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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Kfge 55 §/9.11.2015
Sammanträdet har kungjorts på den officiella anslagstavlan i Nääs den 4
november 2015 och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund
samt utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya Åland.
Kfge beslut:
Vid verkställt namnupprop konstaterades 14 ordinarie ledamöter vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutsfört.
------------------------------
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PROTOKOLLJUSTERING

Kfge 56 §/9.11.2015
I tur att justera protokollet är Christian Ekström och Janice Holmström.
Kfge beslut:
Till protokolljusterare valdes Janice Holmström och Sue Holmström.
Protokollet justeras tisdag 10 november 2015 kl 15.00, kommunkansliet i
Nääs.
----------------------
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Dnr: 41 /2015
§ 57

JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, SJÖBLOM MATTIAS

Kmst 213 §/28.9.2015
Ålands landskapsregering inbegär av Saltviks kommun utlåtande över
Mattias Sjöbloms ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet.
Ansökan gäller en fjärdedel av fastigheten Kgbo nr RNr 2:41 Åsgårda
Saltvik. Fastighetens samägs tillsammans med sökandens föräldrar och
syster och har köpts av sökandens mormor, fastigheten har gått i arv i släkten. Fastigheten är 8,1500 ha och andelar i samfällt vattenområde och jordområde ingår.
Sökanden är född och uppvuxen i landskapet Åland och har anknytning till
trakten där markområdet är beläget, men har förlorat sin hembygdsrätt på
grund av att sökanden flyttat till Sverige för studier i 20 års ålder.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förordar ansökan trots
att ansökan inte helt uppfyller kriterierna i LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd eller LF om jordförvärvstillstånd.
Beslutet motiveras med att sökanden är nära släkt med säljaren, att marken hört till släkten och även kan jämställas med förskott på arv. Sökandens föräldrar vill också att sökanden ska få ha fortsatt ägorätt i den
samma.
Beslut:
Silvana Fagerholm-Sjöblom anmälde och konstaterades jäv, avlägsnade
sig från sammanträdesrummet och deltog inte i ärendets behandling eller
beslut.
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-----------------Kfge 57 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Thommy Fagerholm anmälde godkänt jäv och deltog inte i ärendets behandling och beslut.
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
---------------
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Dnr: 43 /2015
§ 58

SKIDTUNNELANLÄGGNING

Kmst 214 §/28.9.2015
Saltviks kommun har fått en förfrågan om att teckna aktier i Ålands Skidtunnel Ab. Ålands Skidtunnel Ab är ett bolag bildat efter förprojekteringen i
föreningen Ålands skidtunnelförening r.f för att etablera och driva en skidtunnelanläggning på Åland.
Erbjudande om aktieemission i Ålands skidtunnel Ab samt prospektet bifogas sammanträdeskallelsen.
Teckningspriset är 100 euro per aktie och teckningstiden är 29.6.2015 kl
08.00 - 30.09.2015 kl. 17.00.
Ålands Skidtunnel Ab har också efterfrågat Saltviks kommuns besked om
när en ett beslut om aktieteckning i Ålands Skidtunnel kan tas. Följande
fullmäktige möte där frågan kan tas upp är den 9 november 2015.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inte teckna aktier i
Ålands Skidtunnel Ab.
Kommundirektören meddelar Ålands Skidtunnel om att följande fullmäktigemöte där ärende om teckning av aktier i Ålands Skidtunnel Ab kan tas
upp är den 9 november 2015.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-----------------------Kfge 58 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag,
att inte teckna aktier i Ålands Skidtunnel Ab.
---------------
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Dnr: 22 /2015
§ 59

ERBJUDANDE OM RIKTAT FÖRVÄRV/KÖP AV EGNA AKTIER FRÅN
MARIEHAMNS ENERGI AB

Kmst 327 §/2.11.2015
Styrelsen för Mariehamns Energi Ab har beslutat att utreda aktieägarnas
inställning till att de skulle erbjuda sig att förvärva maximalt 29 173 aktier
från de befintliga aktieägarna med undantag av Mariehamns stad som idag
äger 87,14 % av aktierna.
Erbjudandet finns som bilaga till kallelsen och grundar sig på det substansvärde Mariehamns Energi hade vid senaste räkenskapsår (2014).
Aktieägare som önskar anta erbjudandet ska skriftligen meddela därom
senast den 30 november 2014. Förbindelsen som tecknas är i kraft till den
31 mars 2016.
Förvärvet genomförs om det finns ett tillräckligt stort intresse bland aktieägarna samt att bolagsstämman eller styrelsen bemyndigad av bolagstämman fattar ett formellt beslut om riktat förvärv av egna aktier.
Saltvik innehar 360 aktier i Mariehamns Energi Ab. Aktierna härrör sig från
Ålands Kraftverksaktiebolag. Aktierna värde i balansen är 6 054,76 euro.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta erbjudandet och
underteckna förbindelsen om försäljning av aktier i Mariehamns Energi Ab
som är i kraft till 31 mars 2016.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
Erbjudande om riktat förvärv/köp av egna aktier samt förbindelse om försäljning av aktier i Mariehamns Energi AB i bilaga till protokoll.
--------------------Kfge 59 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag
med tillägget att 360 aktier säljs för 23,90 euro per aktie, totalt 8 604,00
euro.
--------------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
9.11.2015

Sida
8

Dnr: 24 /2015
§ 60

FÖRSLAG TILL AVTAL OM KÖP AV TJÄNSTER FRÅN PELAREN

Soc.oms.n. 72 §/29.9.2015
Ålands Fountainhouse r.f. har tillsänt kommunerna ett förslag till avtal, om
köp av tjänster från Fountainhouseförening r.f:s klubbhus Pelaren.
Målgruppen är personer som är eller har varit i kontakt med psykiatrin, personer som omfattas av socialvårdslagens § 27 d och § 27 e och berör personer som har eller haft en psykiatrisk diagnos.
Idag har ett flertal kommuner tecknat avtal med Pelaren, och flera kommuner ger verksamhetsbidrag. År 2015 har Saltviks kommun gett ett verksamhetsbidrag om 500 euro. Besöksstatistiken för Saltvik uppgick år 2013
till 25 besök, år 2014 till 13 besök och per maj 2015 till 10 besök.
I diskussioner som kommundirektören och socialsekreteraren har haft med
klubbhuschefen har det framgått att det finns möjlighet för kommunerna att
påverka avtalets innehåll, genom att t.ex. ingå avtal som är tidsbundna,
tillsvidare eller med kostnadstak.
Kostnaderna fördelas enligt självkostnad och nyttjande, sålunda att landskapet ersätter kostnaderna med 50 % och den övriga 50 % fördelas mellan kommunerna utgående från kommunmedlemmarnas nyttjandegrad baserat på dagsbesök. Avtalet föreslås träda i kraft från den 1.1.2016.
Verksamheten i den form som Fountainhouse r.f. erbjuder kan ej tolkas
som en lagstadgad verksamhet, utan det är en form av alternativ dagverksamhet, som kommunen kan välja att ge sina kommuninvånare.
Bilagor:
1. Utskick till de åländska kommunerna
2. Avtalsförslag
3. Besöksstatistik och analys
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att kommunen ingår tillsvidareavtal med Ålands Fountainhouse r.f., klubbhuset Pelaren, men att man i avtalet inför ett kostnadstak om 1000 euro/år. Ålands
Fountainhouse r.f. bör också föra en aktiv dialog med de kommuner som
har ett högt besöksantal, men som ej ännu har ingått något avtal med Pelaren.
Social- och omsorgnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Kmst 251 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med socialoch omsorgsnämndens beslutsförslag, att Saltviks kommun ingår tillsvidare
Protokolljustering:
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avtal med Ålands Fountainhouse r.f, klubbhuset Pelaren med ett kostnadstak om 1 000 euro per år.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-----------------------

Kfge 60 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Avtal som bilaga till protokoll.
---------------
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AVTAL OM FAMILJEARBETARE MED SUNDS KOMMUN

Soc.oms.n. 71 §/29.9.2015
Sedan tidigare har Sunds och Finströms kommuner avtal gällande familjearbete, där Sunds kommun är huvudman. Saltviks kommun har i sin budget avsatt medel för köp av familjearbetartjänster, men i praktiken har det
hittills inte funnits möjlighet att köpa denna service då det inte funnits utrymme inom Sunds kommuns, eller andra kommuners, befintliga resurser.
Ett tillsvidare avtal om familjearbete skulle garantera tillgången på tjänsten
och öka möjligheterna till kontinuitet, planering och samarbete. I dagsläget
måste social- och omsorgsnämnden i Saltvik från fall till fall efterhöra och
utreda om köptjänster är möjliga, eller försöka rekrytera familjearbetare på
annat sätt, vilket gör planeringen svår och långsam och insatserna uteblir
när de behövs som bäst.
Behovet av familjearbetare är svårt att uppskatta, men baserat på invånarantal och jämfört med övriga kommuner bedömer tjänstemännen att familjearbetare om 40 % skulle vara tillräckligt. Utöver det direkta arbetet i familjerna behöver tid finnas till planering, uppföljning, dokumentation och samarbete med övriga instanser och enheter, så som t.ex. skola och barnomsorg.
Familjearbete är en serviceform som finns inskriven i barnskyddslagen och
är en stödåtgärd inom öppenvården. Syftet med stödåtgärderna är att
främja och stödja ett barns positiva utveckling och att stödja barnets föräldrar och vårdnadshavare vid fostran av barnet. Detta innebär att stödåtgärder inom öppenvården ges större prioritet än omhändertagande och vård
utom hemmet, under förutsättning att stödåtgärderna på det sätt som avses i barnskyddslagen är lämpliga, möjliga och tillräckliga utgående från
barnets bästa.
Med familjearbete avses att stödja föräldraskap, ge handledning i fråga om
barnuppfostran, stödja vardagsrutiner, stärka familjens funktionsförmåga i
nya situationer och interaktiva färdigheter. Målet är att stödja familjens livshantering, att ta tillvara de egna resurserna samt stärka möjligheter att
klara sig i vardagen. Genom samtal kan föräldrarna handledas att granska
sitt eget föräldraskap, parförhållande, sociala nätverk och barnens behov.
Kostnaden för familjearbete om 40 % beräknas uppgå till cirka 14 800 euro
per år. Inbesparingen kan på sikt bli att t.ex. ett omhändertagande med
vård utom hemmet kan undvikas.
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att kommunen efterhör möjligheterna till att, från och med år 2016, ingå tillsvidare avtal om familjearbetare om 40 % med Sunds kommun som huvudman.
Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Protokolljustering:
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Kmst 252 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar social- och omsorgsnämndens beslut och föreslår för kommunfullmäktige att kommunen från och med år 2016 ingår ett
tillsvidare avtal om köp av familjearbetartjänst med Sunds kommun om
maximalt 40 % av heltid om Sunds kommun beslutar att utöka tjänsten
som familjearbetare. Kommundirektören tillsammans med socialsekreteraren utarbetar då i samråd med Sunds kommun avtalet.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-----------------------Kfge 61 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag
att kommunen från och med år 2016 ingår ett tillsvidare avtal om köp av
familjearbetartjänst med Sunds kommun om maximalt 40 % av heltid om
Sunds kommun beslutar att utöka tjänsten som familjearbetare. Kommundirektören tillsammans med socialsekreteraren utarbetar då i samråd med
Sunds kommun avtalet.
---------------
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Dnr: 44 /2015
§ 62

FÖRSLAG TILL AVTAL FÖR LÅGSTADIETS SPECIALKLASSVERKSAMHET

Kmst 216 §/28.9.2015
Norra Ålands Högstadiedistrikt har tagit fram ett nytt avtal gällande lågstadiets specialklassverksamhet. NÅHD har ett avtal i kraft gällande Finströms
kommun, Källbo skola och specialklassverksamheten i Sunds skola. I enlighet med grundavtalet ska NÅHD fortsättningsvis agera huvudman för
specialklassverksamheten.
Förändringarna i avtalet gentemot tidigare står att läsa i bifogat utdrag från
NÅHD:s förbundsstyrelse protokoll som godkänt det nya förslaget till avtal
enligt bifogad bilaga.
NÅHD har skickat avtalsförslag till medlemskommunerna för utlåtande. Avtalet är föreslaget att träda i kraft den 1 januari 2016.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till skol- och bildningsnämnden för att efterhöra deras
åsikt om avtalsförslaget.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Skolbi 59§/29.9.2015
Det nya avtalet gällande specialklassverksamhet inom NÅHD är ett förenklat och tydligare avtal än det tidigare. Kostnaderna för verksamheten fördelas i det nya förslaget på antalet elever i specialklass. NÅHD:s del i det nya
avtalet är att personal samt personalförmåner, vilka ingår i NÅHD fortsättningsvis fördelas enligt NÅHD:s grundavtal §15. Övriga kostnader faktureras från den kommun där specialklassen är belägen.
Som bilaga, det nya avtalet för specialklassverksamhet åk 1-6
Förslag bildningschef:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att godkänna
det nya förslaget till avtal. Skol- och bildningsnämnden föreslår att ett nytt
avtal utreds under 2016 där all specialklassverksamhet och dess personal
handhas av respektive kommun för att ytterligare effektivisera verksamheten.
Beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.
-----------------------Kmst 253 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtalet för
specialklassverksamhet åk 1-6.
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Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-----------------------Kfge 62 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag
att godkänna det nya avtalet för specialklassverksamhet åk 1-6.
Nytt avtal i bilaga till protokoll.
---------------
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Dnr: 20 /2015
§ 63

ANSÖKAN OM SYSSELSÄTTNINGSSTÖD – BESLUT

Kmst 113 §/11.5.2015
I budgeten för år 2015 finns ett anslag om 150 000 euro för kommunala
vägar (kfge 93§/1.12.2014). Projekten skulle verkställas under förutsättning
att Ålands Landskapsregering beviljar 25 % i sysselsättningsstöd.
Saltviks kommun har ansökt om sysselsättningsstöd och fått avslag på sin
anhållan den 22 april 2015. Beslut ÅLR 2015/870 bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommuningenjören har gjort upp en lista över de privatvägar som anhållit
om att bli kommunalväg. Listan bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Listan och ärendets vidarebehandling tas upp till diskussion av kommunstyrelsen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att remittera ärendet till tekniska nämnden för att
utifrån de budgeterade 150 000 € uppgöra ett förslag och motivering till vilken/vilka vägar som ska byggas om till kommunala vägar.
Därtill beslöt kommunstyrelsen att principerna för övertagande av privata
vägar ska ses över.
-----------------------------Tekn.n 33 §/12.5.2015
Reviderad vägförteckning och skrivelse från boende vid LångbergsödaÖjvägen bifogas kallelsen som bilaga.
Avslag på anhållan om bidrag för ombyggnad av vägar har kommit från
landskapsregeringen varför det för tillfället inte finns några medel för ombyggnad av vägar. Kommunfullmäktige kan ändra skrivningen i budgeten.
Kommuningenjörens förslag:
Förslag till reviderade principer för övertagande av privat väg till kommunalväg behandlas i § 34.
Tekniska nämnden prioriterar vägarna utgående från hur många personer
som betjänas av respektive väg.
Beslut:
Tekniska nämnden prioriterar vägarna utgående från hur många personer
som betjänas av respektive väg med avseende på bofasta, näringsidkare
och arbetsplatser.
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Tekniska nämnden anhåller om att få använda de 150 000 euro som finns i
årets budget, trots att bidrag från Landskapsregeringen inte erhålls, för att
använda för förbättring av befintliga eller nya kommunalvägar.
----------

Kmst 144 §/25.5.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tekniska nämnden
får använda de budgeterade 150 000 € trots att sysselsättningsstöd om 25
% inte erhålls från landskapsregeringen. Summan får användas till förbättring av befintliga eller nya kommunalvägar. Tekniska nämnden får i det fall
medlen beviljas i uppdrag att prioritera vilken/vilka vägar som ska förbättras.
Beslut:
Jörgen Lindblom föreslog att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige föreslår att tekniska nämnden får använda de budgeterade 150 000 € trots
att sysselsättningsstöd om 25 % inte erhålls från landskapsregeringen till
byggande av nya kommunala vägar. Förslaget understöddes av Runar
Karlsson.
Två understödda förslag förelåg varvid kommunstyrelsen gick till omröstning.
Kommundirektörens förslag fick en röst, Berit Hampf. Jörgen Lindbloms
förslag fick tre röster, Runar Karlsson, Silvana Fagerholm-Sjöblom och
Rosa Salmén.
Efter omröstning beslöt således kommunstyrelsen att föreslå inför kommunfullmäktige att tekniska nämnden får använda de budgeterade 150 000
€ trots att sysselsättningsstöd om 25 % inte erhålls från landskapsregeringen till byggande av nya kommunala vägar, vilka ska fastställas av
kommunfullmäktige.
Berit Hampf reserverade sig mot beslutet.
-------------------Kfge 38 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram en plan för vilka vägar som ska klassas om till
kommunalvägar. Förslaget ska även innehålla kostnadskalkyl och tidsplan.
------------------Kmst 164 §/15.6.2015
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen återremitterar ärendet till tekniska nämnden som tar fram ett förslag samt kostnadskalkyl och tidsplan på de vägar som ska klassas om till
kommunalvägar. Förslaget ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
3 augusti 2015.
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Kommunstyrelsen ger vidare tekniska nämnden i uppdrag att genom Saltviks Info och hemsidan informera invånarna om de av kommunfullmäktige
antagna principerna vid övertagande av privat väg till kommunalväg. I
meddelandet bör påpekas att det är fullmäktige som fastställer vilka enskilda vägar som blir kommunalvägar samt tidsplanen för dem samt att
övertagandet av väg förutsätter medel i budgeten. I samma meddelande
informeras också om vilka som anhållit om kommunalväg och att man fortlöpande kan anhålla om kommunalväg.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------

Tekn.n 50 §/ 9.7.2015
Förteckning över vägar där man anhållit om övertagande till kommunalväg
bifogas kallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden prioriterar vägarna enligt hur många fast bosatta hushåll och företag som finns längs vägen.
Tidsplan: Beslut om vilken/vilka vägar som skall klassas om tas vid kommunfullmäktiges möte 7 september. En enkel arbetsbeskrivning inklusive
massaberäkning för en eller eventuellt två vägar görs inom september.
Entreprenaden kan bjudas ut i början av oktober och arbetet inledas i månadsskiftet oktober/november.
Beslut:
Tekniska nämnden föreslår att i första hand Skatan-Gersbäcken vägen
övertas till kommunalväg. Den ombyggda delen ytbeläggs i år. Projektering
och grundförbättring av vägen påbörjas i år.
Tidsplanen godkändes.
Förteckning över samtliga vägar som anhållit om övertagande bifogas protokollet.
--------Tekn.n 60 §/20.8.2015
Ny anhållan och information i ärendet har inkommit. Vägavsnittet mot
Gersbäcken är inte längre aktuell för övertagande till kommunalväg. Väglaget anhåller även om ersättning för den grundförbättring som väglaget
har utfört på egen bekostnad.
Beslut:
Nämnden kvarstår vid sitt tidigare förslag. Nämnden har tagit del av den
nya informationen och överlämnar den till kommunstyrelsen.
---------

Kmst 193 §/31.8.2015
Kommundirektörens förslag:
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Kommunstyrelsen har tagit del av den uppdaterade prioriteringslistan och
föreslår inför kommunfullmäktige att vägarna prioriteras enligt bifogad lista
och enligt tekniska nämndens beslut så att i första hand vägen till Skatan i
Skatan-Gersbäcken väglag övertas som kommunalväg och att arbetet med
den påbörjas under år 2015 enligt tekniska nämndens förslag ovan.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att SkatanGersbäckens väglags anhållan om att kommunen ska ersätta förbättringar
utförda av väglaget under 2014 och enligt bifogad kostnadssammanställning avslås och därmed inte ersätts i samband med ett övertagande av
vägen.
Kommunstyrelsen föreslår vidare inför kommunfullmäktige att de budgeterade 150 000 euro kan användas för ändamålet trots att sysselsättningsstödet om 25 % inte erhålls från landskapsregeringen.
Till kallelsen bifogas en aktuell förteckning över samtliga vägar som anhållit
om övertagande samt Skatan Gersbäckens väglags anhållan om övertagande daterad 19.8.2015.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------Kfge 51 §/7.9.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att återremittera ärendet.
----------------Kmst 259 §/12.10.2015
Kommundirektören har i samråd med kommunstyrelsens ordförande och
expertis på området tagit fram en processbeskrivning för hur kommunen
bör gå till väga då anhållan om övertagande eller initiering av byggande av
kommunal väg inkommer.
Processen finns som bilaga och är baserad på Landskapsregeringens lag
om kommunala vägar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar den bilagda processbeskrivningen och överlämnar den till tekniska nämnden och tekniska ingenjören.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att vägarna prioriteras
enligt bifogad lista och enligt tekniska nämndens beslut så att den ombyggda delen av Skatan vägen (550 meter) i Skatan-Gersbäcken väglag
övertas som kommunalväg och att den föreslagna processen ovan följs vid
fortsatt behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att SkatanGersbäckens väglags anhållan om att kommunen ska ersätta förbättringar
utförda av väglaget under 2014 och enligt bifogad kostnadssammanställProtokolljustering:
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ning avslås och inte ersätts i samband med övertagandet av nämnda vägsträcka.
Kommunstyrelsen föreslår vidare inför kommunfullmäktige att de budgeterade 150 000 euro kan användas för ändamålet trots att sysselsättningsstödet om 25 % inte erhålls från landskapsregeringen.
Till styrelsemötet medtas samtliga inkomna ansökningar gällande kommunalvägar. En aktuell och uppdaterad förteckning över samtliga vägar som
anhållit om övertagande samt Skatan Gersbäckens väglags anhållan om
övertagande daterad 19.8.2015 bifogas kallelsen tillsammans med processbeskrivningen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.
-------------------Kmst 293 §/26.10.2015
En uppdaterad version av processbeskrivningen har gjorts och finns som
bilaga till kallelsen.
En förteckning över samtliga vägar som anhållit om övertagande bifogas
kallelsen tillsammans med Skatan Gersbäckens väglags anhållan om övertagande jämte bilagor.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att vägarna prioriteras
enligt bifogad lista och enligt tekniska nämndens beslut så att den ombyggda delen av Skatan vägen (550 meter) i Skatan-Gersbäcken väglag
övertas som kommunalväg.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att SkatanGersbäckens väglags anhållan om att kommunen ska ersätta förbättringar
utförda av väglaget under 2014 och enligt bifogad kostnadssammanställning avslås och inte ersätts i samband med övertagandet av nämnda vägsträcka.
Kommunstyrelsen föreslår vidare inför kommunfullmäktige att de budgeterade 150 000 euro kan användas för övertagande av privata vägar till
kommunala trots att sysselsättningsstödet om 25 % inte erhålls från landskapsregeringen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att inför kommunfullmäktige föreslå att vägarna
prioriteras så att den ombyggda delen av Skatan vägen (550 m) i SkatanGersbäcken väglag övertas som kommunalväg och att den ytbeläggs under 2015.
För resterande del av Skatanvägen (750 m) föreslås i investeringsbudgeten för 2016 upptas 2000 euro för planering.
Vidare föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att SkatanGersbäckens väglags anhållan om att kommunen ska ersätta förbättringar
utförda av väglaget under 2014 och enligt bifogad kostnadssammanställProtokolljustering:
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ning avslås och inte ersätts i samband med övertagandet av ovannämnda
vägsträcka (550 m).
Slutligen föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att en del av
de budgeterade 150 000 euro kan användas för ytbeläggningen av Skatanvägen trots att sysselsättningsstödet om 25 % inte erhålls från landskapsregeringen.
Prioriteringslista över privata vägar som anhållit om att övertas till kommunala vägar samt anhållan jämte bilagor gällande Skatan-Gersbäcken som
bilaga till protokoll.
-------------------Kfge 63 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att;
1.
den ombyggda delen av Skatan vägen (550 m) i SkatanGersbäcken väglag övertas som kommunalväg och att den
ytbeläggs under 2015.
2.

Skatan-Gersbäckens väglags anhållan om att kommunen ska
ersätta förbättringar utförda av väglaget under 2014 och enligt
bifogad kostnadssammanställning avslås och inte ersätts i
samband med övertagandet av ovannämnda vägsträcka (550
m).

3.

en del av de budgeterade 150 000 euro kan användas för ytbeläggningen av Skatanvägen trots att sysselsättningsstödet
om 25 % inte erhålls från landskapsregeringen.

Kommunfullmäktige beslöt att övriga delar behandlas som en del av budgeten vid nästa möte.
--------------------
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Dnr: 55 /2015
§ 64

ORGANISATION SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN FRÅN 1.8.2016

Skolbi 51§/29.9.2015
Nuvarande organisationsmodell med två bildningschefer som även fungerat som föreståndare på respektive skola har varit i bruk sedan 1.8.2003
tills läsåret 2014-2015.
Bildningscheferna har haft ansvarsområden och ekonomiskt ansvar enligt
följande:
Bildningschef östra – Rangsby skola, Prästkragen daghem, biblioteks- och
kulturverksamhet, Medis samt tillsynsansvarig för lekparken i folkhälsans
regi.
Bildningschef västra – Ödkarby skola, Skogsgläntan daghem, Idrotts- och
ungdomsverksamhet samt nämnden.
Uppgiften som sekreterare i nämnden har växlat mellan bildningscheferna
årligen. Båda bildningschefer har fungerat som föredragande för sina
ärenden.
Föregående läsår samt detta läsår finns en bildningschef med hela ansvarsområdet barn-ungdomsverksamhet i Saltvik. Bildningschefen fungerar
även som föreståndare i Ödkarby skola och har administrativt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet.
Rangsby skola har en egen föreståndare enligt ”gamla” föreståndaravtalet.
Förslag bildningschef:
Skol- och bildningsnämnden föreslår en organisationsmodell för verksamheten enligt följande:
- En bildningschef i kommunen med administrativt och ekonomiskt ansvar
för hela verksamhetsområdet.
- En föreståndare enligt nya skolledaravtalet på Rangsby skola
- En föreståndare enligt nya skolledaravtalet på Ödkarby skola
Organisationsförändringen medför inte några förändringar inom barnomsorgen, biblioteks- och kulturverksamheten eller idrotts- och ungdomsverksamheten.
3 st bilagor till ärendet: ”Organsation skol- och bildningsnämnden 1.82016” och ”underlag till organisationsförändring” samt ”uppskattad kostnadsberäkning”.
Den nya organisationsmodellen skall träda ikraft från 1.8.2016 och eventuella ökade kostnader bör rymmas inom befintlig budgetram (i budget 2016
finns kostnaden för 2 bildningschefer från 1.8.2016).
Bildningschefen föreslås börja sin tjänst 13.6.2016 för att hinna träffa personal och nuvarande bildningschef innan semester och sommarlov börjar.
Denna kostnad uppskattas till ca 7000 euro och finns inte i budget 2016.
Beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
9.11.2015

Sida
21

Kmst 322 §/2.11.2015
Bildningschefen Västra, personalsekreteraren och kommundirektören har
tillsammans gått genom den föreslagna organisationen och gjort vissa
kompletteringar och uppdateringar gällande avtalsfrågor för skolledare och
bildningschef samt den medföljande kostnadskalkylen och underlag till organisationsförändringen.
Organisationen är enligt bifogat förslag från skol- och bildningsnämnden.
Det bifogade underlaget till organisationsförändringen har korrigerats gällande vilka avtal som bildningschef respektive skolledare tillhör. Förändringarna är enligt följande:
 Bildningschefen blir 100 % administrativ resurs och binds till AKTA.
 Skolledarna följer skolledaravtalet (ÅL) enligt UKTA och den tillgängliga undervisningstiden är maximalt 14 timmar per vecka enligt
avtalet.
Som bilagor till ärendet finns:
 Organisation skol- och bildningsnämnden 1.8-2016.
 Underlag till organisationsförändring (ursprunglig)
 Underlag till organisationsförändring (uppdaterad version)
Bildningschef Patrik Larsson deltar som sakkunnig vid sammanträdet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens föreslår inför kommunfullmäktige att införa en ny organisationsmodell för skol- och bildningsverksamheten enligt följande:
 En bildningschef i kommunen med administrativt och ekonomiskt ansvar för hela verksamhetsområdet enligt AKTA avtal.
 En föreståndare enligt skolledaravtalet (ÅL) UKTA på Rangsby skola
 En föreståndare enligt nya skolledaravtalet (ÅL) UKTA på Ödkarby
skola.
Organisationsförändringen medför inte några förändringar inom barnomsorgen, biblioteks- och kulturverksamheten eller idrotts- och ungdomsverksamheten.
Den nya organisationsmodellen skall träda ikraft från 1.8.2016. (i budget
2016 finns kostnaden för 2 bildningschefer från 1.8.2016). Bildningschefen
föreslås börja sin tjänst 13.6.2016 för att hinna träffa personal och nuvarande bildningschef innan semester och sommarlov. Kostnaden för detta
uppskattas till 8 200 euro. De kalkylerade merkostnaderna ryms inte inom
befintlig budgetram och budgeten för skol- och bildningsnämnden föreslås
ökas med denna summa om organisationsförändringen görs och att en
bildningschef anställs från 13.6.2015.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
Organisation skol- och bildningsnämnden 1.8.2016 samt underlag till organisationsförändringen i bilaga till protokoll.
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Kfge 64 §/9.11.2015
Bildningschef Patrik Larsson presenterar föreslagen organisationsförändring och deltar som sakkunnig.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag och beslöt att införa en ny organisation från den 1.8.2016 för skol- och bildningsnämnden enligt följande:

En bildningschef i kommunen med administrativt och ekonomiskt ansvar för hela verksamhetsområdet enligt AKTA avtal.

En föreståndare enligt skolledaravtalet (ÅL) UKTA på
Rangsby skola

En föreståndare enligt nya skolledaravtalet (ÅL) UKTA på Ödkarby skola.
Budgetramen utökas med 8 200 euro för att täcka de merkostnader den
nya organisationen medför.
Organisation skol- och bildningsnämnden 1.8.2016 samt underlag till organisationsförändringen i bilaga till protokoll.
--------------------
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ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOSTSERVICEN

Kmst 323 §/2.11.2015
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1.12.2014 (§ 93) gavs kommunstyrelsen
i uppgift att utreda konsekvenserna av att föra ut kockarna på respektive
enhet.
Under revisionen i april 2015 genomfördes en granskning av kommunens
kostservice och där konstaterades att konsekvensbedömningen inte gjorts
och att organisationen delvis levde i ovisshet om sitt ansvar och sina befogenheter.
En grupp bestående av kommundirektören, bildningschefen, äldreomsorgschefen och personalsekreteraren har under sommaren och hösten
arbetat med frågan och gjort en konsekvensbedömning. Utredningen har
föregåtts av möte med både kockarna och kostsamordnaren.
Av bifogad konsekvensbedömningsrapport framkommer att med bakgrund
av de diskussioner som förts med enhetscheferna, kostsamordnaren och
kockarna som föreslås att verksamheten omorganiseras så att:

Kostsamordnartjänsten dras in och blir ansvarig kock inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgens kockar och ansvarig kock organiseras under
äldreomsorgschefen.

Skol- och barnomsorgens kockar organiseras under bildningschefen/rna.
Organisationen föreslås gälla från 1.1.2016. Kostsamordnaren har givit sitt
samtycke till att tjänsten som kostsamordnare dras in och omvandlas till
ansvarig kock.
Omorganiseringen innebär inte några merkostnader och påverkar inte den
föreslagna budgeten för 2016, förutom att kostnaderna för kostserviceenhet bör fördelas ut på respektive enhet om kommunfullmäktige beslutar om
en organisationsförändring.
Som bilaga till kallelsen bifogas revisionsutdrag gällande granskning av
kostservicen samt konsekvensbedömningen och kostsamordnarens samtycke.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens föreslår inför kommunfullmäktige att införa en ny organisation för kostservicen enligt följande:

Kostsamordnartjänsten dras in och blir ansvarig kock inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgens kockar och ansvarig kock organiseras under
äldreomsorgschefen.

Skol- och barnomsorgens kockar organiseras under bildningschefen/rna.
Den nya organisationen skall träda i kraft från 1.1.2016. Omorganiseringen
innebär inte några merkostnader och påverkar inte den föreslagna budgeten för 2016.
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Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
Konsekvensbedömning i bilaga till protokoll.
-------------------Kfge 65 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag
och inför ny organisation för kostservicen från 1.1.2016 enligt följande:

Kostsamordnartjänsten dras in och blir ansvarig kock inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgens kockar och ansvarig kock organiseras under
äldreomsorgschefen.

Skol- och barnomsorgens kockar organiseras under bildningschefen.
Konsekvensbedömning som bilaga till protokoll.
--------------------
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AVSLUTANDE AV CANCER- OCH TUBERKULOSFOND

Kmst 210 §/28.9.2015
Med anledning av revisorernas påpekande vid revisionen år 2014 har ekonomikansliet sett över kommunens fonder och dess avkastning. Saltviks
cancer- och tuberkulosfond har som syfte att stödja de insjuknades eftervård. För fondens upphörande beslutar fullmäktige och medlen bör då
överföras till sådant ändamål som stödjer de i cancer eller tuberkulos insjuknades rehabilitering.
Ekonomikansliet föreslår följande;
1.
Att fonden avslutas.
2.
Att kvarvarande medel förs till en åländsk fond att sökas av
cancerpatienter.
Till kallelsen bifogas saldouppgift, dokument från Landskapsstyrelsen och
stadgarna för fonden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fonden avslutas och
att kvarstående medel förs till Ålands Barnfond alternativt Ålands Cancerfond.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att återremittera ärendet.
-------------------Kmst 324 §/2.11.2015
Kansliet har låtit ta fram ett nytt förslag på stadgar för cancer- och tuberkulosfonden. Förändringarna mot tidigare stadgar är följande:
 fondens namn blir Saltviks kommuns cancerfond
 syftet ändras till att stödja eftervård för cancersjuka i kommunen
 social- och omsorgsnämnden ges rätt att bevilja medel utan angivna
villkor, dvs även fondens grundkapital kan användas.
Socialsekreteraren och vik. äldreomsorgschefen har gått genom de nya
villkoren och skrivit ett utlåtande där de föreslår att fonden enligt tidigare
förslag ska avslutas och att kvarvarande medel förs till Ålands cancerförenings barn- och familjecancerfond.
Förslag till nya stadgar, fondens gamla stadgar och utlåtandet från socialsekretaren och vik. äldreomsorgschefen bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fonden avslutas och
att kvarstående medel förs till Ålands Cancerförenings barn- och familjecancerfond.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att inför kommunfullmäktige föreslå att
de nya stadgarna omfattas och ge social- och omsorgsnämnden i uppdrag
att ta fram principer och direktiv för beviljande ur fondens medel.
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Nya stadgar för fonden i bilaga till protokoll.
-------------------Kfge 66 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att återremittera ärendet.
--------------------
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL TILL BUDGET 2015/INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG

Soc.oms.n. 91 §/22.10.2015
Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen kommer att överskrida de
budgeterade medlen för år 2015.
Överskridningarna beror på orsaker inom ett flertal olika områden inom den
sociala verksamheten, där lönekostnader, åtgärder inom barnskyddet,
samt utkomststödet står för de största kostnadsöverskridningarna.
Det ökade behovet inom barnskyddet beror på faktorer som ej var kända
då budgeten uppgjordes, och består bland annat av fortsatt behov av placeringar och övriga insatser inom barnskyddets öppenvård.
Budgetramens kostnadsöverskridning beräknas till 99 000€. Omdisponeringar inom kostnadsramen är möjliga, och det beräknade behovet av tilläggsmedel skulle då vara 52 200€.
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden anhåller om utökad budgetram om 52 200€
för individ- och familjeomsorgen. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för
vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Kmst 332 §/2.11.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår i enlighet med social- och omsorgsnämndens
beslutsförslag att kommunfullmäktige godkänner anhållan om utökad budgetram om 52 200 euro för individ och familjeomsorgen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
------------------Kfge 67 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
--------------------
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL TILL BUDGET 2015/ÅOF

Soc.oms.n. 92 §/22.10.2015
Kostnaderna för Ålands Omsorgförbund k.f. kommer att överskrida de
budgeterade medlen för år 2015.
Överskridningen beror på ett ökat behov av service som ej var känt då
budgeten uppgjordes.
Budgetramens kostnadsöverskridning beräknas till 9 000€.
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden anhåller om utökad budgetram om 9 000€
för ÅOF. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Kmst 333 §/2.11.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår i enlighet med social- och omsorgsnämndens
beslutsförslag att kommunfullmäktige godkänner anhållan om utökad budgetram om 9 000 euro för Ålands omsorgsförbund.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
------------------Kfge 68 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
--------------------
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Dnr: 189 /2015
§ 69

INKOMSTSKATTESATS 2016

Kmst 325 §/2.11.2015
Bestämmelser om inkomstskattesats ingår i kommunallagen för landskapet
Åland § 66.
”Fullmäktige skall senast i samband med att budgeten antas besluta om
kommunens inkomstskattesats och om grunderna för övriga kommunala
skatter”.
Kommunen skall meddela Skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som
skall tillämpas för 2016, senast den 17 november 2015.
Inkomstskattesatsen anges med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.
De senaste åren har skattesatsen i kommunen varit 16,75 %.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen
för år 2016 fastställs oförändrad till 16,75%.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------Kfge 69 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
--------------------
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Dnr: 189 /2015
§ 70

FASTIGHETSSKATTEPROCENTSATS FÖR ÅR 2016

Kmst 326 §/2.11.2015
Enligt fastighetsskattelagen (654/1992) 11 § bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser.
Fastighetsskatteprocentsatserna gränser är enligt lagen om fastighetsskatt
för landskapet Åland (1993:15) följande:






Allmän (11 §)
Byggnader för stadigvarande boende (12 §)
Övriga bostadsbyggnader (13 §)
Obebyggda byggplatser (12 a §)
Allmännyttiga samfund (13 a §)
Föreningshus ägda av lantmannagillen,
ungdomsföreningar och arbetarföreningar
om byggnaden huvudsakligen är i allmänt
eller allmännyttigt bruk (476/1998)
 Vissa anläggningar (14 §)
Byggander och konstruktioner som hör till
kraftverk eller slutförvarsanläggning av
kärnbränsle.

0,00-1,35 %
0,00-0,80 %
0,00-0,90 %
0,00-3,00 %
0,00-1,35 %

0,00-2,85%

Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procents
noggrannhet.
Kommunfullmäktiges fastslagna fastighetsskatteprocentsatser för 2015 är
följande:






Allmän
Byggnader för stadigvarande boende
Övriga bostadsbyggnader
Obebyggda byggplatser
Allmännyttiga samfund
Föreningshus ägda av lantmannagillen,
ungdomsföreningar och arbetarföreningar
om byggnaden huvudsakligen är i allmänt
eller allmännyttigt bruk (476/1998)
 Vissa anläggningar

0,20
0,00
0,90
0,00
0,00

0,00

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fastighetsskatteprocentsatserna för år 2016 fastställs oförändrade.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
---------------------
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Kfge 70 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
--------------------
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ARVODE FÖR FAMILJEVÅRD 2016

Soc.oms.n. 74 §/29.9.2015
Nedan följer Saltviks kommuns arvoden och ersättningar för familjevård för
2015.
Arvoden:
962 €/mån inom handikappservice
931 €/mån inom barnskyddet
Kostnadsersättning:
718 €/mån
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att arvoden
och kostnadsersättningar behålls oförändrade år 2016, dock så att de indexjusteras i enlighet med direktiv från Social- och hälsovårdsministeriet
avrundat upp till närmsta hela euro. Uppgiften om indexjustering kommer
senare under hösten. Principerna för familjevård behålls oförändrade fram
till dess att socialsekreteraren utarbetat nya anvisningar för familjevården i
Saltvik och dessa sedan godkänts.
Social- och omsorgnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Kmst 228 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med socialoch omsorgsnämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 267 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 296 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 71 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
--------------------
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ARVODE FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 2016/UNDER 65 ÅR

Soc.oms.n. 75 §/29.9.2015
Nedan följer Saltviks kommuns arvoden för närståendevård 2015.
Närståendevård för personer mellan 18 och 65 år är indelat i tre kategorier
beroende på vårdtyngd enligt följande:
Kategori 1
385 €/mån
- Till denna grupp hör vårdtagare som dagligen behöver vård och omsorg,
inte endast att uträtta ärenden
- Vårdtagaren klarar i regel natten utan vård
- Vårdtagaren klarar sig i regel en del av dagen ensam och kan bo ensam
-Närståendevård kan vara ett alternativ till daglig hemvård
-Vårdaren kan vara i hel- eller deltidsarbete
Kategori 2
606 €/mån
-Till denna grupp hör vårdtagare som behöver regelbunden personlig vård
och hjälp samt rätt mycket vård och omsorg för att reda sig i det dagliga livet
-Vårdtagaren behöver i allmänhet inte vård och omsorg nattetid
-Vårdtagaren kan vistas en del av dagen ensam men kan dock inte bo ensam
Kategori 3
834 €/mån
-Till denna grupp hör vårdtagare som behöver kontinuerlig hjälp och mycket vård och omsorg för att reda sig i det dagliga livet
-Vårdtagaren behöver vård och omsorg dygnet runt
-Vårdaren kan inte förvärvsarbeta
-Alternativ till institutionsvård
Under 18 år förutom ovanstående kriterier:
Kategori 1
385 €/mån
-Vårdtagaren behöver betydligt mer hjälp, stöd och handledning än jämnåriga med att sköta saker såsom; klädsel, rörlighet, samspel, växelverkan
och livshantering.
-Vårdtagaren är ofta inom barnomsorgen, skolan eller i skyddat arbete.
-Vårdaren kan vara i del- eller heltidsarbete
Kategori 2
606 €/mån
-Vårdtagaren är beroende av hjälp i nästan allt som gäller den personliga
vården
-Vårdtagaren behöver hjälp och uppsikt i det sociala umgänget och kan
kräva en stor mängd speciella vårdinsatser
-Vårdaren är bunden till mervården av barnet dygnet runt
Kategori 3
834 €/mån
-Vårdtagaren kräver vård och omsorg i betydligt större utsträckning under
en tung behandlingsfas
-Vårdaren är kortvarigt förhindrad att förvärvsarbeta
-Vårdtagaren behöver en stor mängd speciell vård och omsorg
-Vårdtagaren behöver ständig hjälp och uppsikt
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-Vårdaren har inte rätt till högsta arvodet om vårdaren har inkomster som
inte kan anses som ringa, rätt till specialvårdspenning eller alterneringsersättning.
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att stödet för
närståendevård till personer under 65 år behålls oförändrade enligt
ovanstående, dock att stödet inför 2016 indexjusteras i enlighet med direktiv från Social- och hälsovårdsministeriet, avrundat upp till närmsta hela
euro. Uppgifter om indexjustering kommer senare i höst. Principerna för de
olika kategorierna behålls oförändrade fram till dess att socialarbetaren och
vik. äldreomsorgschefen utarbetat reviderade kriterier och principer för
närståendevården i Saltviks kommun, och dessa sedan fastslagits av
kommunfullmäktige.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Kmst 229 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med socialoch omsorgsnämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 268 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 297 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 72 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
--------------------

Protokolljustering:

§ 73

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
9.11.2015

Sida
35

ARVODE FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 2016/ÖVER 65 ÅR

Soc.oms.n. 76 §/29.9.2015
Nedan följer Saltviks kommuns arvoden för närståendevård 2015.
Närståendevård för personer över 65 år är indelat i tre kategorier beroende
på vårdtyngd enligt följande:
Kategori 1
385 €/mån
- Till denna grupp hör vårdtagare som dagligen behöver vård och omsorg,
inte endast att uträtta ärenden
- Vårdtagaren klarar i regel natten utan vård
- Vårdtagaren klarar sig i regel en del av dagen ensam och kan bo ensam
-Närståendevård kan vara ett alternativ till daglig hemvård
-Vårdaren kan vara i hel- eller deltidsarbete
Kategori 2
606 €/mån
-Till denna grupp hör vårdtagare som behöver regelbunden personlig vård
och hjälp samt rätt mycket vård och omsorg för att reda sig i det dagliga livet
-Vårdtagaren behöver i allmänhet inte vård och omsorg nattetid
-Vårdtagaren kan vistas en del av dagen ensam men kan dock inte bo ensam
Kategori 3
834 €/mån
-Till denna grupp hör vårdtagare som behöver kontinuerlig hjälp och mycket vård och omsorg för att reda sig i det dagliga livet
-Vårdtagaren behöver vård och omsorg dygnet runt
-Vårdaren kan inte förvärvsarbeta
-Alternativ till institutionsvård
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att stödet för
närståendevård till personer över 65 år behålls oförändrade enligt ovanstående, dock att stödet inför 2016 indexjusteras i enlighet med direktiv från
Social- och hälsovårdsministeriet, avrundat upp till närmsta hela euro.
Uppgifter om indexjustering kommer senare i höst. Principerna för de olika
kategorierna behålls oförändrade fram till dess att vik. äldreomsorgschefen
och socialarbetaren utarbetat reviderade kriterier och principer för närståendevården i Saltviks kommun, och dessa sedan fastslagits av kommunfullmäktige.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Kmst 230 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med socialoch omsorgsnämndens beslutsförslag.
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Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 269 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 298 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 73 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
--------------------
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AVGIFTER VID SUNNANBERG VÅRDHEM 2016

Soc.oms.n 83 §/29.9.2015
Grunderna för bestämmande av avgiften för långvarig och kortvarig anstaltsvård samt dag- och nattvård grundar sig på Lag om klientavgifter
inom social- och hälsovården (1992:734), Förordning om klientavgifter
inom social- och hälsovården (1992:912) och om ändring av förordningen
om klientavgifter inom social- och hälsovården (842/2014).
Klientavgifterna för social- och hälsovården justeras vartannat år. Senaste
justerade avgifter trädde i kraft i början av år 2014. Avgifterna bör justeras
inför 2016. Index som används vid justering av avgifterna är folkpensionsindex.
Långvarig anstaltsvård
Högst 85 % av vårdtagarens månadsinkomster (netto). Avgiften får dock
vara högst så stor att den som får vård månatligen till sitt förfogande har
minst 149 euro (det med arbetspensionsindex justerade beloppet som ska
stå till en persons förfogande och som avses i 7 c § 1 och 2 mom. I lagen
om klientavgifter inom social-och hälsovården är minst 105 euro per månad från den 1 januari 2014).
För den som innan anstaltsvården levt i gemensamt hushåll och
hans/hennes månadsinkomster är större än makens månadsinkomster,
bestäms avgiften på basis av makarnas sammanräknade månadsinkomster. Månadsavgiften kan uppgå till högst 42,5 % av de sammanräknade
månadsinkomsterna.
Kortvarig anstaltsvård
För kortidsvård: 38,10 euro/vårddygn upp till avgiftstaket 679 euro per kalenderår, därefter 17,60 euro per vårddygn.
Dag- och nattvård: 17,60 euro/ dag/ natt
Närståendevård: 11,30 euro/ dygn
Avgiftstaket
Avgiftstaket 679 euro grundar sig på klientavgiftslagen 6 a §. Den indexjusteras vartannat år utifrån förändringen i folkpensionsindex. Nästa sker inför 2016.
Saltvik följer maxtaxor för avgifterna. I budget 2014 Saltviks kommun fastslog att summan som vårdtagarna skall ha till sitt förfogande efter långvårdsavgiften skulle vara 140 euro, även den summan skall indexjusteras i
enlighet med folkpensionsindex.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att avgifterna
vid Sunnanberg vårdhem fastställs enligt ovanstående, dock så att avgifterna indexjusteras inför 2016. Uppgifterna om indexjustering kommer troligen i november.
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Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
---------------------------------

Kmst 231 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med socialoch omsorgsnämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 270 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 299 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 74 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
--------------------
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HEMSERVICEAVGIFTER 2016

Soc.oms.n 84 §/29.9.2015
Saltviks kommun har hemserviceavgifterna enligt Lag om klientavgifter
inom social- och hälsovården (1992:734), Förordning om klientavgifter
inom social- och hälsovården (1992:912) samt Socialvårdslagen
(1982:710).
I Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården (1992:912)
fastställs inkomstgränserna för regelbunden hemservice.
Avgifterna indexjusteras vartannat år utifrån förändringen i folkpensionsindex. Avgifterna skall indexjusteras inför 2016.
Avgifterna för service i hemmet får inte överstiga kostnaderna för produktionen av service.
Bilaga med förslag till hemserviceavgifter 2016 bifogas till sammanträdeskallelsen.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social-och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hemserviceavgifterna fastställs oförändrade enligt bilaga, dock så att avgifterna indexjusteras inför 2016 i enlighet med direktiven från social- och hälsovårdsministeriet. Uppgifter om indexjusteringar kommer troligtvis i november.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Förslag till hemserviceavgifter 2016 i bilaga till protokoll.
-------------------------Kmst 232 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med socialoch omsorgsnämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 271 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 300 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
9.11.2015

Sida
40

Kfge 75 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Hemserviceavgifter i bilaga till protokoll.
--------------------
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REVIDERING AV VAD SOM INGÅR I LÅNGVÅRDSAVGIFTEN, SUNNANBERG
VÅRDHEM

Soc.oms.n 85 §/29.9.2015
Långvårdavgiften bestäms enligt klientens inkomst enligt Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1192/734 § 7c, 10b. Avgiften får vara
högst 85 % av nettoinkomsterna och i Saltvik ska klienten ha 149 € till förfogande efter betald långvårdsavgift.
Social- och omsorgnämndens ledamot Benitha Jansson initierade ärende
gällande utvecklande av möjligheterna till att erhålla fotvård för klienterna
inom äldreomsorgen i Saltviks kommun (§ 30/26.2.2015).
Med hänvisning till social-och omsorgsnämndens beslut § 30/31.3.2015
har vik. äldreomsorgschef tagit fram ett alternativ för nuvarande fot- och
hårvård. Enligt det utökas köpta tjänster så att alla boende på Sunnanberg
vårdhem är berättigad till fotvård 4 gånger per år samt hårklippning 6
gånger per år. Vid behov ges medicinsk fotvård minst 6 gånger per år. Ytterligare behandlingar ersätts vid konstaterat behov.
I detta skede gäller utökningen boende vid Sunnanberg vårdhem men man
skulle kunna utvidga fot- och hårvårdstjänster så att det även gäller klienter
som har regelbunden hemservice.
Kommittén för kommunens äldrepolitiska program har behandlat ärendet
och tagit fram ett reviderat dokument; ”Vad ingår i långvårdavgiften på
Sunnanberg vårdhem”. Dokumentet bifogas sammanträdeskallelsen.
Medel för utökning finns i budget 2016.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner det reviderade dokumentet ”Vad
ingår i långvårdavgiften på Sunnanberg vårdhem” och översänder den till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Dokument över långvårdsavgifternas innehåll i bilaga till protokoll.
---------------------Kmst 233 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med socialoch omsorgsnämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
-----------------------
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Kmst 272 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 301 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 76 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag
och antog de reviderade principerna över vad som ingår i långvårdsavgiften.
Reviderade kriterier som bilaga till protokoll.
--------------------
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REVIDERING AV KRITERIER FÖR FÄRDTJÄNST

Soc.oms.n 86 §/29.9.2015
Färdtjänst är en lagstadgad verksamhet, där riktlinjer och kriterier bestäms
av kommunen. Kommunfullmäktige tog beslut i § 72/11.11.2013 om kriterier för färdtjänst enligt socialvårdsförordningen. Kriterierna trädde i kraft
1.1.2014.
Äldreomsorgschefen har beslutanderätt gällande färdtjänst enligt socialvårdförordningen. Sökanden kan beviljas max 48 resor. Flera än 48 resor
per år kan beviljas enligt prövning av social- och omsorgsnämnden.
Färdtjänst beviljas individuellt efter ansökan och den skall vara ett stöd för
äldre i deras vardag. För att underlätta handläggningen och för att sökande
av färdtjänst enligt socialvårdslagen snabbare ska få beslut bör äldreomsorgschefen delegeras beslutanderätten för beviljandet av fler resor än
48.
Förslag till revidering av bedömningsgrunder/kriterier för beviljande av förmån bifogas sammanträdeskallelsen.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden omfattar förslag till revidering av bedömningsgrunder/kriterier för beviljande av förmån och överför ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Förslag till revidering av bedömningsgrunder/kriterier för beviljande av förmån i bilaga till protokoll.
---------------------Kmst 234 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med socialoch omsorgsnämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 273 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 302 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-----------------------
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Kfge 77 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att återremittera ärendet.
--------------------
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AVFALLSTAXOR 2016

Bmn. 97§/29.9.2015
Byggnads- och miljöinspektören har uppgjort ett förslag till taxor för avfallshanteringen för år 2016. Taxorna bifogas som bilaga.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden godkänner avfallstaxorna för år 2016 och för
dem vidare till kommunstyrelsen.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden godkänner avfallstaxorna för år 2016 och för
dem vidare till kommunstyrelsen.
-------------------Kmst 235 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med byggnads- och miljönämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 274 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 303 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 78 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Avgifter för avfallshantering i bilaga till protokoll.
--------------------
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BYGGNADSTAXOR 2016

Bmn. 98§/29.9.2015
Byggnads- och miljöinspektören har uppgjort ett förslag till byggnadstaxorna för år 2016.
Byggnadstaxorna bifogas som bilaga.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden godkänner byggnadstaxorna för år 2016 och
för dem vidare till kommunstyrelsen.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden godkänner byggnadstaxorna för år 2016 och
för dem vidare till kommunstyrelsen.
-------------------Kmst 236 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med byggnads- och miljönämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 275 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 304 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 79 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Byggnadstaxor i bilaga till protokoll.
--------------------
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BARNOMSORGSAVGIFT FRÅN 1.1.2016 I SALTVIKS KOMMUN

Skolbi 52§/29.9.2015
Förslag till barnomsorgsavgifter från 1.1.2016 som bilaga.
Enligt förslaget föreslås oförändrade avgifter för barnomsorg för år 2016,
med tillägget om 80% barnomsorgsplats.
Maxtaxa för heltidsplats 230 euro/månad
Maxtaxa för halvtidsplats 149,50 euro/månad
Maxtaxa för plats om 80% 184 euro/månad
Taxa för fritidshemsplats 95 euro/månad (sep-maj)
Taxa för föris (skolbarn) 50 euro/månad (sep-maj)
Förslag bildningschef:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att barnomsorgsavgifter från 1.1.2016 i Saltviks kommun godkänns enligt bilaga.
Beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.
---------------Kmst 237 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med skol-och
bildningsnämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 276 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 305 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 80 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Barnomsorgsavgifterna i bilaga till protokoll.
--------------------
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TAXOR OCH AVGIFTER - RANGSBY IDROTTSPLAN OCH ÖDKARBY SKOLAS
SANDPLAN

Skolbi 53§/29.9.2015
Taxorna för idrottsplanerna i kommunen förslås oförändrade med motiveringen att taxor avgifter justerades 2015. Föreningar registrerade i
Saltvik och FC Åland betalar ingen hyra av idrottsplanerna.
Förslag bildningschef:
Skol- och bildningsnämnden föreslår oförändrade taxor och avgifter för
kommunstyrelsen för Rangsby idrottsplan och Ödkarby sandplan enligt bilaga. Taxorna träder ikraft 1.1.2016.
Beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.
-----------------Kmst 238 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med skol-och
bildningsnämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 277 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 306 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 81 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Taxor och avgifter Rangsby idrottsplan och Ödkarby sandplan i bilaga till
protokoll.
--------------------
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TAXOR OCH AVGIFTER ÖDKARBY IDROTTSHALL OCH RANGSBY SKOLAS
GYMNSTIKSAL

Skolbi 54§/29.9.2015
Se bilaga över oförändrade taxor och avgifter för Ödkarby idrottshall och
Rangsby gymnastiksal.
Förslag bildningschef:
Skol- och bildningsnämnden föreslår oförändrade avgifter enligt bilaga för
kommunstyrelsen.
Taxorna träder i kraft 1.1.2016.
Beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.
------------------Kmst 239 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med skol-och
bildningsnämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 278 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 307 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 82 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Taxor och avgifter Ödkarby idrottshall och Rangsby skolas gymnastiksal i
bilaga till protokoll.
--------------------
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TAXOR OCH AVGIFTER - SKOLUTRYMMEN I ÖDKARBY OCH RANGSBY SKOLA

Skolbi 55§/29.9.2015
I förslaget, som bilaga till ärendet föreslås oförändrade taxor. Motiveringen
är att inför 2015 gjordes en omfattande justering av taxor och avgifter.
Som bilaga: Taxor och avgifter för skolutrymmen
Förslag bildningschef:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att taxor och
avgifter bibehålls oförändrade för skolutrymmen i Ödkarby och Rangsby
skola enligt bilaga. Taxorna träder ikraft 1.1.2016.
Beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.
-----------------Kmst 240 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med skol-och
bildningsnämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 279 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 308 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 83 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Taxor och avgifter skolutrymmen i Ödkarby och Rangsby skola i bilaga till
protokoll.
--------------------
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AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KOMMUNENS MÖTESRUM ÅR 2016

Tekn.n 63 §/2.10.2014
Kommunfullmäktige fastställde 2.10.2014 § 66 och 67 avgifter för uthyrning
av mötesrummen i kommunkansliet och samlingsrummet i Boogården.
Kommuningenjörens förslag:
I enlighet med budgetdirektiven och tekniska nämndens budgetförslag föreslås att avgifterna höjs med 2 %.
Tekniska nämnden föreslår att följande avgifter uppbärs för hyrande av:
-mötesrummen i kommunkansliet i Nääs
Stora mötesrummet på nedre våningen inklusive tillgång till befintlig teknisk
utrustning.
Avgift per gång

32,91 euro exkl. moms. Lagstadgad moms tillkommer. Avgift inkl. nu gällande moms, 24 %,
40,81 euro per gång.

Lilla mötesrummet på övre våningen.
Avgift per gång

20,56 euro exkl. moms. Lagstadgad moms tillkommer. Avgift inkl. nu gällande moms, 24 %,
25,50 euro per gång.

-Boogårdens samlingsrum
Avgift per gång

20,56 euro exkl. moms. Lagstadgad moms tillkommer. Avgift inkl. nu gällande moms, 24 %,
25,50 euro per gång.

Avgift för Medborgarinstitutet per termin för minst 5 tillfällen
102,83 euro. Lagstadgad moms tillkommer. Avgift inkl. nu gällande moms, 24 %, 127,50 euro.
Anvisning vid uthyrning av utrymmen.
. Bokning av utrymmet och utkvittering av nyckel sker på kommunkansliet.
. Vid uthyrning skall det alltid finnas en ansvarig.
. Eventuella skador som uppstår i samband med uthyrningen ersätts av
Hyresgästen
. Kaffe och mineralvatten etc. ingår inte i hyresavgiften.
Kommunens organ, politiska grupperingar verksamma i kommunen och
föreningar registrerade i Saltvik erlägger inte någon hyresavgift i ovanstående utrymmen.
Hyresgäster i Boogården erlägger ingen hyresavgift för samlingsrummet i
Boogården.
Övriga personer, föreningar och organisationer betalar fastställd avgift.
Protokolljustering:
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Beslut:
Enligt förslag.
--------Kmst 242 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med tekniska
nämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 281 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 310 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag med följande tillägg i texten:
att även grupper i huvudsak bestående av personer mantalskrivna i Saltvik
inte erlägger någon hyresavgift för Boogårdens samlingsrum.
----------------------Kfge 84 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
--------------------
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Dnr: 42 /2015
§ 85

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN HYRA I BOOGÅRDEN.

Kmst 212 §/28.9.2015
Gunnie Jansson planerar att starta en konstnärsgrupp för i Saltvik boende
personer, de flesta pensionärer.
Verksamheten är planerad att hållas en eftermiddag per vecka från oktober
2015 t o m mars-april 2016. Verksamhetens initiativtagare Jansson anhåller om befrielse från avgift för mötesrummet med stöd av skrivningen i
”Taxor och Avgifter vi uthyrning av utrymmen i lågstadieskolorna i Saltvik”,
mom. 4: Sammankomster av ideell natur.
För hyrning av Boogårdens samlingsrum finns en separat avgiftstaxa som
är antagen av kommunfullmäktige § 66 den 10.11.2014. Där framgår att
kommunens organ, politiska grupperingar verksamma inom kommunen
och föreningar registrerade i Saltvik inte erlägger någon hyresavgift i
ovanstående utrymmen. Övriga personer, föreningar och organisationer
betalar fastställd avgift.
En avgift för perioden oktober 2015 t o m april 2016 uppgår till 625 euro
inkl. moms totalt, beräknat på 25 tillfällen à 25 euro i hyra per gång. Vid ett
deltagarantal om 7 personer som initiativtagaren räknat med är kostnaden
per tillfälle och per person ca 3,50 euro.
Enligt information från initiativtagaren har gruppen inte för avsikt att bilda
en registrerad förening, varvid de skulle vara avgiftsbefriade enligt gällande
avgiftsregler.
Som bilaga till kallelsen bifogas Gunnie Janssons skrivelse (dnr
42/EAA/15) och avgifter och taxor för Boogården fastställda av kommunfullmäktige 10.11.2014.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avslår anhållan om avgiftsbefrielse för hyra av Boogårdens samlingsrum med stöd av de avgiftsregler som kommunfullmäktige
antagit genom beslut § 66/10.11.2014.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
--------------------Kmst 243 §/12.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
--------------------Kmst 282 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
-----------------------
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Kmst 311 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att föreslå inför kommunfullmäktige att
bifalla anhållan om avgiftsbefrielse för hyra av Boogårdens samlingsrum
för konstnärsgruppen.
----------------------Kfge 85 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag
att bifalla anhållan om avgiftsbefrielse för hyra av Boogårdens samlingsrum
för konstnärsgruppen.
Anhållan i bilaga till protokoll.
--------------------
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AVLOPPSANSLUTNINGSTAXA 2016

Tekn.n 67 §/1.10.2015
Kommunfullmäktige fastställde 70 §/ 10.11.2014 avloppsanslutningstaxan
för år 2015.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår att avloppsanslutningstaxan för år 2016 höjs
med ca 2 %, avrundade belopp. Avloppsanslutningstaxan bifogas som bilaga.
Beslut:
Enligt förslag.
---------Kmst 244 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med tekniska
nämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
-----------------------Kmst 283 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 312 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 86 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Avloppsanslutningstaxa i bilaga till protokoll.
--------------------
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AVLOPPSVATTENAVGIFTER 2016

Tekn.n 68 §/1.10.2015
Nettoresultatet för avloppsverket visade 2014 ett överskott på 11 434 euro
för de externa kostnaderna och ett underskott på 53 254 euro totalt inklusive avskrivningar, fastighetsskötarnas arbete och kansliets kostnader för
bl.a. fakturering mm. Siffrorna är dock litet osäkra vid jämförelse med tidigare år eftersom Bocknäs vatten bytt avläsningssystem för några år sedan.
Totala mängden blir rätt men fördelningen mellan åren kan bli litet avvikande från tidigare år. Förbrukningen av rent vatten ligger till grund för avloppsvattenfaktureringen.
Enligt landskapslagen om avloppsvattenavgift skall bruksavgiften senast
den 31.12.2010 fastställas på grund av den mängd vatten som används i
fastigheten så att avgiften täcker kostnaderna för vattentjänsten. Avgifter
skall bestämmas för förbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll. Vid beräkningen beaktas miljö- och resurskostnader.
I protokoll 24 fört vid enskild föredragning, Miljöbyrån, 5.10.2006 beslöts att
det inte är skäligt att kräva att de fastighetsägare som nu ansluter sig till
kommunens ledningsnät skall finansiera utbyggnaden av det ledningsnät
som behövs för framtida anslutningar. Kommunen behöver alltså inte med
anslutnings- och bruksavgifter finansiera den del av utbyggnaden som görs
med tanke på framtida anslutningar.
Avgiften för år 2015 är 3,35 euro/m3. Lagstadgad moms tillkommer. Avloppsvattenavgiften med moms, 24 %, är 4,15 euro/m3.
Chipsfabrikens processvatten går till fabrikens eget reningsverk och mäts
separat och faktureras direkt av Norra Ålands avloppsvatten. Vattnet från
de sociala utrymmena går till kommunens ledningsnät. Det finns ingen separat mätning på det vatten som går till de sociala utrymmena. År 2015 betalar Chipsfabriken avloppsvattenavgift som motsvarar 60 personer á 50
m³, totalt 3 000 m³.
Enligt samarbetsavtalet gällande ledande och behandling av avloppsvatten
punkt 5.6 skall separata avtal ingås mellan respektive kommun och företag
eller verksamhetsutövare i kommunen i det fall då ett företags avloppsvatten avviker från vanligt biologiskt nedbrytbart kommunalt avloppsvatten.
Mariehamns stad fastställer årligen en formel för uträkning av den förhöjda
avloppsvattenavgiften. Den förhöjda delen av avgiften tillfaller enligt avtalet
Mariehamns stad för ökade reningskostnader i Lotsbroverket.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår att:
- avgifterna för kategorierna industri, jordbruk och hushåll är lika.
- samtliga anslutna debiteras en avloppsvattenavgift enligt uppmätt förbrukad mängd vatten.
Tekniska nämnden kan på ansökan ändra debiteringen om särskilda skäl
föreligger.
I enlighet med kommunstyrelsens budgetdirektiv höjs:
-avloppsvattenavgiften med 2 % till 3,42 euro/m³. Lagstadgad moms tillkommer. Avloppsvattenavgiften med moms, 24 %, blir 4,24 euro/m³.
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- Chipsfabriken betalar avloppsvattenavgift för totalt 3 000 m³ á 3,42
euro/m³ exkl. moms eller enligt förbrukning då mätare installerats.
- förhöjd avloppsvattenavgift för avloppsvatten som inte uppfyller normerna
för normalt kommunalt avloppsvatten följer Mariehamns stads avgifter.
- I fastigheter med separat avloppspump kompenseras elförbrukningen i
enlighet med avloppsanslutningstaxan genom att avloppsfakturan minskas
med avgiften för 5 m3 avloppsvatten eller enligt avläsning om förbrukningen är lägre än 5m3.
Beslut:
Enligt förslag.
--------Kmst 245 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med tekniska
nämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
-----------------------Kmst 284 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 313 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 87 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Avloppsvattenavgifter i bilaga till protokoll.
--------------------
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BIDRAG FÖR UNDERHÅLL AV PRIVATVÄGAR ÅR 2016

Tekn.n 69 §/1.10.2015
Bidraget var år 2014 390 €/km väg och 2015 400 €/km väg. År 2014 utbetalades 5 463 euro i bidrag.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår att bidraget för underhåll av privatvägar förblir
400 euro/km väg år 2016.
Principerna för utbetalning av bidrag är följande:
 Vägens längd skall vara minst 300 meter. Sträckan mäts från vägskälet till sista bostadshuset.
 Väglag måste bildas för att bidrag skall komma ifråga, detta gäller
inte om endast fast bosatta utnyttjar vägen.
 Kommunen betalar endast de fast bosattas del av underhållet dock
högst 400 €/km väg och år
 Ersättning utbetalas mot uppvisande av kvitto som styrker att underhållet har utförts på vägen.
 Tekniska nämnden kan dock bevilja underhållsbidrag för väg som
inte uppfyller ovanstående normer enligt särskild prövning.
Beslut:
Enligt förslag.
--------Kmst 246 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med tekniska
nämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
----------------------Kmst 285 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
----------------------Kmst 314 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 88 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Bidrag för underhåll av privata vägar i bilaga till protokoll.
--------------------
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HAMNAVGIFTER ÅR 2016

Tekn.n 70 §/1.10.2015
Hamnavgifterna har tidigare omfattat hamnavgifter för fiskebåtar inkl elavgift, magasinhyra i Hamnsundet samt småbåtsavgifter.
Under de senaste åren har ingen räkning av anlöp skett eftersom det inte
längre finns någon större fiskebåt som använder Hamnsundet. Hamnavgifter för fiskebåtar inkl. elavgift ströks år 2011 eftersom det inte längre finns
några större fiskebåtar som använder Hamnsundet. Avgiften återinförs om
Hamnsundet åter börjar användas för fiskeriändamål.
Under år 2012 har en parkeringsplats anlagts ca 500 meter före hamnen
på det område som kommunen köpte. Parkeringen används sommartid
som parkering både för bilar och båtsläp. Avgift för vinterförvaring infördes
från hösten 2013.
Förslag:
Tekniska nämnden föreslår att avgiften för småbåtsplatser och användning
av el höjs med ca 2 % i enlighet med kommunstyrelsens budgetdirektiv.
Det sista uthyrda förrådet tas över i kommunens användning. Hyresgästen
sägs upp.
Avgifterna år 2016, avrundade belopp, skulle bli:
Magasinhyra
Elavgift
5,32 € (exkl. moms) per dag. Lagstadgad moms tillkommer. Elavgift med
moms, 24 %, blir 6,60 euro/dag. Elavgiften gäller inte båtar i gästhamnen.
Småbåtshamnar
181,45 € (exkl. moms) för Hamnsundet, Kvarnboviken och Karviken.
Lagstadgad moms tillkommer. Avgiften för småbåtsplats med moms, 24 %,
blir 225,00 euro.
Vinterförvaring
Gäller kommunens parkering ca 500 meter före Hamnsundet.
54,03 € (exkl. moms). Lagstadgad moms tillkommer. Avgift för vinterförvaring 15.9.2016 -15.5.2017 med moms, 24 %, blir 67,00 euro.
Beslut:
Magasinhyra
132,00 € (exkl. moms) per år och magasin. Lagstadgad moms tillkommer.
Magasinhyra med moms, 24 %, blir 163,68 €.
Elavgift
5,32 € (exkl. moms) per dag. Lagstadgad moms tillkommer. Elavgift med
moms, 24 %, blir 6,60 euro/dag. Elavgiften gäller inte båtar i gästhamnen.
Småbåtshamnar
181,45 € (exkl. moms) för Hamnsundet, Kvarnboviken och Karviken.
Lagstadgad moms tillkommer. Avgiften för småbåtsplats med moms, 24 %,
blir 225,00 euro.
Protokolljustering:
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Vinterförvaring
Gäller kommunens parkering ca 500 meter före Hamnsundet.
54,03 € (exkl. moms). Lagstadgad moms tillkommer. Avgift för vinterförvaring 15.9.2016 -15.5.2017 med moms, 24 %, blir 67,00 euro.
--------Kmst 247 §/12.10.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med tekniska
nämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
------------------------Kmst 286 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
------------------------Kmst 315 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 89 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Hamnavgifter i bilaga till protokoll.
--------------------
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ARVODESSTADGA 2016

Kmst 227 §/12.10.2015
Förslag på arvodesstadga för 2016 jämte arvodesstadga för 2015 bifogas
föredragningslistan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att arvodesstadgan fastställs förändrad för 2016 enligt följande:
 Årsarvodet för byggnadsnämndens ordförande likställs med övriga
nämndordförandens arvoden (4§).
 Telefonarvoden stryks (4a§).
 Revisorernas arvoden struktureras upp så att det erläggs enligt
räkning men mot på förhand avtalad nivå och tidsåtgång (9 §).

Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 19 oktober 2015.
---------------------Kmst 266 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
---------------------Kmst 295 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet i enlighet med diskussionerna som framkom under mötet.
----------------------Kmst 337 §/2.11.2015
Reviderat förslag på arvodesstadga bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att arvodesstadgan fastställs förändrad för 2016 enligt följande:
 Årsarvodet för byggnadsnämndens ordförande likställs med övriga
nämndordförandens arvoden (4§).
 Telefonarvoden stryks (4a§) och årsarvodena höjs med den summa
som telefonarvodet tidigare utgjort.
 Revisorernas arvoden struktureras upp så att det erläggs enligt
räkning, men mot på förhand avtalad nivå och tidsåtgång (9 §).
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
Förslag till arvodesstadga i bilaga till protokoll.
---------------------Kfge 90 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Arvodesstadga i bilaga till protokoll.
-------------------Protokolljustering:
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TILLBYGGNAD AV RANGSBY SKOLA

Kmst 330 §/2.11.2015
Byggnadskommittén som tillsattes av kommunstyrelsen den 9.3.2015, § 47
hade som uppgift, förutom saneringen av etapp ett, att ta fram skissritningar på en tillbyggnad av klassrum, matsal och idrottshall för Rangsby skola.
Kommittén har i oktober 2015 inkommit med skissritningar på om- och tillbyggnad av ny gymnastiksal inklusive omklädningsrum, dusch, WC, förråd,
matsal, nya klassrum och eventuella andra tillbyggnader. Till skissritningarna har en kostnadskalkyl bifogats.
Byggandskommitténs protokoll från möte 10/5.10.2015 finns bifogat tillsammans med skissritningar och en grov kostnadskalkyl för utbyggnaden
av Rangsby skola.
Medel för planering av tillbyggnaden finns upptagen i budgetförslaget för
2016 och för genomförandet av tillbyggnaden i investeringsplanen för 2017
och 2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner de bifogade
skissritningarna med den justeringen att texten IF Fram ersätts med föreningsverksamhet i skissritningar.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag så att föreningsverksamhet/annan verksamhet framkommer i skissritningar och kostnadskalkyl.
Skissritningar och kostnadskalkyl i bilaga till protokoll.
-----------------Kfge 91 §/9.11.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt skissritningarna för tillbyggnaden
av Rangsby skola.
Skissritningar och kostnadskalkyl i bilaga till protokoll.
--------------------
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BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2017-2018

RN § 41/09.09.2015:
Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2016 har uppgjorts.
Brandkårerna har inkommit med äskanden och budgetförslag.
Budgetförslag; enligt bilaga:
./. Bilaga A – RN § 41, Eckerö
Bilaga B – RN § 41, Finström
Bilaga C – RN § 41, Geta
Bilaga D – RN § 41, Hammarland
Bilaga E – RN § 41, Jomala
Bilaga F – RN § 41, Lumparland
Bilaga G – RN § 41, Saltvik
Bilaga H – RN § 41, Sund
Bilaga I – RN § 41, Vårdö
De gemensamma kostnaderna ingår som separata förslag i Bilaga E-RN §
41.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget för 2016
enligt bilaga A-I RN § 41.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget för 2016
enligt bilaga A-I RN § 41 med tillägg att investeringen för Jomala kommuns
del angående anskaffning av materiel och utrustning för handhavande
av nödvattensystem införs som en driftkostnad likt de övriga kommunerna
inom samarbetsområdet.
--------------------

Lbrn § 13/22.9.2015
Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiv och tidsplan för 2016 års
budgetarbete och ekonomiplanen 2017-2018.
Utgående från tilldelad budgetram som gäller externa kostnader och intäkter har lantbrukssekreteraren gjort förslag till budget för den gemensamma
lantbruksnämnden. Förslaget överskrider ramen med 219 €. Personalkostnaderna som uträknats centralt av ekonomiavdelningen utgör den enda
kostnadsökningen i förslaget. Nämndens övriga externa kostnader har
sänkts.
Noteras bör att fördelningen av kostnaderna mellan samarbetskommunerna baserar sig i budgetförslaget på preliminära siffror och att fördelningen
och därmed även respektive samarbetskommuns kostnad kan ändra när
slutliga fördelningen fastställs.
Förslag:
Föreslås att nämnden godkänner förslag till budget och ekonomiplan enligt
./. bilaga 2.
Beslut:
Protokolljustering:
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Förslaget godkändes.
-----------------------

Soc.oms.n. 77 §/29.9.2015
Socialsekreteraren har uppgjort ett förslag till budget för individoch familjeomsorgen år 2016.
Alla enheters budgetförslag har behandlats i kommunens ledningsgrupp
som enhälligt omfattat protokollet.
De viktigaste förändringarna är följande:
- Intäkterna minskar till följd av att placeringar inom barnskyddet avslutats.
- Kostnaden/besöken på alkohol- och drogmottagningen har minskat,
därav ett minskat anslag för 2016.
- Anslaget för öppna stödåtgärder inom barnskyddet har minskat då behov
av öppenvårdsplacering ej längre kvarstår.
- Föreslås att kommunen utreder möjligheterna att ingå avtal om familjearbetare med Sunds kommun som huvudman, därav ett ökat anslag för familjearbete.
- Behovet av stödpersoner/familjer inom barnskyddet har ökat, och anslaget har justerats enligt de avtal som finns för närvarande.
- Anslaget för närståendevård har utökats med ett avtal då behov under
2015 uppstått, men inget utrymme finns för nya avtal.
- Föreslås att kommunen ingår avtal med klubbhuset Pelaren/Ålands
Fountainhouse r.f., och därför har 1000 euro budgeterats för ändamålet.
- Behovet av utkomststöd är svårt att förutse, men anslaget har justerats
och höjts utgående från 2014 års bokslut.
Vad gäller ÅOF ligger budgetförslaget 102.500 euro över given ram till följd
av ny gruppboendeplats samt kostnader för specialfritidshem. Dessa kostnader framgick inte av de uppgifter som framkom i omsorgsförbundets förhandsbesked, utan budgetförslaget baserar sig på muntlig information från
ÅOF.
Bilagor:
1. Budgettext
2. Sifferdel
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till budget enligt bilagor
och sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Budgetförslag i bilaga till protokoll.
-------------------Soc.oms.n 78 §/29.9.2015
Vik. äldreomsorgschefen har uppgjort ett förslag till budget för äldreomsorgen för år 2016.
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Alla enheters budgetförslag har behandlats vid budgetmöte där enhetschefer och ekonomipersonal deltog. Budgetförslagen är enhälligt omfattade.
Det viktigaste som påverkat kostnader som ligger till grund för nästa års
budget för äldreomsorgen är ökade kostnader inom närståendevården och
ökade kostnader för färdtjänst.
Bilagor:
1.
2.

Budgettext
Sifferdel

Bilagorna bifogas sammanträdeskallelsen.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden konstaterar att budgetförslaget ligger 37 140
euro över given ram, godkänner förslag till budget enligt bilagorna och
överför ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Budgetförslag i bilaga till protokoll.
--------------------------------Soc.oms.n 79 §/29.9.2015
Vik. äldreomsorgschef och kostsamordnaren har utarbetat ett förslag till
kostservicens budget för 2016.
Alla enheters budgetförslag har behandlats vid budgetmöte där enhetschefer och ekonomipersonal deltog. Budgetförslagen är enhälligt omfattade.
Det viktigaste som påverkat kostnader som ligger till grund för nästa års
budget för kostservice är ökade kostnader för närproducerade och ekologiska råvaror.
Bilagor:
1.
2.

Budgettext
Sifferdel

Bilagorna bifogas sammanträdeskallelsen.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden konstaterar att budgetförslaget ligger 7040
euro över given ram, godkänner förslag till budget enligt bilagorna och
överför ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Budgetförslag i bilaga till protokoll.
----------------------------Soc.oms.n 80 §/29.9.2015
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Vik. äldreomsorgschefen har sammanställt investeringsbehovet för 20162018.
Planerade investeringar 2016, vårdtyngdsmätningsprogram (RAI) har skjutits fram till 2017 pga. utredningen ej är klar ännu.
Investeringsplan bifogas sammanträdeskallelsen.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår investeringsbehovet för kommunstyrelsen enligt bilaga.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Investeringsplan i bilaga till protokoll.
------------------------

Bmn. 99§/29.9.2015
Byggnads- och miljöinspektören har utarbetat ett förslag till budget för
Byggnads- och miljönämnden för år 2016 utgående från de budgetramar
som kommunstyrelsen gett. Budgetförslag enligt bilaga.
Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp,
protokoll bifogas som bilaga.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden behandlar budgetförslaget och översänder
det till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden godkänner budgetförslaget och för det vidare till kommunstyrelsen.
-------------------Skolbi 56§/29.9.2015
Bilaga: LG-protokoll och budgetförslag 2016, skol- och bildningsnämnden
innehållande:
Barn- och ungdom östra, Kultur- och biblioteksverksamhet, Barn- och ungdom västra, Idrotts- och ungdomsverksamhet, Medis samt NÅHD.
Faktorer som medför ökade kostnader:
- Kompetenshöjning inom barnomsorgen, utökning från 3 barnträdgårdslärare till 4 på Prästkragen daghem från 1.1.2016
- Utökad personalresurs på Prästkragen daghem till följd av ökat antal barn
och barn med särskilda behov av stöd (assistent om 100%)
- Utökad timresurs under vårterminen på Ödkarby skola, samt utökning av
en assistent om 32 h/vecka på helår.
- Utökad timresurs under vårterminen på Rangsby skola.
- Engångskostnad om 15.000 euro per skola till uppdatering av ITutrustning, totalt 30.000 euro.
Faktorer som medför minskade kostnader:
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- En sammansatt klass i Ödkarby skola från 1.8.2016, en timlärare med
klassläraruppgifter mindre.
- En sammansatt klass i Rangsby skola från 1.8.2016, en timlärare med
klassläraruppgifter mindre.
- Minskat anslag för hemvårdsstöd både för bu-östra och bu-västra.
Med dessa förändringar skall personalkostnaderna minska 2017 då kostnaden av lärarlöner påverkar budgeten på helår.
Förslag bildningschef:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att budget 2016
för skol- och bildningsnämnden godkänns enligt bilaga.
Beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.
------------------Skolbi 57§/29.9.2015
Bilaga, Investeringar samt förändringar LG
Kommande investeringar är matsalsmöblemang till Ödkarby skola år 2016.
Förslag bildningschef:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att investeringar
för skol- och bildningsnämnden godkänns enligt bilaga.
Beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.
---------------Tekn.n 71 §/1.10.2015
Kommuningenjören har utarbetat ett förslag till budget för Tekniska nämnden - samhällstjänster och ett förslag till budget för Tekniska nämnden - affärsverksamhet för år 2016 utgående från de budgetramar som kommunstyrelsen gett.
Se bilagor.
Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp.
Protokollet bifogas som bilaga.
Förslag:
Tekniska nämnden behandlar budgetförslaget och översänder det till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Förslaget godkändes med smärre textjusteringar och följande ändringar:
Tekniska nämnden affärsverksamhet:
-Hyran i Klockars kvarstår oförändrad 11,44 euro/m2.
Investeringar
-Ödkarbyvägen från Hagavägen till Hjortövägen grundförbättring och ytbeläggning infördes 2016.
-Notplan, fräsning och ombeläggning första halvan flyttades från 2018 till
2017.
Protokolljustering:
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-Del av Lavövägen grundförbättring och ytbeläggning infördes. 5 000 år
2016, 70 000 år 2017 och 50 000 år 2018.
-Haraldsby industriområde, gator och vägbelysning flyttades framåt till
50 000 år 2017 och 50 000 år 2018.
-Tobölevägen från Ekholmsvägen till vägens slut, grundförbättring och ytbeläggning inklusive byte av trumman infördes. 15 000 år 2016, 120 000 år
2017 och 35 000 år 2018.
-Haraldsby industriområde, kommunalteknik 50 000 flyttades från 2016 till
2017.
-Hamnsundet, förlängning av flytbrygga 25 000 flyttades från 2018 till 2016.
--------Kmst 226 §/12.10.2015
Budgetförslaget delas ut och presenteras på mötet av vik. ekonomichef
Monica Koskinen som även deltar som sakkunnig.
Ledningsgruppens protokoll bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och beslutar att
budgetbehandlingen fortsätter måndagen den 19 oktober 2015 kl. 9.00.
De ledande tjänstemännen bör vara tillgängliga under dagen så att de kan
höras vid behov:
Mikaela Brandt, socialsekreterare
Lars-Erik Danielsson, kommuningenjör
Patrik Larsson, bildningschef, västra och östra
Ritva Eklund, vik. äldreomsorgschef
Lennart Johansson, brandchef
Erika Gottberg, byggnads- och miljöinspektör
Mia Jansson, personalsekreterare
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt anteckna informationen till kännedom och bestämde att budgetbehandlingen fortsätter måndagen den 19 oktober 2015
kl 12.00.
-----------------------Kmst 265 §/19.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till den 26 oktober 2015.
-----------------------Kmst 294 §/26.10.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet i enlighet med diskussionerna som framkom under mötet.
----------------------Kmst 336 §/2.11.2015
Budgetförslaget finns som bilaga till kallelsen. Vik. ekonomichef Monica
Koskinen deltar som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Protokolljustering:
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Kommunstyrelsen omfattar förslag till budget 2016 samt ekonomiplan
2017-2018.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna budgetförslaget för 2016 samt
ekonomiplan 2017-2018 och för det till kommunfullmäktige.
Budgetförslag 2016 i bilaga till protokoll.
----------------------Kfge 92 §/9.11.2015
Kommunstyrelsens ordförande presenterade budgetförslaget, därefter presenterade enhetscheferna budgeten inom sitt respektive område.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt bordlägga ärendet.
----------------------
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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: §§ 66, 77, 92.
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: §§ 55-65, 67-76, 78-91.
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

Protokolljustering:

