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§ 142

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

KMST 142 §/19.8.2019
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Katinka Holmström och Runar Karlsson. Protokollet justerades direkt efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
§ 143 Ålands landskapsregering, Valanvisning 1
§ 144 Delgivning av Skol- och bildningsnämndens protokoll
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 143

DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM

Kmst 143 §/19.8.2019
Ålands landskapsregering:
 Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavdrag, ÅLR 2019/4949
 Projektavtal gällande konsultstöd till kommunerna för att inleda förhandlingar om
samgångsavtal, ÅLR 2019/4672
 Justering av den särskilda landskapsandelen för grundskolans driftskostnader år
2019
 Beslut om jordförvärv, ÅLR 2019/4383
 Arbetsgrupp för utredning av fördelningen av samfundsskatt mellan kommunerna, ÅLR 2019/4050
 Valanvisning 1, ÅLR 2018/1247
Ålands statistik och utredningsbyrå
 Rapport 2019:4, Utvärderarnas fördjupade årsrapport för 2018
 Rapport 2019:6, Beräkning av utfallet för ny finansieringsmodell för Ålands självstyrelse
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
 Projektrapport, Dnr: 2018-818, Tillsyn av behandlingstider inom barnskyddet
ÅDA



Bolagsstämmoprotokoll, 13.6.2019
Inbjudan från Åda Ab:s styrelse till ett ägarmöte den 27.8.2019 kl 13

Ålands kommunförbund
 Förbundsstyrelsen, protokoll 4/2019, 26.6.2019
Norra Ålands högstadiedistrikt
 Förbundsstyrelsen protokoll 5/2019, 12.6.2019
Ålands omsorgsförbund
 Förbundsfullmäktige protokoll 2/2019, 7.6.2019
Oasen Boende- och vårdcenter
 Information om uppsägning av platser, 17.7.2019
 Information om platsläget, 23.7.2019
Lantmäteriverket
 Förrättning gällande 736-410-3-156 Tomt 1-2/Kv 10, Haraldsby, Saltvik
Högsta förvaltningsdomstolen
 Förlängning av tidsfrist, HFD 2199/2/19
 Förlängning av tidsfrist, HFD 2274/2/19
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
------------Protokolljustering:
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§ 144

TJÄNSTEMANNABESLUT, NÄMNDERS OCH ORGANS PROTOKOLL

KMST 144 §/19.8.2019
Kommundirektörens tjänstemannabeslut:
 § 21/2019, Tillsättande av hyresgäst
 § 22/2019, Tillsättande av hyresgäst
 § 23/2019, Tillsättande av hyresgäst
 § 24/2019, Tillsättande av hyresgäst
 § 25/2019, Tillsättande av hyresgäst
 § 26/2019, Tillsättande av hyresgäst
 § 27/2019, Tillsättande av hyresgäst
 § 28/2019, Tillsättande av hyresgäst
Tekniska nämnden
 Protokoll 5/2019, 5.6.2019
 Protokoll 6/2019, 10.6.2019
Byggnads- och miljönämnden
 Protokoll 6/2019, 18.6.2019
Räddningsområde Ålands landskommuner
 Protokoll 4/2019, 11.7.2019
Skol- och bildningsnämnden
 Protokoll 6/2019, 14.8.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anteckna att den tagit del av ovannämnda protokoll samt att
det inte är påkallat att ta upp ärende till behandling enligt KommunalL 55§.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/51/2019
§ 145

SKATTEREDOVISNINGAR 2019

KMST 145 §/19.8.2019
Skatteredovisning för juni månad bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antecknade informationen till kännedom.
Skatteredovisning för juni månad bifogas protokollet.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
19.08.2019

Sida
6

Kommunstyrelsen

SK/303/2019
§ 146

INVIGNING AV SKÖRDEFEST 2019

KMST 146 §/19.8.2019
Föreningen Skördefestens vänner har per e-post den 5 juni 2019 meddelat att Saltvik
står i tur att vara invigningskommun för Skördefesten år 2019. Verksamhetsledare Liz
Mattsson hade ett första möte med kommundirektören den 27 juni 2019 för att berätta
mer hur det går till vid invigningen, som oftast hålls på en deltagande gård i kommunen.
Invigningen hålls alltid Skördefestfredagen (detta år 20.9 kl. 19). Vid mötet framkom att
kommunen fritt får bestämma programpunkt och plats för invigningen samt att Skördefestens vänner har en kontakperson, som kan vara behjälplig. Senast den 12 augusti
2019 bör plats och gärna program vara bestämt för att hinna med i tryckningen av Skördefestens programblad. Haga kungsgård vore en lämplig plats för invigningen, vilket de
har ställt sig positiva till.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar upplägget för invigningen samt besluter att för ändamålet
tas maximalt 500 euro från kommunstyrelsens övriga verksamhetskostnader.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen diskuterade upplägget och för ändamålet tas maximalt 500 euro från
kommunstyrelsens övriga verksamhetskostnader.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/289/2019
§ 147

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV ÅLR 2019/5646

KMST 147§/19.8.2019
Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över Peter Mattssons ansökan
om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet.
Sökanden är svensk medborgare, men dennes mor Alfa Mattsson har varit lagfaren
ägare av berörd fastighet över 30 år.
Ansökan gäller fastigheten Grundet, 736-405-1-18, i Saltvik, genom gåvobrev mellan sökanden och dennes mor, tillika ägare av fastigheten. Fastigheten är 4150 m2 och den
produktiva jordbruks- och skogsmarken kommer inte att användas i annat syfte än produktivt.
Enligt Landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (2003:68) 3 kap 12 §
kan fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap, eller jordförvärvslagen, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen.
Ansökan samt bilagor bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förorda ansökan med hänvisning till Landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd (2003:70).
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens ordförande Mathias Johansson anmälde och beviljades godkänt jäv
och avlägsnade sig från sammanträdesrummet.
Kommunstyrelsens viceordförande Jan Lindgrén trädde in som ordförande under denna
paragraf.
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/308/2019
§ 148

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV ÅLR 2019/6015

KMST 148 §/19.8.2019
Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över Emil Holmströms ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet.
Sökanden är bosatt i Sverige, men innehar finskt medborgarskap och är född och uppvuxen på Åland under åren 1989 – 2008.
Ansökan gäller ett ca 430 m2 outbrutet område från fastigheten 736-414-1-64, Gamsholmsvillan i Kvarnbo, Saltvik. Området har 20 meter strand och objektet är avsett för fritidsändamål och är beläget på glesbebyggt område. Området är överlåtet genom gåva.
Enligt Landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (2003:68), 3 kap §
12 kan fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap, eller jordförvärvslagen, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen.
Ansökan samt bilagor bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar förorda ansökan med hänvisning till Landskapsförordningen
om jordförvärvstillstånd (2003:70).
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
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SK/191/2019
§ 149

GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET PÅ ÅLAND

KMST 20 §/14.1.2019
Den av kommunerna tillsatta arbetsgruppen som utrett möjligheten att på frivillig väg
upprätta en gemensam räddningsmyndighet och nämnd på Åland har på mötet
20.11.2018 omfattat bifogat avtalsförslag. Kommunerna ges möjlighet att ge synpunkter
på avtalsförslaget senast den 31.1.2019.
I avtalsförslaget har avtalskommunerna överenskommit om en gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd där Mariehamns stad är värdkommun.
Den gemensamma nämnden föreslås ha sju ledamöter med personliga ersättare, där
Saltvik tillsammans med de andra norråländska kommunerna utser två ledamöter med
personliga ersättare den första mandatperioden och med en ledamot med personlig ersättare den andra mandatperioden. Alterneringen av mandat fortsätter sedan tillsvidare.
Nämnden har ett helhetsansvar gällande de uppgifter som finns enligt nämnda avtal.
Räddningsmyndigheten ska ha en räddningschef och en biträdande räddningschef samt
övrig personal som kan producera och tillhandahålla alla tjänster inom verksamhetsområdet.
Kostnaderna för Räddningsmyndigheten och den gemensamma nämnden fördelas mellan avtalskommunerna enligt antal invånare per 1.1 aktuellt verksamhetsår enligt en enhetlig mall.
Förfrågan jämte bilagor bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar förslaget till avtal om gemensam räddningsmyndighet och
nämnd.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt förorda förslaget med nedanstående ändringar;
Bilaga 1, Frivilliga uppgifter,
Ingressen bör ändras till: "upprätthålls I REGEL på tjänstemannanivå"...
samt "kan ÄVEN tas upp i räddningsnämnden"...
2. ändras till: "Beredning av budgetförslag, med beslut av den
gemensamma nämnden, och hantering av Avtalskommunernas operativa
resurser."
3. Punkt 4 bör med tanke på kårerna kompletteras med tillägget ..."i nära
samarbete med respektive brandkår."
"Sköta upphandling av utrustning till Räddningsverket i Mariehamns stad och Övriga
kommuners avtalsbrandkårer i nära samarbete med respektive brandkår."
-----------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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KMST 111 §/20.5.2019
Den gemensamma räddningsnämnden för Ålands landskommuner (RÅL) kallar kommunerna till möte torsdag 23.5.2019 kl 12.30 i Jomala kommunkansli. På mötet ska diskuteras framtaget avtalsförslag för en gemensam räddningsmyndighet på Åland.
Därtill har förslag på en preliminär budget framarbetats.
Kommunerna ombeds skicka representanter som kan föra kommunernas talan. Målet är
att få till stånd ett slutligt avtal som sedan förs till kommunerna för godkännande.
Bilagor som bifogas kallelsen;
 Förslag till avtal, ändringar markerade i gult
 Bilaga 1, räddningsmyndighetens uppgifter, ändringar markerat i gult
 Budgetförslag gemensam räddningsmyndighet totalt 2020 (RN, tjänstemän och
befälsjouren)
 Förslag detaljbudget RN 2020
 Förslag detaljbudget tjänstemän 2020
 Förslag detaljbudget befälsjouren 2020
 Budget förslag investeringar 2020
 Jämförelse kostnader Budget 2019 mot Budgetförslag 2020 kommunvis
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser representant/er att föra kommunens talan i avsikt att få till stånd
ett slutligt avtal som sedan förs till kommunerna för godkännande.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen utsåg Runar Karlsson som representant att föra kommunens talan i
avsikt att få till stånd ett slutligt avtal som sedan förs till kommunerna för godkännande.
--------------KMST 149 §/19.8.2019
Vid diskussionsmötet på Jomala kommunkansli den 23.5.2019 kl. 12.30 – 14.35 angående en för Åland gemensam räddningsmyndighet omfattade samtliga närvarande kommuner det liggande förslaget, förutom Eckerö kommun, som inte omfattade mandatfördelningen. Vid mötet beslöts att överlämna avtalsförslaget till Mariehamns stad för vidare behandling med följande punkter som ska framgå innan avtalet sänds till kommunerna för slutligt beslut:
 Placeringen av den nya räddningsmyndigheten.
 En modell över räddningsmyndighetens roll för den operativa verksamhetens
budget- och ekonomiuppföljning.
 Mariehamns stad som värdkommun måste specificera vilka tjänster som överförs
till den nya gemensamma räddningsmyndigheten.
 Inhämtar bekräftelse/beslut från landskapsregeringen/Ålands polismyndighet att
”alarmmästartjänsten” överförs till den nya gemensamma räddningsmyndigheten
och ersätts till 100 %.

Protokolljustering:
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Stadsfullmäktige i Mariehamn tog 18.6.2019, § 93, beslut i ärendet gällande gemensam
kommunal räddningsmyndighet. I brev från Mariehamns stad daterat 25.6.2019 inbjuds
kommunerna på Åland att ansluta sig till samarbetet om en gemensam kommunal räddningsmyndighet samt att komma in och underteckna avtalet. Tid för undertecknande
överenskoms med stadens kanslichef. Som bilaga till brevet finns protokollsutdrag från
stadsfullmäktiges möte 18.6.2019, § 93.
Inför Räddningsområde Ålands landskommuners (RÅL) möte 11.7.2019 konstaterades
att:
”Ordförande och räddningschefen delger information från mötet 23.5.2019. Mötet beslöt
att lämna över ärendet till Mariehamns stad som tilltänkt värdkommun för att förbereda
en formell beredning. I överlämnandet och till protokoll finns fyra frågeställningar som
Mariehamns stad ska besvara innan avtalsförslaget sänds till kommunerna för slutlig behandling. Avtalsförslaget har av stadsfullmäktige i Mariehamn behandlats och sänts till
kommunerna utan svar på de i mötesprotokoll ställda frågorna den 23.5.2019. Vidare
har stadsfullmäktige i antagen budget för 2020 den 18.06.2019 en skrivelse under Infrastrukturnämnden att en gemensam räddningsmyndighet förutsätter en ombyggnad av
räddningsstationen där finansiering utgörs av att övriga kommuner är med och bidrar till
hyran. Någon kostnadskalkyl har inte presenterats, ej heller ombyggnadens omfattning
samt i vilken omfattning det skulle påverkar hyran. Denna placering för en gemensam
räddningsmyndighet har inte diskuterats eller framgått vid tidigare förhandlingar.”
Räddningschefens förslag inför RÅL:s möte 11.7.2019 var att den gemensamma räddningsnämnden tar upp ärendet för diskussion.
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar i sitt beslut bland annat:
 att Mariehamns stad inte velat ge garantier för att myndigheten inte kommer att
placeras ihop med operativ räddningsverksamhet, vilket av nämnden ses som
viktigt för att undvika partiskhet, och då speciellt för våra frivilliga brandkårers
bästa; vilka inte har samma utgångsläge som ett bemannat räddningsverk.
 Det föreligger även öppna frågeställningar från det senaste kommunala diskussionsmötet, vilka enligt protokollet skulle besvaras av staden.
 Beträffande en eventuell ekonomisk fördel av en omorganisering så bedömer
nämnden att en sådan inte långsiktigt kommer att uppnås genom det föreslagna
myndighetssamarbetet. Konkret kan nämnas att den totala jämförelsekostnaden
utifrån den preliminära budgeten för de 15 kommunerna exklusive Mariehamn
kommer att stiga samt att det utöver den preliminära budgetjämförelsen kommer
att tillkomma flertalet och kostnadsdrivande tillägg. Redan i nuläget har vi här observerat en planerad nybyggnad med troligen medföljande högre hyror och även
från kommande högre lönekostnader genom jämlikgörande av de nuvarande
tjänstemännens löner. Nämnden är även skeptiskt till huruvida de utbrutna kostnaderna från stadens verksamhet idag kommer att motsvara de verkliga kostnaderna. T.ex. kan man fråga sig hur internhyran har beräknats när placeringen
inte framkommit, och i förlängningen vad som avgjort att kostnaden per invånare
på marginalen blir billigare än RÅL:s nuvarande upplägg.
 Enligt vad nämnden har erfarit från ärendets beredning och under förhandlingarnas gång, Jomala och Mariehamn emellan, samt övriga relationer eller samarbetsformer med den tilltänkta värdkommunen så ser vi inte en positiv förändring
genom ett byte av värdkommun. Vad samarbete beträffar finns det redan idag i
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viktiga frågor, t.ex. ett landskapsomfattande joursamarbete för ledning av räddningsinsats. Istället för att lägga energi och resurser på förändringar av en minimal myndighet bör dagens samarbetskommuner fortsätta arbeta för en effektiv
drift av den nuvarande räddningsmyndigheten.
Vi har även redan tidigare påpekat att även de kommunspecifika räddnings- och befolkningsskyddsbudgetarna, utöver själva myndigheten, fortsatt bör gå via räddningsnämnden. Våra kommuners beslutsberedning bygger på en struktur där nämnderna, som insatta och intresserade av frågorna, är med och tar fram förslag i ärenden. Vi anser att
denna struktur är av godo för både räddningschef, avlastning för kommunstyrelse och
ärendenas bästa. Om man har en nämnd, vilken fråga ska då inte denna instans vara
med och bereda om inte sitt eget områdes budget?
Sammanfattningsvis rekommenderar RÅL enhälligt att medlemskommunernas fullmäktigen inte ingår i det av Mariehamns stad föreslagna myndighetssamarbetet.
12.7.2019 översänder stadens kanslichef per e-post ett svar gällande alarmmästartjänsten från Ålands polismyndighet samt hänvisar svar på övriga frågor tills berörda förvaltningsenheter är tillbaka från semester.
Stadens infrastrukturdirektör återkommer 2.8.2019 per e-post med svar på de frågor
som ställdes vid diskussionsmötet 23.5.2019. Svar enligt nedan:
Placeringen av den nya myndigheten
”Enligt avtalets punkt 8 beslutar värdkommunen, efter hörande av den gemensamma
nämnden för räddningsmyndigheten, om vilka lokaler och utrymmen som ska utnyttjas.
Både värdkommunen och Jomala kommun förbinder sig enligt avtalet att mot sedvanlig
intern hyra upplåta lokaler och utrymmen som kan utnyttjas av nämnden och den separata avdelning värdkommunen ska upprätta för verksamheten.
Skrivningen i punkt 8 är resultatet av diskussioner i samband med förhandlingarna. Det
är både rimligt och skäligt att värdkommunen, som påtar sig det långsiktiga ansvaret och
även kostnaderna för all utrymmesanvändning, även fattar det slutliga beslutet om placeringen och det är både rimligt och skäligt att den gemensamma nämnden har en möjlighet att uttala sig i frågan. För alla parter är det ändamålsenligt med en effektiv utrymmesanvändning och att befintliga lokaler används i stället för att bygga nytt. Avtalets formulering säkrar en sedvanlig hyresnivå för kommunerna som ingår i myndighetssamarbetet.
Räddningsverket anser att det finns uppenbara fördelar med en samlokalisering vid
räddningsverket och hänvisar bland annat till erfarenheterna i anslutning till stormen Alfrida. Separeringen av myndigheten från stadens övriga organisation garanteras i enlighet med punkt 5 oberoende av var myndigheten placeras. I dagsläget finns inte lämpliga
eller tillräckliga lokaler för en sammanhållen myndighet vid räddningsverket och några
beslut om eventuella ombyggnader eller investeringar finns inte heller. Staden har lediga
kontorsutrymmen på andra håll såsom vid fd tekniska verken och kan därför garantera
att det finns ändamålsenliga utrymmen för de personer som ska omplaceras till myndigheten. Efter att den nya myndigheten kommit igång kan långsiktiga beslut tas i lokalfrågan.”
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En modell över räddningsmyndighetens roll för den operativa verksamhetens
budget- och ekonomiuppföljning
”Utöver lagstadgade myndighetsuppgifter ingår i förslaget även frivilliga överenskomna
uppgifter som ska handhas av myndigheten, se bilaga 1 till avtalet. Myndigheten ska bereda budgetförslag och fungera som allmänt stöd vid olika kommunala uppgifter. En förutsättning för att detta kan ske effektivt är att hanteringen följer en enhetlig modell. Någon modell finns inte idag, men den nya myndigheten kommer att utarbeta modellen utgående från en kartläggning av nuvarande rutiner inom de olika kommunerna.
Staden ville i inledningen av förhandlingarna renodla myndighetsutövningen och inte
kombinera kommunalt beslutsfattande och stöd för den operativa verksamheten. Staden
ansåg därför också att man inte vill vara med och betala för kostnaderna för de frivilliga
uppgifterna eftersom staden har ett räddningsverk med egna resurser. Staden föreslog
att en lägre avgift därför skulle tillfalla staden, men i förhandlingarna gick staden med på
att även kostnaderna för de frivilliga uppgifterna ska fördelas per invånare för samtliga
kommuners del. Den nya myndigheten bör behandla samtliga kommuner likvärdigt vad
gäller uppgifter i anslutning till den operativa verksamhetens budget- och ekonomiuppföljning.”
Mariehamns stad måste specificera vilka tjänster som överförs
”Enligt avtalets punkt 6 ska den nya tjänsten som räddningschef utses efter sedvanligt
ansökningsförfarande. Enligt avtalets punkt 7 har staden arbetsgivaransvaret för myndigheten och garanterar att man övertar befintliga tjänsteinnehavare (räddningschef och
brandinspektör) från Jomala kommun. Staden har i dagsläget temporära lösningar för
vissa ledande tjänster inom räddningsverket i avvaktan på den nya myndigheten och
kan ta ställning till omplaceringar av tjänster först efter att den nya räddningschefen utsetts. Staden har dock enligt avtalet förbundit sig till att överföra behöriga tjänstemän till
myndigheten.”
Bekräftelse gällande alarmmästartjänsten
”Enligt avtalets bilaga 1 under punkten ”Frivilliga överenskomna uppgifter” konstateras
att värdkommunens avtal med Ålands polismyndighet överförs till den gemensamma
räddningsmyndigheten och under avtalets punkt 7 konstateras att motsvarande personella resurser överförs. Landskapsregeringens och polisens ställningstagande i denna
fråga översändes till kommunerna den 12.7.2019.”
Infrastrukturdirektören meddelar även 2.8.2019 per e-post svar på RÅL:s konstateranden vid sitt möte 11.7.2019. Svar enligt nedan:
Inledande texten
”I beskrivningen noteras att mötet den 23.5.2019 beslöt lämna över ärendet till Mariehamn för en formell beredning. De facto kan man i § 4 av protokollet från mötet konstatera att samtliga närvarande kommuners representanter omfattade det då liggande slutliga förslaget, förutom Eckerö kommun som inte omfattade mandatfördelningen i nämnden.
Stadsfullmäktige har i budgeten för år 2020 inte tagit ställning till någon ombyggnad av
räddningsverket eller placeringen av den nya myndigheten.
I stadens budget ingår dock en text som räddningsverket tagit fram och som beskriver
”Behov av verksamhetsförutsättningar utanför ram”. Där konstaterar man gällande myndigheten att en gemensam räddningsmyndighet förutsätter en ombyggnad av räddningsstationen och presenterar också motiveringar till varför detta skulle vara bra för rädd-
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ningsverksamheten på Åland. Slutligen konstaterar man att det i dagsläget inte finns utrymme för ökad internhyra i räddningsverkets budget och att anslag för någon investering inte tagits upp.”
Beslutstexten
Organisation och placering
”Frågan om myndighetens placering har diskuterats i olika repriser i förhandlingarna
mellan Jomala kommun och staden. Frågan har inte heller varit obekant för de andra
kommunerna. Staden har inledningsvis föreslagit att den nya myndigheten skulle organiseras som en enhet under räddningsverket, men efter förhandlingar har parterna kommit
överens om att verksamheten separeras helt från räddningsverkets verksamhet som en
egen avdelning, både organisatoriskt och budgetmässigt. I avtalets punkt 5 klargörs att
verksamheten ska bedrivas i en separat avdelning, som på transparent sätt ska särredovisas från värdkommunens övriga verksamhet och vara en separat budget- och bokslutsenhet. Lokalfrågan hanteras i avtalets punkt 8.”
Ekonomiska fördelar
”I avtalets punkt 9.1 definieras hur myndighetens budget fastställs; den gemensamma
nämnden och sedan värdkommunen antar en driftsbudget enligt en enhetlig mall. Driftskostnaderna ska baseras på en prestationsbaserad beräkning och där får inte finnas
kostnader hänförliga till värdkommunens övriga verksamhet eller någon kommuns operativa brand- och räddningsverksamhet. I RÅL:s beslut ställer man sig skeptisk till huruvida de utbrutna kostnaderna från stadens verksamhet idag kommer att motsvara de
verkliga kostnaderna. Staden konstaterar till denna del att avtalets pt 9.1 kommer att följas. I avtalets bilaga 1 listas frivilliga uppgifter som ska handhas av myndigheten och
kostnaderna ska fördelas enligt invånarantal. Dessa uppgifter ingår i de driftkostnadskalkyler som presenterats i samband med att det slutliga avtalet presenterades. Som grund
för den nya myndighetens budget har lagts nuvarande verksamhet för både staden och
RÅL och målsättningen har inte varit att försöka minimera kostnaderna på bekostnad av
verksamhetens kvalitet.”
RÅL ser ingen positiv förändring och vill att kommunspecifika beslut går via nämnden.
”RÅL ser ingen positiv förändring med byte av värdkommun och föreslår att RÅL-kommunerna inte skulle gå in i det föreslagna samarbetet. Lagstiftningen förutsätter dock en
gemensam räddningsmyndighet och därmed en enda huvudman för verksamheten. Förslaget har tagits fram av Jomala kommun och staden i enlighet med uppdraget från
kommunerna att ta fram ett förslag till ett frivilligt avtal för räddningsmyndigheten. Förhandlingarna mellan kommunerna har varit långa och komplicerade och i början med olika ingångspunkter. Staden ville i inledningen av förhandlingarna renodla myndighetsutövningen och inte kombinera det med något kommunalt beslutsfattande eller förvaltningsstöd för den operativa verksamheten. Med tiden framkom allt tydligare att RÅL idag
hanterar flertalet kommunala administrativa uppgifter för kommunernas räkning. Staden
har omfattat detta och i det slutliga förslagets bilaga 1 ingår att myndigheten ska hantera
frivilligt överenskomna förvaltningsuppgifter för kommunernas del i enlighet med traditionerna inom RÅL-kommunerna. Kommunspecifika räddnings- och befolkningsskyddsuppgifter kommer således enligt avtalsförslaget att hanteras av räddningsnämnden.
Vi svarar gärna på eventuella frågor med anledning av denna information.”
Per e-post 12.8.2019 meddelar stadens infrastrukturdirektör för att klargöra eventuella
oklarheter eller missförstånd vill staden förtydliga innehållet i breven av den 2.8.2019
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enligt följande:
”I breven konstateras, att det vid räddningsverket inte finns lämpliga eller tillräckliga lokaler för myndigheten. Stadsfullmäktige har inte heller budgeterat medel för någon ombyggnad av räddningsverket eller tagit ställning till placeringen av den nya myndigheten;
den text RÅL hänvisar till i sitt beslut är räddningsverkets önskemål utanför ram. I breven konstateras också att staden har lediga och ändamålsenliga utrymmen vid fd tekniska verken, där en eventuell gemensam myndighet därför kommer att placeras.
Vi hoppas att alla kommuner i och med detta förtydligande är beredda att gå in för det
samarbete staden bjudit in till per brev av den 25.6.2019.”
Bilagor som bifogas kallelsen;
 Protokoll jämte bilagor från diskussionsmöte angående en för Åland gemensam
räddningsmyndighet den 23 maj 2019 kl. 12.30 – 14.35 i Jomala kommunkansli.
 Brev från Mariehamns stad, Gemensam kommunal räddningsmyndighet, Dnr
MHSTAD/589/2019, 25.06.2019
 Protokoll Räddningsområde Ålands landskommuner 11.7.2019, Nr 4.
 E-post från Emma Dahlén, Frågor rörande en för Åland gemensam räddningsmyndighet, den 12 juli 2019 09:09 jämte bilagor.
 E-post från Kai Söderlund, Frågor rörande en för Åland gemensam räddningsmyndighet, den 2 augusti 2019 11:23 jämte bilagor.
 E-post från Kai Söderlund, Information med anledning av RÅL:s möte den
11.7.2019, den 2 augusti 2019 11:24 jämte bilaga.
 E-post från Kai Söderlund, Frågor rörande en för Åland gemensam räddningsmyndighet den 12 augusti 2019 11:10.
Kommundirektörens förslag:
Att den gemensamma räddningsnämnden för Räddningsområde Ålandslandskommuner
enhälligt rekommenderar sina fullmäktige att inte ingå avtal med Mariehamns stad enligt
det avtalsförslag, som samtliga närvarande kommuner vid diskussionsmötet 23.5.2019
omfattade för vidare behandling av Mariehamns stad, tyder på en stor misstro inför värdkommunen Mariehamn.
Mariehamns stad har givit svar på frågorna från diskussionsmötet 23.5.2019 samt konstateranden i Räddningsområde Ålands landskommuners beslut 11.7.2019. Staden har
ytterligare i en separat försäkran meddelat att en eventuell gemensam myndighet kommer att placeras vid fd tekniska verken.
Misstron, som framförts från Räddningsområde Ålands landskommuner behöver tas på
största allvar av värdkommunen, men borde samtidigt inte ligga som hinder för framtida
samarbete, enligt avtalsförslaget.
Med anledning av ovanstående föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige att Saltviks
kommun omfattar det liggande avtalsförslaget samt befullmäktigar kommundirektören att
underteckna avtalet, i enlighet med förslaget, såvida samarbetet förverkligas.
Kommunstyrelsens beslut:
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Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Saltviks kommun omfattar det liggande
avtalsförslaget samt befullmäktigar kommundirektören att underteckna avtalet, i enlighet
med förslaget, såvida samarbetet förverkligas.
-----------------
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SK/138/2019
§ 150

KOMMUNÖVERSIKT

KMST 194 §/29.8.2016
Enligt plan och bygglagen ska varje kommun utarbeta en heltäckande kommunöversikt
till vägledning för beslut i plan- och byggfrågor. Kommunfullmäktige antar kommunöversikten och gör ändringar i den. Den bör ses över och uppdateras minst vart femte år.
Landskapsregeringen sammanställer sedan kommunöversikterna (§15 i PBL 102/2008).
Kommunöversikten ska bestå av en text- och en kartdel (§16 i PBL 102/2008) och ange
riktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön samt ge vägledning för
beslut om användning av mark- och vattenområden och om hur bebyggelsen ska användas, förändras och bevaras (§4 i PBL 102/2008). Kommunöversikten är således obligatoriskt för kommunen, men den är inte ett juridiskt bindande dokument, varken för
myndigheter eller enskilda.
I budgeten för markplaneringen år 2016 är ett av verksamhetsmålen att påbörja arbetet
med att ta fram en kommunöversikt. Kommunens byggnadsinspektör har påbörjat planeringen av arbetet.
I arbetet med kommunöversikten finns det behov för planeraren att stämma av arbetet
med en mindre grupp. Eftersom kommunöversikten bl a ska ge vägledning om kommunens långsiktiga utveckling bör gruppen ha en bred politisk förankring.
Enligt Saltviks kommuns förvaltningsstadga § 32 kan kommunfullmäktige bland sina ledamöter tillsätta ett utskott för att bereda ett visst ärende. Kommunfullmäktige ska samtidigt utse en ordförande för utskottet. Fullmäktiges presidium har rätt att närvara vid utskottets sammanträden.
Byggnads- och miljöinspektör Erika Gottberg deltar som sakkunnig i mötet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ett utskott bland fullmäktiges
medlemmar tillsätts för att bereda och agera referensgrupp vid uppgörandet av en kommunöversikt och att en ordförande för utskottet väljs.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------KFGE 82 §/12.9.2016
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige utsåg följande utskott för att bereda och agera referensgrupp vid
uppgörandet av en kommunöversikt:
- Runa-Lisa Jansson, utskottets ordförande
- Mikael Söderholm
- Gerd Danielsson
- Tom Jansson
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Sammankallare av utskottet är ordförande i samråd med byggnadsinspektören.
-------------------BYGG 100 §/15.11.2016
Byggnads- och miljöinspektören har gjort ett riktat anbudsförfarande till tre stycken planeringsfirmor. Två anbud inkom inom utsatt tid. Inkomna anbud presenteras i sammanställning vilken delges på mötet.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår att avtal tecknas med den som lämnat det ekonomiskt mest för-delaktiga anbudet. Avtal kan tecknas under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel för ändamålet i 2017 års budget.
Beslut:
Avtal tecknas med Atom arkitekter som lämnat det ekonomiskt mest för-delaktiga anbudet. Avtal tecknas under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel för ändamålet i 2017 års budget.
-------------------KMST 95 §/23.4.2018
Utskottet/referensgruppen har uppgjort ett förslag till kommunöversikt som bifogas kallelsen. Under arbetets gång har utskottet haft ett flertal möten, genomfört en enkät och
även ordnat möten för kommunens invånare. Synpunker som inkommit på förslaget har
beaktats i nu liggande förslag.
Byggnads- och miljöinspektör Erika Gottberg och arkitekt Jens Karmert presenterar förslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar kommunöversikten och för den till fullmäktige för antagande.
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet bordläggs till höstens första kommunstyrelsemöte.
--------------------KMST 181 §/20.8.2018
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen bordlade ärendet.
--------------------KMST 202 §/3.9.2018
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen bordlade ärendet till kommunstyrelsemötet den 15 oktober 2018.
---------------------
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KMST 237 §/15.10.2018
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till utskottet för ytterligare justeringar av kommunöversikten.
--------------------KMST 45 §/11.2.2019
Referensgruppen har inkommit med en begäran om precisering av kommunstyrelsens
önskemål om vad som ska justeras i kommunöversiken.
Protokoll 31.1.2019 bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen preciserar sina önskemål om vad som ska justeras i kommunöversikten och återremitterar ärendet till referensgruppen.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen bordlade ärendet till kommunstyrelsens möte den 29 april 2019.
----------------KMST 92 §/29.4.2019
Kommunstyrelsen återupptar det bordlagda ärendet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen ger referensgruppen direktiv enligt bilaga.
Direktivet bifogas protokollet.
--------------KMST 136 §/10.6.2019
Kommunstyrelsen har vid sitt möte 92 §/29.4.2019 givit direktiv till referensgruppen för
det fortsatta arbetet. I sitt protokoll möte 17 (daterat 16.5.2019) anhåller referensgruppen om befrielse från sitt uppdrag då gruppen inte kan stå bakom en mer avskalad översikt.
Protokoll möte 17 Referensgruppen för uppgörande av kommunöversikt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beviljar referensgruppen befrielse från sitt uppdrag och för den senast
behandlade versionen av kommunöversikten till kommunfullmäktige för antagande.
Kommunstyrelsens beslut:
Runar Karlsson föreslog att bevilja referensgruppen befrielse från sitt uppdrag, men att
ärendets fortsatta behandling bordläggs till januari 2020. Jörgen Lindblom understödde
förslaget.
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Kerstin Renfors och Jan Lindgrén understödde kommundirektörens förslag.
Efter att två förslag förelåg gick kommunstyrelsen till omröstning.
Kommundirektörens förslag fick tre röster, Kerstin Renfors, Jan Lindgrén och Katinka
Holmström.
Runar Karlssons förslag fick fyra röster, Mathias Johansson, Jörgen Lindblom, Rosa
Salmén och Runar Karlsson.
Således beslöt kommunstyrelsen att bevilja referensgruppen befrielse från sitt uppdrag
och att ärendets fortsatta behandling bordläggs till januari 2020.
--------------KMST 150 §/19.8.2019
Referensgruppen utsågs av kommunfullmäktige den 12.9.2016 § 82 och därför ska referensgruppen beviljas eventuell befrielse från sitt uppdrag av kommunfullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att referensgruppen beviljas befrielse från sitt
uppdrag.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att referensgruppen beviljas befrielse från sitt
uppdrag.
---------------
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SK/54/2019
§ 151

KOMMUNREFORM

KMST 151 §/19.8.2019
Ålands landskapsregering har anlitat utredare Henricson Ab dvs Marcus Henricson, JanErik Enestam och Siv Sandberg för att stöda kommunerna i det arbete som kommunerna ansvarar för enligt kommunreformslagen (ÅFS 2019:28).
Kommunen ombeds utse representanter som tillsammans med landskapsregeringens
utredare för förhandlingar om samgångsavtal gällande Norra Åland i enlighet med kommunreformslagen och kommunindelningsutredningen.
Brev från Henricson Ab, utdrag från Vårdö och Finströms kommuner bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser representanter avseende förhandlingar för Norra Åland i enlighet med kommunreformslagslagen och kommunindelningsutredningen.
Kommunstyrelsens beslut:
Ledamot Runar Karlsson föreslår bordläggning av ärendet till nya kommunstyrelsens
första möte år 2020. Jörgen Lindblom understödde förslaget.
Efter att två förslag förelåg gick kommunstyrelsen till omröstning.
Kommundirektörens förslag fick ingen röst och Runar Karlssons förslag fick sex röster,
Runar Karlsson, Mathias Johansson, Katinka Holmström, Jörgen Lindblom, Rosa Salmén och Kerstin Renfors.
Jan Lindgrén avstod från att rösta.
Efter omröstning beslöt kommunstyrelsen således att ärendet bordläggs tills dess att
nya kommunstyrelsen har sitt första möte år 2020.
---------------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: §§ 143-145, 149-151.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 142, 146-148.
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:
LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets
beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid
arbetsdomstolen”.
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Kommunstyrelsen i Saltvik
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby
Paragrafer: §§ 142, 146-148.
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från 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. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.
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BESVÄRSANVISNING
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:
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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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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