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Denna kallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens hemsida
www.saltvik.ax den 3.4.2019. Protokollet finns till påseende från den 10.4.2019 på kommunens hemsida.
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§ 14

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

KFGE 14 §/8.4.2019
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet har gjorts offentligt genom att publiceras på den elektroniska anslagstavlan på kommunens hemsida den 3.4.2019, 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 14 ordinarie fullmäktigeledamöter och en ersättare vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Mikael Söderholm och Bo Timonen. Protokollet justerades
direkt efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 15

DELGIVNINGAR

KFGE 15 §/8.4.2019
Ålands landskapsregering
 ÅLR 2019/1975, Diskussion om kommunreformen.
Landskapets fastighetsverk
 Fast 2018/178, Tillägg till tidigare driftsavtal undertecknat den 29 oktober 2007
enligt beslut N30/01/1/7.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antecknade delgivningarna till kännedom.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/45/2019
§ 16

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN KOMMUNALA UPPDRAG

KMST 70 §/11.3.2019
Ersättaren i social- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige samt NÅHD:s förbundsstyrelse Janette Ekström-Phantong har med anledning av flytt från kommunen förlorat sin valbarhet.
Valbarhet i kommunala nämnder regleras i kommunallagen 54 §. Förlust av valbarhet
regleras i kommunallagen 16 §.
Social- och omsorgsnämndens sammansättning under året är:
Henry Lindström, ordförande
Fredrik Björklund, personlig ersättare
Berit Hampf, vice ordförande
Isa Wiström, personlig ersättare
Sofia Laasonen, medlem
Camilla Sjövik, personlig ersättare
Thommy Fagerholm, medlem
Mikael Söderholm, ersättare
Nina-Marie Carlson, medlem
Ann-Kristin Eriksson, personlig ersättare
Sten-Göte Nyman, medlem
Janette Ekström-Phantong, personlig ersättare
Josefin Lindholm, medlem
Raymond Renfors, personlig ersättare
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att utse NN till ny personlig ersättare för StenGöte Nyman i social- och omsorgsnämnden och att NN utses till personlig ersättare för
Jan Lindgrén i Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige utser en ny personlig ersättare för Sten-Göte
Nyman i social- och omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Jörgen Lindblom utses till personlig ersättare för Jan Lindgrén i Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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KFGE 16 §/8.4.2019
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att utse Fabienne Fricker till ny personlig ersättare för StenGöte Nyman i social- och omsorgsnämnden och att Jörgen Lindblom utses till personlig
ersättare för Jan Lindgrén i Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/18/2019
§ 17

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING, BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ANGÅENDE
KOMMUNINDELNINGSRAPPORTER

KMST 62 §11.3.2019
Ålands landskapsregering begär per e-post den 26 februari 2019 utlåtande gällande
slutrapporterna för kommunindelningsutredningarna. Utlåtandena ska vara landskapsregeringen tillhanda senast den 9 april 2019.
Enligt kapitel 11 i Slutrapport 4.2.2019 Kommunindelningsutredning för Norra Åland rekommenderar utredarna att kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö inleder förhandlingar med sikte på att gå samman den 1 januari 2022. Förhandlingarna bör
slutföras så att ett samgångsavtal som godkänts av alla fem kommuners fullmäktige kan
lämnas in till landskapsregeringen senast i april 2021.
Enligt utredarna är tidtabellen realistisk men krävande. Utredarna rekommenderar att
kommunerna inleder förhandlingar under våren 2019, så att sittande kommunstyrelse
och fullmäktige kan behandla ett första utkast till samgångsavtal senast i december
2019.
Följande bilagor bifogas sammanträdeskallelsen:
•
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
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Saltviks kommun hänvisar till kommunfullmäktiges tidigare givna utlåtande 40 §/14.5.2018 samt folkomröstningen som hölls i
kommunen den 28 januari 2018.
Vidare föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige framhåller det olämpliga i att ge en så
ytterst snäv och krävande tidsram med tanke på den kraftansträngning som kommer att
krävas om fem kommuner ska gå samman till en (x3). Att dessutom i lagstiftning ta in
tidsplaner som överhuvudtaget inte är möjliga att uppnå (samgång 1 januari 2020 och
samgång 1 januari 2021), speciellt när dessa är kopplade till högre ekonomiska samgångsunderstöd, måste ses som mycket anmärkningsvärt.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Saltviks kommun hänvisar till kommunfullmäktiges tidigare givna utlåtande 40 §/14.5.2018 samt folkomröstningen som hölls i
kommunen den 28 januari 2018.
Vidare föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige framhåller det olämpliga i att ge en så
ytterst snäv och krävande tidsram med tanke på den kraftansträngning som kommer att
krävas om fem kommuner ska gå samman till en (x3). Att dessutom i lagstiftning ta in
tidsplaner som överhuvudtaget inte är möjliga att uppnå (samgång 1 januari 2020 och

Protokolljustering:
__________________________________________________

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
08.04.2019

Sida
7

Kommunfullmäktige

samgång 1 januari 2021), speciellt när dessa är kopplade till högre ekonomiska samgångsunderstöd, måste ses som mycket anmärkningsvärt.
--------------KFGE 17 § 8.4.2019
Följande bilagor bifogas sammanträdeskallelsen:
•
E-post 26.2.2019 Kommunindelningsutredningarna för den pågående kommunreformen på utlåtanderunda.
Kommunfullmäktiges beslut:
Helena Flöjt-Josefsson understödde kommunstyrelsens förslag och föreslog följande
tillägg;
Saltviks kommun vill särskilt lyfta dessa punkter från utredningen:
 Samgångsavtalens detaljer skall lösas i förhandlingar mellan berörda kommuner,
vilket gör att kommunerna tillsammans får möjlighet att sätta sin prägel på samarbetet.
 Tidsschemat är tajt. Bifogade skisser på samgångsavtal och lojalitetsavtal i utredningen underlättar och ökar möjligheten till vidaregång med övriga kommuner.
 Landskapsandelssystemet behöver ses över så att kommunerna kan trygga lagstadgad service till invånarna.
 Andelarna för grundskolan behöver korrigeras och höjas till dagens nivå.

Silvana Fagerholm-Sjöblom understödde förslaget.
Henry Lindström understödde kommunstyrelsens förslag med följande tillägg;
Kommunindelningsutredningarna startades av Ålands landskapsregering utan att de berörda kommunerna tillfrågades hur utredningen skulle genomföras, och utredare Henricson AB anlitades mot vad som anges enligt 8§ i nu gällande kommunindelningslag, FFS
1196/1997. Även i Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 17.12.2018, liggare 5918,
konstateras att kriterierna för en kommunindelningsutredning inte uppfyllts då LR inte
namngett någon fysisk person som i lagen avsedd utredare. Ålands landskapsregering
framhåller att kommunerna ska genomföra de önskade kommunsammanslagningarna
enligt de nya kommunreformlagarna,”lagar skall efterföljas”. LR har själva underlåtit att
följa den kommunindelningslag (8§) som nu är gällande.
Med beaktande av den nya kommunstrukturlagens redan flertalet gånger konstaterade
deklaratoriska karaktär och den tydliga viljeyttringen från saltvikarna ser Saltviks kommun inte några förutsättningar för att nå ett samgångsavtal enligt kommunreformlagarna.
René Hampf m fl understödde förslaget.
Kommunfullmäktige vidtog så omröstning av Lindströms förslag och Flöjt-Josefssons
förslag genom namnupprop.
Lindströms förslag fick elva (11) röster och Flöjt-Josefssons förslag fick fyra (4) röster.

Protokolljustering:
__________________________________________________
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Därefter vidtog kommunfullmäktige omröstning av kommunstyrelsens förslag och Lindströms förslag.
Kommunstyrelsen fick noll (0) röster och Lindströms förslag fick tretton (13) röster. Två
avstod från att rösta.
Kommunfullmäktige beslöt således att Saltviks kommun hänvisar till kommunfullmäktiges tidigare givna utlåtande 40 §/14.5.2018 samt folkomröstningen som hölls i kommunen den 28 januari 2018.
Kommunindelningsutredningarna startades av Ålands landskapsregering utan att de berörda kommunerna tillfrågades hur utredningen skulle genomföras, och utredare Henricson AB anlitades mot vad som anges enligt 8§ i nu gällande kommunindelningslag, FFS
1196/1997. Även i Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 17.12.2018, liggare 5918,
konstateras att kriterierna för en kommunindelningsutredning inte uppfyllts då LR inte
namngett någon fysisk person som i lagen avsedd utredare. Ålands landskapsregering
framhåller att kommunerna ska genomföra de önskade kommunsammanslagningarna
enligt de nya kommunreformlagarna,”lagar skall efterföljas”. LR har själva underlåtit att
följa den kommunindelningslag (8§) som nu är gällande.
Med beaktande av den nya kommunstrukturlagens redan flertalet gånger konstaterade
deklaratoriska karaktär och den tydliga viljeyttringen från saltvikarna ser Saltviks kommun inte några förutsättningar för att nå ett samgångsavtal enligt kommunreformlagarna.
Fullmäktige att framhåller det olämpliga i att ge en så ytterst snäv och krävande tidsram
med tanke på den kraftansträngning som kommer att krävas om fem kommuner ska gå
samman till en (x3). Att dessutom i lagstiftning ta in tidsplaner som överhuvudtaget inte
är möjliga att uppnå (samgång 1 januari 2020 och samgång 1 januari 2021), speciellt
när dessa är kopplade till högre ekonomiska samgångsunderstöd, måste ses som mycket anmärkningsvärt.
Omröstningsprotokoll 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: § 15.
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: §§ 14, 16-17.
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.
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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.
----------------------------
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