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§9

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

KFGE 9§/4.3.2019
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet har gjorts offentligt genom att publiceras på den elektroniska anslagstavlan på kommunens hemsida den 27.2.2019, kungjorts på anslagstavlan i Nääs och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund samt utannonserats i tidningarna
Ålandstidningen och Nya Åland.
Vid verkställt namnupprop konstaterades 13 ordinarie fullmäktigeledamöter vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Henry Lindström och Camilla Sjövik. Protokollet justeras direkt efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
§ 13 Motion angående byggnation i kommunen
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/1/2019
§ 10

BUDGET, ÄNDRING I BUDGET 2019

KMST 38 §/11.2.2019
En korrigering av anslagen i budgeten för år 2019 bör göras för de investeringsprojekt
som pågår över årsskiftet och där budgetmedel finns kvar i budgeten för år 2018 och tidigare. Dessa fanns inte med i beräkningen då budgeten för år 2019 slogs fast.
Budgetändringar 2019 för investeringar bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta ändring i investe-ringsbudgeten för år 2019 enligt bilaga. De totala utgifterna av budgetändringen blir 394 228 euro,
inkomsterna 49 673 euro, vilket ger ett netto om 344 555 euro.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta ändring i investe-ringsbudgeten för år 2019 enligt bilaga. De totala utgifterna av budgetändringen blir 394 228 euro,
inkomsterna 49 673 euro, vilket ger ett netto om 344 555 euro.
-------------KFGE 10 §/4.3.2019
Efter att kommunstyrelsen har behandlat ärendet har ekonomikansliet upptäckt och korrigerat en felkontering gällande ett av investeringsprojekten. De totala utgifterna av budgetändringen blir efter korrigeringen 336 505 euro istället för 394 228 euro. Med inkomster om 49 673 euro blir nettot efter korrigeringen 286 832 euro istället för 344 555 euro.
Budgetändringar 2019 för investeringar bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att anta ändring i investeringsbudgeten för år 2019
enligt bilaga. De totala utgifterna av budgetändringen blir efter korrigeringen 336 505
euro. Med inkomster om 49 673 euro blir nettot 286 832 euro euro.
Budgetändringar 2019 bifogas sammanträdesprotokollet.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/2/2019
§ 11

SÖDERNÄS, ANSÖKAN OM DETALJPLANEÄNDRING

BYGG 90 §/25.9.2018
Ulf och Ulla Nyman anhåller om detaljplaneändring på fastigheterna 2:88, 2:85 och 2:87
i Haraldsby, Södernäs, enligt inlämnade handlingar.
De anhåller även om att områdesplanerare Tiina Holmberg godkänns som planläggare
för detaljplaneändringen.
Detaljplanen för Södernäs, Haraldsby, antogs av kommunfullmäktige 31.1.2017.
Detaljplaneändringen gäller ändring av tomtindelningen på fastighet 2:88, 2:85 och 2:87.
Fastighet 2:88 styckas av till en bostadstomt och resterande område av 2:88 fördelas
som tillskottsmark till 2:85 och 2:87. Den idag enligt gällande plan befintliga bostadstomten nr 2 i kvarter 33 utgår.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår att byggnads- och miljönämnden inför kommunstyrelsen förordar ändringen av
detaljplanen, med tillägget att Sörgränd ombildas från gata till körförbindelse för fastighet 2:85 och 2:87.
Planförslaget utarbetas på markägarens försorg. Markägaren ska svara för kostnaderna
för upprättande av planen samt för kommunens handläggningskostnader.
Vidare föreslås att Tiina Holmberg godkänns som planläggare.
Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag
----------------KMST 240 §/15.10.2018
Karta bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar ändringen av detaljplanen, med tillägget att Sörgränd ombildas från gata till körförbindelse för fastighet 2:85 och 2:87. Plan-förslaget utarbetas på
markägarens försorg. Markägaren ska svara för kostnaderna för upprättande av planen
samt för kommunens handläggningskostnader. Kommunstyrelsen godkänner Tiina
Holmberg som planläggare.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
------------------KMST 46 §/11.2.2019
Detaljplaneändring och karta bifogas kallelsen.

Protokolljustering:
__________________________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslaget och beslutar att det framläggs till allmänt påseende
under 14 dagar. Om inga anmärkningar inlämnas upptas ärendet till kommunfullmäktige
för fastställelse.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
------------------KFGE 11§/4.3.2019
Förslag till detaljplaneändring finns till påseende under tiden 13 – 28 februari 2019. Vid
utskick av kallelsen har det inte inkommit anmärkningar mot förslaget på detaljplaneändringen.
Detaljplaneändring och karta bifogas kallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige konstaterade att det inte inkommit anmärkningar mot förslaget på
detaljplaneändringen.
Kommunfullmäktige beslöt således att fastställa detaljplaneändringen för fastigheterna
2:88, 2:85 och 2:87 i Haraldsby, Södernäs.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 12

DELGIVNINGAR

KFGE 12 §/4.3.2019
Ålands landskapsregering
•
E-post 26.2.2019 Kommunindelningsutredningarna för den pågående kommunreformen på utlåtanderunda
•
Slutrapport norra slutlig 4.2.2019
•
Slutrapport skärgården slutlig 4.2.2019
•
Slutrapport södra slutlig 4.2.2019
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antecknade delgivningen till kännedom.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/39/2019
§ 13

MOTION ANGÅENDE BYGGNATION I KOMMUNEN

KFGE 13 §/11.3.2019
En motion har inlämnats av Thommy Fagerholm med flera angående byggnation i kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överföra ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Motion som bilaga till protokoll.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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BESVÄRSANVISNING
Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder
får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragraferna: § 12 - 13.
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning
av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer: §§ 9 – 11.
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.

Protokolljustering:
__________________________________________________

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
04.03.2019

Sida
9

Kommunfullmäktige

BESVÄRSANVISNING
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
post-adress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia
och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.
Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Avgift
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift uppbärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
----------------------------

Protokolljustering:
__________________________________________________

