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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfge 34 §/2.6.2014
Sammanträdet har kungjorts på den officiella anslagstavlan i Nääs den 28
maj 2014 och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund samt
utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya Åland.
Kfge beslut:
Vid verkställt namnupprop konstaterades att 14 ordinarie fullmäktigeledamöter var närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
---------------------------------------
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PROTOKOLLJUSTERARE

Kfge 35 §/2.6.2014
I tur att justera protokollet är Christian Ekström och Thommy Fagerholm.
Kfge beslut:
Till protokolljusterare valdes Thommy Fagerholm och Janice Holmström.
Protokollet justeras torsdagen den 5 juni 2014, kl. 8.00 på kommunkansliet.
---------------------------------------
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BOKSLUT 2013

Kmst 115 §/14.4.2014
Kommunallagen § 67 lyder:
Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver
vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen (FFS 655/1973).
I enlighet med bokföringslagen skall bokslut uppgöras inom fyra månader
efter räkenskapsperiodens utgång.
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett
kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod
och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad året
efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en
verksamhetsberättelse.
I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte
redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
Räkenskapsperiodens överskott är 63.461,97 euro.
Vik. ekonomichef Monica Koskinen samt vik. ekonom Sanna MalménJansson deltar som sakkunnig i ärendet.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens
överskott på 63.461,97 euro balanseras mot tidigare års överskott.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2013.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna
för slutrevision.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f. kommundirektörens beslutsförslag.
--------------------------Kmst 158 §/26.5.2014
Revision av kommunens räkenskaper och förvaltning slutfördes den 6-7
maj 2014. Revisionsberättelse och protokoll över revisionen har inlämnats
till kansliet.
Revisorerna förordar att bokslutet för år 2013 godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden.
Protokolljustering:
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Revisionsberättelsen bifogas verksamhetsberättelsen.
Revisionsprotokollet behandlas i skild paragraf.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer bokslutet för
år 2013 och att kommunfullmäktige handlägger frågan om ansvarsfrihet för
2013 års förvaltning och ekonomi.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f. kommundirektörens beslutsförslag.
---------------------------------------------Kfge 36 §/2.6.2014
Vik. ekonomichef Monica Koskinen presenterade bokslutet.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige fastställde enhälligt bokslutet för 2013 och beslöt bevilja ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning och ekonomi.
Kommunfullmäktiges ordförande framförde på fullmäktiges vägnar ett tack
till medlemmarna i kommunens förtroendeorgan och tjänsteinnehavare för
räkenskapsåret 2013.
Därtill beslöt kommunfullmäktige att revisionsprotokollet skickas ut till ledamöterna i kommunfullmäktige
----------------------------------------------

Protokolljustering:

§ 37

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2.6.2014

Sida
7

BUDGETRAMAR 2015

Kmst 160 §/26.5.2014
Ekonomikontoret har gjort upp förslag till ramar för år 2015, där har man
utgått från 2014 års budget och gjort följande ändringar;

Intäkter + 2 %

Personalkostnader + 1 %

Landskapsandelar + 1 %
Förslag på ändringar finns också gällande textskrivningar och layout. Ledningsgruppen samt kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidier
har diskuterat förslaget. Presidiet beslöt att kalla ledningsgruppen till kommunstyrelsen för att tillsammans diskutera förslag till ramar för år 2015.
Protokoll med diskussionsunderlag från presidiet bifogas sammanträdeskallelsen.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar tillsammans med ledningsgruppen och ekonomipersonalen ramar för år 2015 samt beslutar att efterhöra kommunfullmäktiges åsikt i ärendet.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f .kommundirektörens beslutsförslag.
Därtill beslöt kommunstyrelsen att kommunstyrelsens ordförande presenterar ett diskussionsunderlag på mötet.
------------------Kfge 37 §/2.6.2014
Kommunstyrelsens ordförande presenterade diskussionsunderlag.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige diskuterade budgetramar för år 2015.
----------------------------------------------
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Dnr: 10 /2014
§ 38

ARBETSFÖRDELNING UNDER BILDNINGSCHEF ÖSTRAS TJÄNSTLEDIGHET

Kmst 97 §/17.3.2014
Bildningschef Pernilla Blomqvist anhåller om tjänstledigt utan lön 11.8.2014
- 7.6.2015 .
Enligt kommunens personalpolitiska program kan efter 3 års fortlöpande
anställning inom kommunen, prövningsbar tjänstledighet beviljas som är
längre än 3 månader. Pernilla Blomqvist har varit anställd som bildningschef sedan 1.8.2010.
Enligt kommunens förvaltningsstadga och personalpolitiska program är det
kommunfullmäktige som
- beviljar prövningsbar tjänstledighet för avdelningschefer om ledigheten överskrider 3 månader.
- anställer vikarie för avdelningschefer om vikariatet överskrider 3
månader.
Vid beviljande av prövningsbar tjänstledighet/arbetsledighet skall
följande beaktas
- Arbetsplatsens situation
- Den sökandens eventuella tidigare tjänstledighet/arbetsledighet
- Orsaken till ledigheten
- Övrigt som kan vara av betydelse för beslutet
T.f. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Pernilla
Blomqvist tjänstledigt utan lön under tiden 11.8.2014 - 7.6.2015.
Därtill föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att anställa vikarie. Beslutet motiveras med att det är fråga
om ett vikariat.
Ärendet delges skol- och bildningsnämnden.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f. kommundirektörens beslutsförslag.
--------------------------Kfge 25 §/24.3.2014
Kfge beslut:
Jan Lindgrén föreslog att kommunfullmäktige inte beviljar Pernilla
Blomqvist tjänstledigt utan lön under tiden 11.8.2014 - 7.6.2015. Förslaget
understöddes av Tommy Sjöblom.
Thommy Fagerholm föreslog att kommunfullmäktige beviljar Pernilla
Blomqvist tjänstledigt utan lön under tiden 11.8.2014 - 7.6.2015. Därtill föreslog Thommy Fagerholm att kommunfullmäktige inte delegerar till kommunstyrelsen att anställa vikarie. Förslaget understöddes av Janice
Holmström.
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Eftersom flera understödda förslag förelåg företog kommunfullmäktige omröstning genom namnupprop. Först röstade kommunfullmäktige mellan
Thommy Fagerholms förslag och Jan Lindgrén förslag. Thommy Fagerholms förslag fick tretton röster och Jan Lindgréns förslag fick två röster.
Därefter företogs omröstning mellan kommunstyrelsen förslag och
Thommy Fagerholms förslag. Thommy Fagerholms förslag fick tolv röster
och kommunstyrelsens förslag fick tre röster.
Kommunfullmäktige beslöt således efter omröstningar att bevilja Pernilla
Blomqvist tjänstledigt utan lön under tiden 11.8.2014 - 7.6.2015.
Vikariefrågan bereds av kommunstyrelsen och förs till kommunfullmäktige
för beslut.
Omröstningsprotokoll i bilaga till protokollet.
--------------------------------------Kmst 161 §/26.5.2014
Kansliet har tillsammans med bildningscheferna tittat på en intern omfördelning av bildningschef östras arbetsuppgiften under hennes tjänstledighet. Patrik Larsson, bildningschef väst har meddelat att han är villig att
sköta det administrativa arbetet under tjänsteldighetstiden. Isa BlomqvistFagerholm har meddelat att hon är villig att ta föreståndarsysslan på
Rangsby skola under tjänstledighetstiden. Isa Blomqvist-Fagerholm är nu
vice föreståndare vid Rangsby skola.
Kansliet har efterhört Akava-Ålands åsikt gällande det föreslagna arrangemanget och nugällande skolledaravtal. De har meddelat att de inte har
någonting att anmärka, så länge avtalet används för en bildningschef.
Arbetsfördelning mellan Patrik Larsson och Isa Blomqvist-Fagerholm samt
förslag på tjänstebeskrivning för föreståndare bifogas sammanträdeskallelsen.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att

Patrik Larsson handhar bildningschef östras administrativa arbetsuppgifter under tiden 11.8.2014 - 7.6.2015

Isa Blomqvist-Fagerholm utses till föreståndare med minskad
undervisningsskyldighet vid Rangsby skola under tiden 11.8.2014 7.6.2015.
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner arrangemanget remitteras till skol- och bildningsnämnden att fastställa tjänstebeskrivning för
föreståndare samt vice förståndare samt att utse en ny vice föreståndare
under tiden 11.8.2014 - 7.6.2015.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f. kommundirektörens beslutsförslag.
---------------------------------------------Kfge 38 §/2.6.2014
Kfge beslut:
Thommy Fagerholm anmälde jäv och deltog varken i ärendet behandling
eller beslut.
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Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
----------------------------------------------
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UPPFÖLJNING AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT

Tekn.n 29 §/15.5.2014
Tekniska kansliet har sammanställt en projektkalender. Kalendern bifogas
som bilaga.
Kommuningenjörens förslag:
Utgående från kalendern diskuterar nämnden årets investeringsprojekt och
tidtabellen för deras genomförande. Nämnden översänder kalendern till
kommunstyrelsen.
Beslut:
Kalendern kompletteras med färgkoder som visar projektets status. Dessutom kompletteras med motiveringar till ändringar.
Kalendern bifogas protokollet.
----------Kmst 163 §/26.5.2014
Projektkalendern bifogas sammanträdeskallelsen.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom samt för projektkalendern till kommunfullmäktige för delgivning.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f .kommundirektörens beslutsförslag.
Därtill beslöt kommunstyrelsen remittera till tekniska nämnden att hålla
markägarsyn för avloppsledningen Kvarnboviken-Haraldsby senast
31.8.2014. Annonsering sker i lokaltidningarna.
---------------------------------------------Kfge 39 §/2.6.2014
Kommuningenjör Lars-Erik Danielsson presenterade projektkalendern.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige antecknade informationen till kännedom.
----------------------------------------------
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Dnr: 28 /2014
§ 40

FÖRSLAG TILL NYTT GRUNDAVTAL FÖR NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT
KF

Förbundsstyrelsen Norra Ålands högstadiedistrikt
§ 26/07.05.2013
Ett förslag till nytt grundavtal för NÅHD har tagits fram. Förslaget strävar till
att åtgärda de brister som nuvarande avtal innehåller. De stora förändringarna är framförallt att det finns utrymme för förbundsfullmäktige att besluta
om förändringar i grundkapitalet samt finansieringen av investeringar och
avskrivningar.
Dessutom har ett nytt förslag till fördelning av kostnaderna för NÅHD:s förvaltning tagits fram. Den nya modellen baserar sig på antalet elever istället
för antalet skolor och dessutom har antalet barn i barnomsorgen i de kommuner som berörs räknats in.
SD:s förslag:
Förbundsstyrelsen skickar det nya förslaget till grundavtal för
NÅHD till kommunerna för utlåtande. Svar önskas inom juni 2013.
Beslut:
Ärendet återremitteras. Ett förtydligande behövs hur avskrivningarna och
investeringarna hanteras och dess inverkan på det egna kapitalet i förbundet samt hur det hanteras i medlemskommunerna.
------------------------

Förbundsstyrelsen för Norra Ålands högstadiedistrikt
§ 41/18.06.2013
Förbundsstyrelsen beslöt att återremittera ärendet vid sitt senaste möte.
Ekonomichef Seija Säike har gjort en sammanställning över medlemskommunernas balansräkningar.
Sammanställningen visar att den enda kommun där balansräkningen
speglar NÅHD:s balansräkning är Saltvik. I sammanställningen finns även
det överskott som uppstått inom NÅHD före 2001 vilket betraktas som eget
kapital.
För att uppnå en ökad överskådlighet i framtiden finns det flera förfaringssätt. Seija har listat 4 olika alternativ utan att ta ställning till vilket som är att
föredra. Revisorerna har inte gått att nå för en kommentar angående de
olika alternativen. Ytterligare försök till kontakt kommer att göras till mötet.
SD:s förslag:
Förbundsstyrelsen diskuterar vilket av de olika alternativen som är att
föredra i den fortsatta hanteringen av balansräkningar.
Beslut:
Förbundsstyrelsen köper in en extern analys för att belysa de olika alternativen.
Målsättningen är att arbetet skall vara slutfört inom september.
------------------------------

Förbundsstyrelsen Norra Ålands högstadiedistrikt
§ 57/27.08.2013
Protokolljustering:
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Ekonomichef Seija Säike har varit i kontakt med Jan Björkwall vid enheten
för kommunalekonomi på Finlands Kommunförbund för att få ett utlåtande
kring de alternativ som förbundsstyrelsen hade att ta ställning till på föregående möte. Jan har sett på de föreslagna alternativen och rekommenderar NÅHD att gå in för alternativ 2 eller 3.
Bägge alternativ löser problematiken kring revisorernas påpekande. Alternativ 2 har fördelen att den redovisar de verkliga kostnaderna per elev medan alternativ 3 ger en lägre kostnad per elev eftersom finansieringsandelarna överförs till kommunerna.
Jans rekommendationer i övrigt bifogas.
SD:s förslag:
Förbundsstyrelsen vid NÅHD inbjuder medlemskommunernas kommunfullmäktigeordföranden, kommunstyrelseordföranden, ekonomichefer och
kommundirektörer till ett gemensamt möte där NÅHD beskriver hur de olika
alternativen påverkar kommunernas bokföring så att vi kan ta ställning till
vilket alternativ som är att föredra.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------------------------

Förbundsstyrelsen för Norra Ålands högstadiedistrikt
§ 31/24.4.2014
Ekonomichef Seija Säike och skoldirektör Mathias Eriksson träffade medlemskommunernas representanter den 20.11.2013 för att informera om de
olika alternativen och deras innebörd. Mötet resulterade i att ekonomichef
Seija Säike tillsammans med medlemskommunernas ekonomiansvariga
samlades till ett nytt möte den 27.11.2013 för att se hur medlemskommunernas bokföring påverkas av de olika alternativen. Det nya mötet beslöt
att Seija ska uppgöramedlemskommunernas balans- och resultaträkning
för 2012 utifrån alternativ 1 och 2 för att åskådliggöra utfallet. Balans- och
resultaträkningen skickades till medlemskommunerna för granskning den
4.12.2013.
Den 1.4.2014 samlades ekonomicheferna till ett andra möte för att komma
fram till ett gemensamt alternativ. Mötet enades om att alternativ 1 skulle
presenteras som deras val inför förbundsstyrelsen. Alternativet eliminerar
medlemskommunernas fordringar för tidigare investeringar och underlättar
uträkningen eftersom avskrivningsuppdelningarna utgår från grundavtalet.
Alternativet innebär även att medlemskommunerna i fortsättningen kommer att erlägga kommunalförbundet de årliga kostnaderna som utgörs av
både nettokostnader och avskrivningar.
I bilaga nr 3c/3/24.4.2014 ser ni hur balansräkningarna i medlemskommunernas bokföring påverkas av de olika alternativen.
I övrigt har grundavtalet reviderats främst med tanke på fördelningen av
förvaltningens kostnader. I det nya förslaget till grundavtal föreslås kostnaderna för driften av förvaltningen fördelas så att samordningen av skolorna
i distriktet delas enligt antalet läropliktiga barn. Vad gäller fördelningen av
kostnaderna för beredning och föredragning i nämnderna så föreslås antalet ärenden som behandlats i skolnämnden alternativt skol- och bildningsnämnden vid senaste bokslut utgöra de nyckeltal som ligger till grund för
förskottsbetalningen till kommunalförbundet. Beloppet justeras sedan i efterskott.
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I bilaga nr 3d/3/24.4.2014 finner ni hur medlemskommunernas kostnader
för förvaltningen påverkas av de föreslagna ändringarna utgående från
NÅHD:s bokslut år 2013.
SD:s förslag:
Förbundsstyrelsen sänder förslaget till grundavtal för NÅHD på remiss
till medlemskommunerna. Förbundsstyrelsen begär medlemskommunernas svar senast den 30.06.2014.
Beslut:
Enligt förslag.
-----------------------------Kmst 167 §/26.5.2014
Vik. ekonomichef Monica Koskinen har varit med i gruppen som tittat på
olika förslag för att åtgärda de brister som nuvarande avtal innehåller. Mötet enades om att alternativ 1 skulle presenteras som deras val inför förbundsstyrelsen. Alternativet eliminerar medlemskommunernas fordringar
för tidigare investeringar och underlättar uträkningen eftersom avskrivningsuppdelningarna utgår från grundavtalet. NÅHD:s grundkapital höjs
istället. Detta skulle öka Saltviks kommuns tillgångar (andelar) och skulle
även öka tidigare års resultat.
Övriga förbättringar i förslaget till nytt grundavtal är att ”drift- och finansieringskostnaderna samt avskrivningarna för lågstadiets specialklassundervisning fördelas i enlighet med medlemskommunernas elevantal i lågstadiets specialklassundervisning under ifrågavarande år”.
Förslag till nytt grundavtal bifogas sammanträdeskallelsen.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner nytt förslag till
grundavtal.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f. kommundirektörens beslutsförslag.
Förslag till nytt grundavtal i bilaga till protokollet.
-----------------------------------Kfge 40 §/2.6.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Förslag till nytt grundavtal i bilaga till protokollet.
-----------------------------------------
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Dnr: 14 /2012
§ 41

MEDBORGARINITIATIV, HEMVÅRDSSTÖD I FYRA ÅR

Kmst 122 §/14.4.2014
Föräldrar i kommunen har lämnat ett initiativ gällande önskemål om att
kommunen beslutar att införa hemvårdsstödet i fyra år permanent samt
önskemål om att stödet höjs. Förslag till höjning är att fjärde året också berättigar till Saltvikstillägget samt en extra höjning, som kompensation till
bortfallet av pensionsskyddet. De föreslår 80 euro, då blir stödet mera attraktivt och möjligheten skulle ligga helt rätt i tiden samt vara en uppskattad
kommunal förmån. De uppger att de är flera familjer som är redo att utnyttja förmånen under 2014-2015. Föräldrarnas skrivelse bifogas sammanträdeskallelsen.
Vårdnadshavare för barn under tre år som inte utnyttjar kommunal barnomsorg har enligt lag rätt till ekonomiskt stöd för vård av barn i hemmet. I
hemvårdsstödet ingår en grunddel, en syskondel och en tilläggsdel. Hemvårdsstödets lagstadgade grunddel är för närvarande 390 euro per månad.
Saltviks kommun har från 1.1.2011 inför ett så kallat Saltvikstillägg så att
grunddelen är höjd till 500 euro per månad de tre första åren.
Fullmäktige beslöt att från 1.8.2012 införa hemvårdsstöd ett fjärde år på
prov till 31.7.2014. Det fjärde året hemvårdsstöd söks genom enskild ansökan. Fjärde året hemvårdsstöd berättigar till grunddelen 390 euro.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till skol-och bildningsnämnden för beredning.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f. kommundirektörens beslutsförslag.
--------------------------------------Skolbi 35§/12.5.2014
Den inlämnade motionen har 33 undertecknare. Motionen gäller främst det
icke lagstadgade stödet för det såkallade ”fjärde året”. Detta stöd har under
två år givits till familjer där barnet är mellan 3 år men inte fyllt 4 år. Under
prövotiden på har i snitt 3-4 familjer nyttjat stödet om 390 euro för det
fjärde året. I motionen föreslås en höjning till 580 euro likt Lemlands kommun.
Motionen som bilaga till ärendet.
Bakgrund och helhetsbild:
Hemvårdstödets grunddel enligt lagen är 390 euro/barn och månad och
betalas till familjer där barnet i fråga är högst 3 år och familjen inte nyttjar
barnomsorgplats för detta barn.
Saltviks kommun har från 1.8.2012 beviljat det lagstadgade hemvårdsstödets grunddel fram tills att barnet fyller 4 år. Detta arrangemang upphör
31.7.2014. Under dessa 2 år har 4 familjer som mest samtidigt nyttjat det
fjärde året.
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Det så kallade Saltvikstillägget på 110 euro betalas enbart ut till familjer då
barnet är 0-3 år. Grunddelen i Saltviks kommun blir således 500 euro/barn
och månad.
Kostnadskalkyl, faktiska kostnader och statistik enligt ålder som bilaga till
ärendet.
Förslag bildningschef västra:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att hemvårdsstödet från 1.8.2014 ser ut på följande sätt:
1. Saltvikstillägget på grunddelen sänks från 110 euro till 60 euro för barn i
åldern 0-3 år
2. Hemvårdstödet det fjärde året erbjuds på samma grunder som tidigare
(ej pensionsgrundande), men med Saltvikstillägget om 60 euro.
Detta beslut gäller tillsvidare tills ett nytt beslut tas gällande hemvårdsstödet.
Beslut:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att hemvårdsstödets fjärde år upphör från 1.8.2014.
----------------Kmst 168 §/26.5.2014
I samband med att motionen inkom har en utvärdering gjorts innehållande
kostnadskalkyl, faktiska kostnader och statistik enligt ålder. Utvärderingen
bifogas sammanträdeskallelsen.
Statistiken för 2013 för hela kommunen visar att väldigt få familjer nyttjat
hemvårdsstödets fjärde år. (2-3 familjer per månad).
Det så kallade Saltvikstillägget om 110 euro som infördes 1.1.2011 gör att
grunddelen höjs till 500 euro per månad de tre första åren. Saltvikstillägget
fortsätter tillsvidare.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med skol- och
bildningsnämndens förslag att hemvårdsstödets fjärde år upphör från
1.8.2014.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f. kommundirektörens beslutsförslag.
---------------------------------------------Kfge 41 §/2.6.2014
Kfge beslut:
Jan Lindgrén understödde kommunstyrelsens beslutsförslag.
Janice Holmström föreslog att hemvårdsstödet fjärde år förlängs till t.o.m.
31.12.2014. Förslaget understöddes av Marika Alm.
Eftersom två understödda förslag förelåg, företog kommunfullmäktig omröstning genom namnupprop. Kommunstyrelsen förslag fick åtta röster och
Janice Holmströms förslag fick sju röster.
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----------------------------------------------
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BRANDSTATIONEN

Kmst 4 §/14.1.2013
Kommunfullmäktige beslöt vid budgetbehandlingen den 10.12.2012 att
uppta ett villkorat bruttoanslag för projektet brandstationen i Nääs 700 000
euro (10 000 år 2012, 150 000 år 2013 och 540 000 € år 2014) samt inkomster år 2014 max 40 % eller 350 000 euro. Anslagens frigörelse är
bundet till kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige villkorade beslutet så att före verkställighet av projektet ska kommunfullmäktige ta slutligt beslut, efter att bland annat möjligheten att bygga brandstationen på en sådan plats att man kan uppnå synergieffekter har undersökts.
Räddningschefen har lämnat in en anhållan till brandskyddsfonden 2013 i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 10.1.2012/§127 om stöd för förverkligande av brandstation. I ansökningshandlingarna ska dock kommunen utfästa att byggnadsarbetet påbörjas under ansökningsåret. Kompletteringar till ansökan ska sändas till fonden senast den 15 februari 2013.
Räddningschefen anhåller (brev ank. 27.12.2012) om att kommunen utfäster att byggnadsarbetet påbörjas under 2013.
Kommunstyrelsen har 30.10.2012/§290 konstaterat att den tidigare arbetsgruppens uppdrag är slutfört.
Räddningschef Lennart Johansson närvar som sakkunnig vid ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen
 beslutar tillsätta en ny arbetsgrupp med uppdrag att undersöka möjligheten att bygga brandstationen på en sådan plats att man kan
uppnå synergieffekter. Arbetsgruppens förslag ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31.1.2013.
 konstaterar att en utfästelse att byggnadsarbetet påbörjas under
2013 inte kan ges i dagsläget eftersom en eventuell utfästelse är
beroende av kommunfullmäktiges beslut. Projektets utformning och
kostnadskalkyl fastställs således slutligt efter kommunfullmäktiges
beslut.
Beslut:
Kommunstyrelsen utfäster att byggnation av brandstation påbörjas och att
kontrakt tecknas senast 31.12.2013.
Kommunstyrelsen beslöt utse följande byggnadskommitté
 Tom Jansson, ordförande
 Jan Lindgrén, vice ordförande
 Berit Hampf, medlem
 Rosa Salmén, medlem
 Sten-Göte Nyman, medlem
 Räddningschef Lennart Johansson fungerar som sammankallare och
sekreterare i byggnadskommittén.
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Kommunstyrelsen ger fullmakt till byggnadskommittén att vid behov kalla in
sakkunniga.
Byggnadskommittén får i uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 10.12.2012 § 127:
 att utreda brandstationens placering
 att göra upp skissritningar som förs till kommunfullmäktige för fastställelse
 samt ta fram eventuella kalkyler
Förslag på brandstationens placering samt skissritningar skall vara kommunen tillhanda senast 4.3.2013.
Ett anslag om högst 10.000 € får användas av byggnadskommittén.
--------------------------Kmst 420 §/18.12.2013
Kommunfullmäktige beslöt vid budgetbehandlingen den 9.12.2013 omfatta
kommunstyrelsens förslag om att anslag om 115.000 euro år 2014 och
190.000 euro år 2015 upptas för byggande av brandstation.
Vik. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utfäster att byggnationen av brandstation påbörjas och
att kontrakt tecknas senast 31.12.2014.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt vik. kommundirektörens beslutsförslag.
--------------------------------------Byggnadskommitté för brandstationen 19.5.2014
109 § Brandskyddsfonden
Byggnadskommittén tar del av beslut SMDno/2014/204 och protokoll
26.2.2014 från brandskyddsfonden.
Konstateras att de godkända kostnaderna om högst är 641 087 euro och
stödprocenten utgör 30 % vilket medför en stödandel om högst 192 326
euro. Brandskyddsfondens beslut enligt bilaga 1.
110 § Oljeskyddsfonden
Byggnadskommittén konstaterar att utkastet av ”plan för bekämpning av oljeskador 2014-2018”är inlämnad 1.4.2014 till oljeskyddsfonden för förhandsbesked.I denna finns förslag om lokal lagerlokal för Saltvik om 40
000 euro infört 2014 i samband med brandstationsbygget.
Planen har ännu inte behandlats i oljeskyddsfonden.
Kmst 172 §/26.5.2014
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar byggnadskommitténs 109 § och 110 § gällande Brandskyddsfonden och Oljeskyddsfonden till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt t.f. kommundirektörens beslutsförslag.
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Därtill beslöt kommunstyrelsen att ärendet förs till kommunfullmäktige för
information och diskussion.
--------------------------------------Kfge 42 §/2.6.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige tog del av informationen samt diskuterade ärendet.
-----------------------------------------
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Dnr: 74 /2012
§ 43

INTECKNING FÖR PAF-LÅN, ÅLANDS SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAP R.F.

Kmst 401 §/5.11.2012
Ålands Sjöräddningssällskap r.f. är en allmännyttig förening, vilken har som
huvuduppgift att bedriva frivillig sjöräddningstjänst inom landskapet Åland.
Idag har Sällskapet sex stationer placerade över hela Åland (Brändö, Eckerö, Lumparland, Mariehamn, Saltvik och Vårdö). Mariehamn är den
största stationen där det även finns en fast anställd personalstyrka på fem
personer. Den fast anställda personal utgör en grundstyrka, vilken kompletteras med ett tjugotal frivilliga sjöräddare. De övriga stationerna drivs på
helt frivillig basis i ett nära samarbete med de lokala frivilliga brandkårerna.
Detta samarbete gör att Sällskapet idag är en mycket effektiv sjöräddningsresurs inom landskapet.
Ålands Sjöräddningssällskap finansieras till 65 % av Ålands penningautomatförening (PAF). De övriga inkomsterna kommer från den kommersiella
delen, stöd från myndigheter, medlemsavgifter och donationer
Stationen i Saltvik, Hamnsundet är mycket aktiv och har samarbete med
den lokala brandkåren VSFBK. Då Sjöbevakningen har lämnat stationen i
Hamnsundet uppstod ett behov av en täckt snabbgående sjöräddningsbåt i
området. Stationen disponerar via avtal över en båt som har förbättrats för
att användas som sjöräddningsbåt, vilket Sällskapet anser att är en temporär lösning.
Ålands sjöräddningssällskap r.f har för avsikt att köpa in en sjöräddningsbåt till ett pris om ca 995 000 euro. Båten skulle finansieras med i huvudsak PAF-medel (624 000 euro, beviljat 2012) samt egna medel/donation
(100 000 euro) och ett PAF-lån (om 200 000 euro).
Ålands Sjöräddningssällskap anhåller om en borgensförbindelse för PAFlånet från Saltviks kommun på 200 000 euro.
Anhållan med projektbeskrivning samt kalkyl bifogas föredragningslistan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår Ålands sjöräddningssällskaps anhållan om borgensförbindelse för ett PAF-lån för inköp av
en sjöräddningsbåt.
Beslutet motiveras med att landskapsregeringen bör säkra de medel som
behövs för inköp av nödvändiga sjöräddningsbåtar eftersom Ålands Sjöräddningssällskap bedriver en verksamhet som är en angelägenhet för
hela Åland.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.
--------------------------Kfge 117 §/12.11.2012
Kfge beslut:
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Kommunfullmäktige beslöt enhälligt godkänna Ålands sjöräddningssällskaps anhållan om borgensförbindelse för ett PAF-lån för inköp av en sjöräddningsbåt.
--------------------------Kmst 102 §/18.3.2013
Ålands Sjöräddningssällskap har 13.3.2013 inkommit med en korrigerad/ändrad anhållan och anhåller om att Saltviks kommun i stället för en
borgensförbindelse skulle uppta PAF-lån för vidare förmedling till Ålands
Sjöräddningssällskap.
Enligt landskapsregeringens principer måste PAF-lån till en ideell förening
beviljas genom kommunen och på kommunens ansvar.
Landskapsregeringen har den 7.3.2013 översänt 2 st skuldebrev till Saltviks kommun. ”Med stöd av landskapsregeringens beslut av den 6 februari
2013 har Saltviks kommun för vidare förmedling till Ålands Sjöräddningssällskap r.f. ur penningautomatmedel erhållit ett lån om tvåhundratusen
00/100 (200.000,00) euro för införskaffande av sjöräddningsbåt av Viktoria
klass till sjöräddningsstationen i Saltvik”
Saltviks kommun står således som låntagare och har det fulla ansvaret att
alla villkor uppfylls, bl a förbinder sig kommunen att betala räntor och amorteringar, att under hela lånetiden tillse att den belånade sjöräddningsbåten
är brandförsäkrad i av landskapsregeringen godkänd försäkringsanstalt.
Lånet beviljas med en lånetid om 15 år och enligt lånevillkor i skuldsedeln.
Ålands Sjöräddningssällskap bedriver en allåländsk verksamhet som är
nära anknuten till räddningsväsendet, som är en kommunal verksamhet.
Enligt landskapsregeringens beslut förbinder sig Ålands Sjöräddningssällskap att placera båten vid sjöräddningsstationen i Saltvik.
Landskapsregeringen och PAF har konstaterat att Ålands Sjöräddningssällskap inte bedriver sådan verksamhet som inte faller under EUs regelverk gällande statsstöd.
Den aktuella sjöräddningsbåtens pris är ca 995 000 euro. Båten skulle finansieras med i huvudsak PAF-bidrag (624 000 euro) samt egna medel/donation (100 000 euro) och PAF-lån (200 000 euro). Kommunen har
således möjlighet att erhålla en inteckning med bästa förmånsrätt, förutsatt
att sjöräddningsbåten införs i fartygsregistret.
Om Saltviks kommun lyfter lånet bör föreningen teckna ett skuldebrev
gentemot Saltviks kommun, där samma villkor gäller som i skuldsedeln
mellan Saltviks kommun och Ålands landskapsregering.
Skuldsedeln med landskapsregeringens följebrev bifogas föredragningslistan.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, med hänvisning till
Ålands Sjöräddningssällskaps anhållan om erhållande av ett lån istället för
ett borgensåtagande, upphäver kommunfullmäktiges beslut 117
§/12.11.2012
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Därtill föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar uppta ett
PAF-lån om 200.000 euro, för vidare förmedling till Ålands Sjöräddningssällskap r.f. för införskaffande av en sjöräddningsbåt av Viktoria klass till
sjöräddningsstationen i Saltvik. Beslutet gäller
under förutsättning att
 sjöräddningsbåten införs i fartygsregistret
 Ålands Sjöräddningssällskap samtycker till att Saltviks kommun
erhåller en inteckning i båten om 200 000 euro jämte ränta, med
bästa förmånsrätt
 föreningen tecknar ett skuldebrev gentemot Saltviks kommun, där
samma villkor gäller som i skuldsedeln mellan Saltviks kommun
och Ålands landskapsregering.
Landskapsregeringens skuldsedel bifogas kommunfullmäktiges
beslut.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.
--------------------------Kfge 22 §/25.3.2013
Kfge beslut:
kommunfullmäktige beslöt enhälligt upphäva kommunfullmäktiges
beslut 117 §/12.11.2012 med hänvisning till Ålands Sjöräddningssällskaps
anhållan om erhållande av ett lån istället för ett borgensåtagande.
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt uppta ett PAF-lån om 200.000 euro,
för vidare förmedling till Ålands Sjöräddningssällskap r.f. för införskaffande
av en sjöräddningsbåt av Viktoria klass till sjöräddningsstationen i Saltvik.
Beslutet gäller under förutsättning att
 sjöräddningsbåten införs i fartygsregistret när den tas i bruk
 Ålands Sjöräddningssällskap samtycker till att Saltviks kommun
erhåller en inteckning i båten om 200 000 euro jämte ränta, med
bästa förmånsrätt
 föreningen tecknar ett skuldebrev gentemot Saltviks kommun, där
samma villkor gäller som i skuldsedeln mellan Saltviks kommun
och Ålands landskapsregering.
Landskapsregeringens skuldsedel bifogas kommunfullmäktiges
beslut.
--------------------------Kmst 178 §/26.5.2014
Dag Lindholm från sjöräddningen har meddelat att den nya sjöräddningsbåten saknar certifiering för införande i fartygsregistret. Certifieringen är
kostsam. Det är inte obligatoriskt för fartyg under 15 meter att vara införda i
fartygsregistret. Han föreslår därför att kommunen gör inteckningen i sjöräddningsbåten Svante G istället, som redan är införd i fartygsregistret. Där
finns inga inteckningar förut så kommunen har möjlighet att få bästa förmånsrätt. Svante G ägs av sjöräddningssällskapet och Svante G är värderad till 1.300.000 €.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ändrar sitt beslut;
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så att nya sjöräddningsbåten inte nödvändigtvis behöver införas i
fartygsregistret,
så att Saltviks kommun erhåller en inteckning om 200 000 euro
jämte ränta i sjöräddningsbåten Svante G, som säkerhet för beviljat
lån. Inteckningen erhåller bästa förmånsrätt. Ålands Sjöräddningssällskap har samtyckt till det.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f. kommundirektörens beslutsförslag.
---------------------------------------------Kfge 43 §/2.6.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
----------------------------------------------
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Dnr: 17 /2014
§ 44

NORRÅLÄNDSKA SAMARBETEN

Kmst 89 §/17.3.2014
Vid senaste norråländska presidiemöte som hölls den 4 mars 2014 i Finström stod på agendan, utökade samarbeten på norra Åland inom; socialförvaltning, byggnadsinspektion, tekniska förvaltning, kultur/fritid, ekonomiförvaltning. Det som diskuterades mest var samarbete inom socialförvaltningen. Finströms kommun delade ut ett diskussionsunderlag, bifogas
sammanträdeskallelsen.
Mötet beslöt att respektive kommun undersöker om det finns politiskt mandat för att gå vidare med ett norråländskt samarbete. Svar på intresseförfrågan skall skickas till Finströms kommun innan påsk. En förfrågan kommer från kommunstyrelsen i Finström.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.
---------------------Kmst 116 §/14.4.2014
Finströms kommun har den 2.4.2014 inkommit med en förfrågan om intresse för utökat samarbete, förfrågan bifogas sammanträdeskallelsen.
Utgående ifrån de övriga norråländska kommunernas ställningstaganden
föreslår Finströms kommun att de kommuner som ställer sig positiva till att
utreda och ingå i samarbeten tecknar ett intentionsavtal om detsamma. Vidare föreslås att kommunerna utser representanter till en referensgrupp
som ges uppdrag att bereda förslag till samarbetsformer, huvudmanskap,
placering och kostnadsfördelning. För att hantera samarbetsfrågor effektivt
föreslås att kommunerna inledningsvis inriktar sig på ett eller maximalt två
samarbetsprojekt. Det arbetssätt och den färdplan som då skapas kan
tjäna som modell för framtida samarbetsprojekt.
Kommunstyrelsen i Finström efterhör de övriga norråländska kommunernas ställningstagande gällande:
1. Intresset för att utreda och ingå i följande samarbeten på norra
Åland:
a. Socialförvaltning inklusive äldreomsorg
b. Byggnadsinspektion
c. Övriga
2. Synpunkter på Finströms kommuns förslag till konkreta åtgärder givet att intresse för att utreda och ingå i samarbeten finns.
Tidigare har diskuterats att kommunstyrelsernas ordförande och kommundirektörerna skulle utgöra en lämplig referensgrupp för att vidare utreda
möjliga samarbeten.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
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Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.
--------------------------------------Kmst 152 §/12.5.2014
Beslut:
Silvana Fagerholm-Sjöblom föreslog att kommunen beslutar att utreda och
ingå i samarbeten med övriga norråländska kommuner samt att kommunen
beslutar teckna ett intentionsavtal om detsamma. Förslaget vann inget understöd.
Runar Karlsson föreslog att kommunen inte beslutar att utreda och ingå i
samarbeten med övriga norråländska kommuner samt att kommunen inte
beslutar teckna ett intentionsavtal om detsamma. Förslaget understöddes
av Berit Hampf.
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå för kommunfullmäktige att kommunen
inte beslutar att utreda och ingå i samarbeten med övriga norråländska
kommuner samt att kommunen inte beslutar teckna ett intentionsavtal om
detsamma.
Silvana Fagerholm-Sjöblom reserverade sig mot beslutet.
--------------------------------------Kfge 44 §/2.6.2014
Kfge beslut:
Janice Holmström understödde kommunstyrelsens beslutsförslag.
Thommy Fagerholm föreslog att kommunen meddelar Finströms kommun
att man är intresserad att ingå i gruppen som diskuterar och utreder eventuella samarbeten med övriga norråländska kommuner. Därtill föreslås att
kommunstyrelsen utser representanter till gruppen. Jan Lindgrén understödde förslaget.
Eftersom två understödda förslag förelåg, företog kommunfullmäktige omröstning genom namnupprop. Kommunstyrelsens förslag fick fem röster
och Thommy Fagerholms förslag fick nio röster. En avstod från att rösta.
Kommunfullmäktige beslöt således efter omröstning att kommunen meddelar Finströms kommun att man är intresserad att ingå i gruppen som diskuterar och utreder eventuella samarbeten med övriga norråländska kommuner. Kommunstyrelsen utser representanter till gruppen.
----------------------------------------------
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Dnr: 25 /2014
§ 45

MOTION GÄLLANDE SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KOMMUNERNA PÅ
NORRA ÅLAND

Kfge 33 §/28.4.2014
Jan Lindgrén, Gerd Danielsson och Tommy Sjöblom lämnade innan mötet
en motion gällande sammanslagningsutredning för kommunerna på norra
Åland.
Beslut:
Kommunfullmäktige sänder motionen till kommunstyrelsen för beredning.
-----------------------------Kmst 153 §/12.5.2014
Undertecknarna av motionen föreslår att Saltviks kommun tillsammans
med de övriga kommunerna på norra Åland tillser att det tillsätts en ”sammanslagningsutredning” som skulle utreda eventuellt samgående av kommunerna Geta, Vårdö, Sund, Saltvik och Finström. Utredningen kan användas som underlag för jämförelse till andra utredningar om utökat samarbete mellan kommunerna.
Utredningen ska minst ge svar på följande frågor;

Hur en budget skulle kunna se ut för kommunen norra Åland (delkommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö).

Hur förvaltningen i kommunen kan organiseras, funktioner, chefer,
förmän och övrig personal.

Hur kommunens förvaltning kunde fungera i en helt digitaliserad
miljö.

Hur beslutsorgan, fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder skulle
kunna vara utformade (sammansatta så att alla kommunandelar får
sitt inflytande).

Var servicepunkterna skulle vara lokaliserade, skolor, äldreboenden, daghem fritids, socialkontor.

Vilka kommunala funktioner som skulle kunna digitaliseras och
vara tillgängliga över nätet.

Hur beslutsorganisationen, fullmäktige, styrelse, nämnder kunder
fungera i en helt digitaliserad miljö.

Hur avtal om ordnande av förvaltning och service enligt 9 § FFS
1196/1997 skulle kunna vara utformat.

Motionen i bilaga till sammanträdeskallelsen.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet samt efterhör kommunfullmäktiges
åsikt för vidare behandling av ärendet.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.
---------------------------------------------Kmst 171 §/26.5.2014
Beslut:
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Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f. kommundirektörens beslutsförslag.
---------------------------------------------Kfge 45 §/2.6.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige diskuterade ärendet samt gav direktiv till kommunstyrelsen.
----------------------------------------------
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SAMMANTRÄDESDAGAR HÖSTEN 2014

Kfge 46 §/2.6.2014
I 41 § Kommunallagen stadgas:
”Sammanträden. Fullmäktige beslutar om vilka dagar sammanträden skall
äga rum. Fullmäktige skall även sammanträda då styrelsen eller minst en
fjärdedel av fullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då
fullmäktiges ordförande anser att det behövs.”
Fullmäktige bör fatta beslut om sammanträdesdagar, t ex att fullmäktige
sammanträder då behov föreligger och i regel på måndagar.
Preliminära sammanträdesdagar för hösten har sammanställts enligt följande:

Måndagen den 8 september

Mellanbokslut 30.6
Plogningsavgifter 2014-2015

Måndagen den 6 oktober

Om ärenden finns

Måndagen den 10 november

- Delgivning av Kmst budgetförslag
- Arvoden och taxor 2015
- Skattesats och fastighetsskatt
(skall meddelas senast
17 november)

Måndagen den 8 december

- Budgeten 2015
- Sammanträdesdagar våren 2015

Kfge beslut:
Kommunfullmäktige fastställde sammanträdesdagar för hösten-2014 enligt
förslag ovan.
---------------------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2.6.2014

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär
enligt 112 § kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer: 37, 39, 42
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: 34-36, 38, 40-41, 43, 44-46
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid:
forts.
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:.
Besvärstid: t.o.m.
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
postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia,
och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas.
forts.
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Inlämnande av besvärshandlingar
Besvärshandlingarna skall lämnas 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 under besvärstidens sista dag
innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till (om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten):
Namn, adress och postadress

Paragrafer:
Avgift
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Tilläggsuppgifter
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