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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Kfge 24 §/1.6.2015
Sammanträdet har kungjorts på den officiella anslagstavlan i Nääs den 27
maj 2015 och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund samt
utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya Åland.
Kfge beslut:
Vid verkställt namnupprop konstaterades 11 ordinarie ledamöter och 3 ersättare vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
-------------------

Protokolljustering:

§ 25

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
1.6.2015

Sida
4

PROTOKOLLJUSTERING

Kfge 25 §/1.6.2015
I tur att justera protokollet är Bror Lundberg och Mikael Söderholm.
Kfge beslut:
Till protokolljusterare valdes Jessica Söderlund och Mikael Söderholm.
Protokollet justeras tisdag 2 juni 2015 kl 16.15 på kommunkansliet i Nääs.
------------------
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BOKSLUT 2014

Kmst 89§/20.4.2015
Kommunallagen § 67 lyder:
Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver
vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen (FFS 655/1973).
I enlighet med bokföringslagen skall bokslut uppgöras inom fyra månader
efter räkenskapsperiodens utgång.
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett
kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod
och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad året
efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en
verksamhetsberättelse.
I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte
redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
Räkenskapsperiodens överskott är 753.680,17 euro.
Vik. ekonomichef Monica Koskinen samt vik. ekonom Sanna MalménJansson deltar som sakkunnig i ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens
överskott på 753.680,17 euro balanseras mot tidigare års överskott.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2014.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna
för slutrevision.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------------Kmst 129 §/25.5.2015
Revision av kommunens räkenskaper och förvaltning slutfördes den 6-7
maj 2015. Revisionsberättelse och protokoll över revisionen har inlämnats
till kansliet.
Revisorerna förordrar att bokslutet för år 2014 godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden.
Protokolljustering:
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Revisionsberättelsen bifogas verksamhetsberättelsen. Revisionsprotokollet
behandlas i skild paragraf.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer bokslutet för
år 2014 och att kommunfullmäktige handlägger frågan om ansvarsfrihet för
2014 års förvaltning och ekonomi.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------Kfge 26 §/1.6.2015
Vik. ekonomichef Monica Koskinen samt vik. ekonom Sanna MalménJansson deltog som sakkunniga. Vik. ekonomichef Monica Koskinen presenterade bokslutet.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige fastställde enhälligt bokslutet för år 2014 och beslöt
bevilja ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning och ekonomi.
Kommunfullmäktiges ordförande framförde på fullmäktiges vägnar ett tack
till medlemmarna i kommunens förtroendeorgan och tjänsteinnehavare för
räkenskapsåret 2014.
--------------------
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DETALJPLANERING AV VÄSTERVIKSVÄGEN HARALDSBY

Byggn. 27 §/14.3.2006
Under de senaste tre åren har Saltviks kommun beviljat tre undantag enligt
5 § 2 mom. i byggnadslagen. Ytterligare två är under behandling.
Enligt 5 § 2 mom. i byggnadslagen kan kommunen när särskilda skäl föreligger i enskilda fall eller beträffande vist markområde medge rätt till tätbebyggelse, ehuru byggnadsplan för området icke fastställts.
Det torde vara tveksamt om det mer går att räkna undantagen som enskilda fall och om särskilda skäl är att planering ännu inte utförts. Enligt 4 §
i byggnadslagen ska vid prövning om tätbebyggelse föreligger hänsyn tas
även till bebyggelse som är att vänta.
Haraldsby är en attraktiv plats för bostadsbebyggelse och med en god
framförhållning och förståndig planering kommer byn att ytterligare kunna
förtätas utan att de enskilda fastighets-, tomt-, och markägarnas rättsäkerhet sätts på spel.
Enligt § 135 i förvaltningsstadgan för Saltviks kommun handhar tekniska
nämnden kommunens fysiska planering.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslår att nämnden påtalar för kommunstyrelsen att planering av Haraldsby bör genomföras då situationen på sikt är ohållbar.
Nybyggare i Haraldsby bör även de få förverkliga sina projekt inom rimlig
tid och i överensstämmelse med byggnadslagen utan en återkommande
undantagsprocess.
Beslut:
Nämnden beslöt enligt förslag.
--------------------------Kmst 125 §/8.5.2006
ByggnadsL
4 §. Med tätbebyggelse förstås i denna lag sådan samlad bebyggelse som
nödvändiggör eller kan väntas nödvändiggöra särskilda anordningar för tillgodoseende av gemensamma behov. Vid prövning huruvida tätbebyggelse
föreligger skall hänsyn tagas även till bebyggelse som är att vänta.
Annan än i 1 mom. avsedd bebyggelse benämnes glesbebyggelse.
5 § 1 o 2 mom. För tätbebyggelse får, såvida ej fråga är om tätbebyggelse
av mindre omfattning i anslutning till befintlig för fast bosättning avsedd bebyggelse, användas endast sådant markområde för vilket stadsplan eller
byggnadsplan fastställts.
Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. kan kommunen när särskilda
skäl föreligger i enskilda fall eller beträffande visst markområde medge rätt
till tätbebyggelse, ehuru stads- eller byggnadsplan för området icke fastställts. (1997/77)
9 §. Den allmänna ledningen av och uppsikten över planläggningen och
byggnadsväsendet inom landskapet tillkommer [landskapsstyrelsen].
(1995/24)
På kommuns styrelse ankommer att omhänderha den allmänna ledningen av och uppsikten över planläggningen och byggnadsverksamheten
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inom kommunen, såvida ej dessa uppgifter i enlighet med vad i reglemente
närmare bestämmes helt och hållet eller till viss del överförts till byggnadsnämnden.
Det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten utövas av byggnadsnämnd.
83 § 1 mom. Har tätbebyggelse uppkommit eller kan sådan bebyggelse
väntas uppkomma på viss ort skall genom kommunens försorg byggnadsplan uppgöras, i den mån sådan plan befinnes erforderlig för regleringen
av bebyggelsen.
Förvaltningsstadga för Saltviks kommun
46 § Kommunstyrelsens beslutanderätt
Kommunstyrelsen beslutar utöver de ärenden som enligt gällande stadganden skall avgöras av
kommunstyrelsen, också i följande ärenden:
8. Övervaka berörda nämnders arbete med den fysiska planeringen samt
besluta om direktiv för detta arbete.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att för vissa områden i Haraldsby föreligger
tätbebyggelse.
Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att till nästa
kommunstyrelsemöte vidtala en utomstående sakkunnig med uppdrag att
utreda och ge förslag på avgränsning av området för byggnadsplanering.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.
--------------------------Kmst 150 §/5.6.2006
Med föredragningslistan bifogas sammanställning över arkitekter/planerare
som kansliet varit i kontakt med.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anlita Områdesarkitektkontoret för att utreda
och ge förslag på avgränsning av området för byggnadsplanering i Haraldsby.
Uppdraget omfattar karta + motivering till ett förslag till avgränsning av området som byggnadsplanläggs.
Ytterligare visas på kartan
1. Avgränsning av befintlig tätbebyggelse som inte kan förtätas
2. Avgränsning av befintlig tätbebyggelse som kan förtätas
3. Områden som lämpar sig för tätbebyggelse
4. Områden som inom det föreslagna byggnadsplaneområdet borde lämnas oexploaterade ( i landskaps- eller bybilden värdefulla särdrag).
Uppdraget utföres under juni – juli.
Före uppdraget påbörjas skall kommunstyrelsen hålla en informationsträff i
Haraldsby byagård där Områdesarkitektkontoret deltar.
Protokolljustering:
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Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.
--------------------------Kmst 210 §/21.8.2006
En informationsträff hölls den 20 juni 2006 för byborna i Haraldsby. Ca 40
personer kom till informationsträffen.
Områdesarkitekt Ursula Koponen deltar som sakkunnig i ärendet.
Områdesarkitektens utredning av den 8.8.2006 över planeringsbehovet,
med karta bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter hur kommunen går vidare i ärendet efter områdesarkitektens information.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att göra ett allmänt utskick med posten till befintliga postlådor i Haraldsby, med områdesarkitektens utredning av den
8.8.2006 över planeringsbehovet. Därtill beslöt kommunstyrelsen att kalla
till ett nytt informationsmöte inom september. Mötet annonseras i lokaltidningarna.
--------------------------Kmst 216 §/8.6.2009
Ett nytt informationsmöte hölls på byagården i Haraldsby den 5 oktober
2006. Områdesarkitekt Ursula Koponen presenterade utredningen över
planeringsbehovet.
Den fysiska planeringen i kommunen måste utföras av en arkitekt. Jomala,
Finström, Lemland, Geta och Lumparland ingår i dag som medlemmar i
Områdesarkitektkontoret.
För verksamhetens inriktning, omfattning och uppföljning svarar en referensgrupp bestående av fem medlemmar, som utses från medlemskommunerna. Områdesarkitektkontorets uppgifter är att bistå avtalskommunerna i ärenden som gäller fysisk planering, byggnadsfrågor samt därmed
sammanhängande verksamhet, att utveckla planläggnings- och byggnadsväsendet i kommunerna, att ge råd åt kommunernas invånare i planläggningsärenden och vid planering av ny- och ombyggnader, att medverka i
kommunernas byggnadsprojekt som sakkunnig i planeringskommittéer
samt att fullgöra härmed sammanhängande uppgifter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar efterhöra om Saltviks kommun kan ingå som
medlem i Områdesarkitektkontoret och i så fall till vilken kostnad.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.
--------------------------Kmst 38 §/1.2.2010
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp som bereder ärendet vidare.
Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande för gruppen.
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Från kansliet föreslås att ekonom Tove Jansson utses till medlem i arbetsgruppen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.
--------------------------Kmst 52 §/15.2.2010
Områdesarkitektkontorets utredning av 8.8.2006 över planeringsbehovet i
Haraldsby, där bl.a. områden i behov av planläggning (=tätbebyggelse enligt tidigare byggnadslag) framgår bifogas föredragningslistan.
Vid tidigare diskussioner i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen har
framförts att hela Haraldsby inte kan detaljplaneras samtidigt utan planeringen bör ske i etapper.
Före själva planeringsarbetet startar bör kommunen i samråd med markägare i Haraldsby besluta vilket delområde som har största behovet av detaljplanering. Markägarna bör även få möjlighet att delta i utarbetande av
målsättningar för området.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar inbegära offerter enligt bifogat förslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.
Offertförfrågan i bilaga till protokollet.
--------------------------Kmst 95 §/30.3.2010
Tre anbud har inkommit inom angiven tid. En sammanställning över inkomna offerter bifogas fördragningslistan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anta offerten från Åsa Mattsson/OM-Plan med
motivering att den är förmånligast samt att hon uppfyller kompetenskravet.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.
--------------------------Gruppmöte, 11.5.2010
En grupp bestående av kommuningenjören, byggnadsinspektören, kanslisekreteraren, ekonomen och områdesplanerare Åsa Mattsson har haft ett
möte gällande detaljplaneringen av Haraldsby.
Gruppen beslöt föreslå att:
- Kommunstyrelsen bör ta slutligt beslut om den föreslagna prioritetsordningen. Vi föreslår för dem att vi börjar med område ett (Västerviksvägen) och fortsätter med område två (Södernäs). Undantag som beviljats fastighetsägare tas fram.
Kmst 179 §/24.5.2010
Undantag som beviljats fastighetsägare bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
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Kommunstyrelsen beslutar enligt gruppens förslag att detaljplaneringen av
Haraldsby börjar med område ett (Västerviksvägen) och fortsätter med område två (Södernäs).
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.
Karta i bilaga till protokollet.
--------------------------Kmst 381 §/22.11.2010
Åsa Mattsson har påbörjat detaljplaneringen med området kring Västerviksvägen i Haraldsby enligt kmst beslut 25.5.2010 § 179.
Markägarna inom området har fått möjlighet att komma med åsikter/önskemål.
På basen av landskapsbilden, naturen, bebyggelsen och de omkringliggande områdenas karaktär föreslås följande målsättningar för detaljplan för
(område) Västerviksvägen.
1. Området planläggs på landskapsbildens villkor. detaljplanen skall
anpassas till terräng- och naturförhållanden.
2. Tillräckligt med parkområden avsätts för att området inte ska avvika
för mycket i jämförelse med kringliggande bebyggelse och för att
minska risken för stora dagvattenflöden.
3. Området skall kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet
där praktiska möjligheter föreligger alternativt skall fastighetsägarna
hänvisas till lokala lösningar.
4. Längden på gator skall minimeras och befintliga vägar skall utnyttjas där det är möjligt.
5. Ny bebyggelse skall anpassas till befintlig och omkringliggande befintlig bebyggelse.
6. Medelstorleken på nya tomter skall vara 1500 m2. Tomtstorleken
bör dock variera så att även mindre och större tomter finns på området.
7. Placering av gång- och cykelväg alternativt gångstig längs Västerviksvägen, vidare söderut mot befintlig gc-led i Haraldsby samt en
framtida anslutning mot Kvarnbo skall undersökas.
8. Större åkerhelheter (bild 2) skall så långt som möjligt lämnas obebyggda.
9. Badstranden och området kring badplatsen bibehålls obebyggt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna målsättningar för (området) Västerviksvägen i Haraldsby.
Beslut:
Eva Donalds anmälde jäv och deltog varken i ärendets behandling eller
beslut.
Kommunstyrelsen beslöt om följande målsättningar
för detaljplan för (område) Västerviksvägen.
Protokolljustering:
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1. Området planläggs på landskapsbildens villkor. detaljplanen skall
anpassas till terräng- och naturförhållanden.
2. Området skall kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet
där praktiska möjligheter föreligger alternativt skall fastighetsägarna
hänvisas till lokala lösningar.
3. Längden på gator skall minimeras och befintliga vägar skall utnyttjas där det är möjligt.
4. Ny bebyggelse skall anpassas till befintlig och omkringliggande befintlig bebyggelse.
5. Medelstorleken på nya tomter skall vara 1500 m2. Tomtstorleken
bör dock variera så att även mindre och större tomter finns på området.
6. Placering av gång- och cykelväg alternativt gångstig längs Västerviksvägen, vidare söderut mot befintlig gc-led i Haraldsby samt en
framtida anslutning mot Kvarnbo skall undersökas.
7. Åkermarken kan planeras för bostadsområde om markägaren så
önskar.
8. Badstranden och området kring badplatsen bibehålls obebyggt.
9. Markägarnas synpunkter skall beaktas så långt det är möjligt.
--------------------------Kmst 421 §/18.12.2013
Ärendet har initierats av kommunstyrelsens ordförande. Han önskade diskutera problematiken kring avsaknad av detaljplan över västerviksområdet.
Beslut:
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till byggnads- och miljönämnden för
att titta över övriga områden i Haraldsby, i behov av planering. En prioritets
ordning för planeringen av Haraldsby önskas samt därtill hörande tidsplan
och kostnadskalkyl.
--------------------------------------Kmst 15 §/20.1.2014
Åsa Mattsson har arbetat fram ett förslag till detaljplan, vilken hon kommer
och presenterar på mötet. Förslaget delas ut på mötet. Byggnads- och miljönämnden är kallad att delta i presentationen.
Vik. kommundirektörens förslag:
Detaljplaneförslaget remitteras till byggnads- och miljönämnden för utlåtande.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt vik. kommundirektörens beslutsförslag.
--------------------------------------Bmn. 7 §/28.1.2014
Åsa Mattsson har arbetet fram ett förslag till detaljplan över området längs
västerviksvägen, förlaget bifogas som bilaga.
Enligt 30 § Plan- och bygglagen ska de som berörs av en plan, om det kan
anses vara ändamålsenligt med planens syfte och betydelse, ges tillfälle till
samråd och att yttra sig skriftligen eller muntligen över planförslaget. Enligt
8 § Plan- och byggförordningen kan ett meddelande om möjligheterna att
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framföra åsikter delges bland annat genom publicering i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet. Meddelandet ska publiceras senast fjorton dagar före samrådsmötet.
Byggnads- och miljönämnden har ålagts av kommunstyrelsen att titta över
övriga områden i Haraldsby, i behov av planering. En prioritets ordning för
planeringen av Haraldsby önskas samt därtill hörande tidsplan och kostnadskalkyl.
Områdesarkitetkontoret utförde 2006 en utredning över planeringsbehovet
och kommunstyrelsen beslöt 179 §/24.5.2010 att planeringen börjar med
området kring Västerviksvägen och fortsätter med Södernäs.
Byggnads- och miljöinspektören har begärt ett utlåtande från planerare angående den fortsatta planeringen.
Tove Fagerström anmälde jäv och deltog ej i ärendets behandling eller beslut.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden godkänner förslaget till detaljplan för området längs västerviksvägen och för ärendet vidare till kommunstyrelsen för
att besluta om samråd för berörda parter enligt 30 § Plan- och bygglagen.
Byggnads- och miljönämnden diskuterar den kommande planeringen av
Haraldsby.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden godkänner förslaget till detaljplan för området längs västerviksvägen och för ärendet vidare till kommunstyrelsen för
att besluta om samråd för berörda parter enligt 30 § Plan- och bygglagen.
Byggnads- och miljönämnden inväntar sakkunnigs utlåtande angående
den kommande planeringen i Haraldsby.
-------------------Kmst 55 §/10.2.2013
Kanslisekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § Plan- och bygglagen
gällande förslaget till detaljplan för området längs västerviksvägen.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt kanslisekreterarens beslutsförslag.
------------------------------------Kmst 185 §/16.6.2014
Samrådsmöte har hållits med markägarna 2 april 2014 därefter fanns tid att
lämna synpunkter fram till och med 22 april 2014, protokoll från samrådsmötet samt inkomna synpunkter bifogas sammanträdeskallelsen.
Områdesplanerare Åsa Mattsson har sammanställt inkomna synpunkter
samt givit förslag på bemötande, förslaget bifogas sammanträdeskallelsen.
Åsa Mattsson presenterar förslag till bemötande samt deltar såsom sakkunnig under behandlingen av ärendet.
Byggnads- och miljöinspektör Erika Gottberg och kommuningenjör LarsErik Danielsson deltar som sakkunniga i ärendet.
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Markägarna har uttryckligen önskat att få ta del av förslag till reviderad detaljplan innan den ställs ut.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen;
Tar del av markägarnas synpunkter samt områdesplanerarens förslag till bemötande,
Skickar områdesplanerarens förslag till bemötande till markägarna
för att efterhöra deras synpunkter.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f. kommundirektörens beslutsförslag.
---------------------------------Kmst 206 §/1.9.2014
Markägarna har beretts tillfälle att komma med ytterligare synpunkter över
områdesplanerarens förslag till bemötande. Inkomna synpunkter bifogas
sammanträdeskallelsen.
Områdesplaneraren Åsa Mattsson har gjort upp ett nytt förslag till bemötande som bifogas sammanträdeskallelsen.
Områdesplanerare Åsa Mattsson presenterar förslag till bemötande samt
utgående från det ett förslag till reviderad detaljplan samt deltar såsom
sakkunnig under behandlingen av ärendet.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar omfatta de förslag till ändringar som framförs i planerarens samrådsredogörelser samt beslutar godkänna förslaget till reviderad detaljplan för området längs västerviksvägen och framlägger förslaget till allmänt påseende under 30 dagar.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.
---------------------------------------

Kmst 338 §/24.11.2014
Områdesplanerare Åsa Mattsson presenterar förslag till reviderad detaljplan samt deltar såsom sakkunnig under behandlingen av ärendet.
Kommuningenjör Lars-Erik Danielsson och byggnads- och miljöinspektör
Erika Gottberg deltar som sakkunniga under behandlingen av ärendet.
Reviderat förslag till detaljplan bifogas sammanträdeskallelsen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att följande ändringar tas med i förslaget till detaljplan:
På fastigheten RN:r 3:138 planeras i samråd mellan ägaren
och områdesplanerare kvartersområde för egnahemsbebyggelse.
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På fastigheten RN:r 2:99 ändras parkområde som skall bevaras i naturligt tillstånd till del av område som skall planteras, dock
så att planerad gång- och cykelväg bibehålls.
Parkområdet mellan fastigheterna RN:r 2:65 och 2:98 flyttas
till fastigheten 2:98´s östra gräns.
Vägen Stuggränd ändras så att vägområdet är max 7 meter.

Efter revideringen tas detaljplanen till kommunstyrelsen ånyo.
-------------------------------------Kmst 12 §/19.1.2015
Områdesplaneraren Åsa Mattsson har skickat förslag till reviderad detaljplan. Ändringarna är enligt kommunstyrelsens förslag förutom pkt 2. Då
allmänt område inte kan införas på kvartersområde/tomtmark. Nuvarande
förslag ger möjlighet att anpassa placeringen av gc-vägen när en vägplan
görs upp.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till reviderad detaljplan för
området längs västerviksvägen och framlägger förslaget till allmänt påseende under 30 dagar.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.
-------------------------------------Kmst 59 §/9.3.2015
Info delges på mötet.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till reviderad detaljplan för
området längs västerviksvägen och framlägger förslaget till allmänt påseende under 30 dagar.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
Samrådsredogörelse och reviderad detaljplan i bilaga till protokoll.
------------------------------------------Kmst 106 §/11.5.2015
Detaljplanen för Västerviksvägen har legat ute till allmänt påseende under
tiden 25.3-23.4.2015. Under utställningstiden inkom fyra anmärkningar
samt ett utlåtande från Ålands landskapsregering. Anmärkningarna var följande:
1.

Markägaren anser att deras tidigare lämnade åsikter tolkats
felaktigt. Markägaren ber därför att misstaget rättas till utgående
från det tidigare inlämnade synpunkterna. Markägaren framför att
området blir luftigare med deras förslag till tomtindelning. Väganslutning till den östra tomten kan ske på ett naturligt sätt på den befintliga, stenlagda, körvägen.
2.
Fastighetsägarna förväntar sig att båthusens storlek, inom
planområdet, anpassas till de i planområdets närhet belägna båtProtokolljustering:
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husen. Båthusen som markägarna syftar till ligger på samma
strandlinje som deras fastighet samt på Södernäset, dessa båthus
är ca 85 m2.
3.
Markägarna motsätter sig följande: Att planera området med
diverse små strövområden, på grund av att området som planeras
är litet och det finns mycket skog runtom. En begränsning av våningsytan för ekonomibyggnader/garage eftersom man i Saltvik får
bygga en kall ekonomibyggnad om 200 m2 utan regelrätt bygglov
på oplanerat område. Att dela fastighet 7:14 i hälften till strövområde. Löftet om bygglov från kommunen går inte att uppfylla ifall
markägarna endast kan bebygga hälften av fastigheten. Därför begär markägarna att två byggrutor ritas in på fastighet 7:14, en i öster och en i väster, med andra ord det som är ritat som strövområde
på västra delen av tomten ritas om till en byggruta, vilket möjliggör
en uppdelning av tomten i två.
4.
Fastighetsägarna lämnar följande åsikter: Att det första detaljplaneförslaget beaktas ang. ”Falkbergsvägen” och Markisstigen
(och ev. Markisgränd) eftersom Falkbergsvägen redan är övertrafikerad vilket förorsakar omfattande störningar, vägförbindelse för
högst två tomter tillåts enligt Plan- och byggförordningen över en
tomt (domstol har visserligen tillåtit överfart för tre tomter), Falkbergsvägen avlastas och 7:12 samt 7:13 får en kortare vägförbindelse, behovet av att bredda ”Falkbergsvägen” då utgår, förslaget
ger möjlighet till och ”rak” förbindelse till 7-8 tomter, det finns kommunalteknik längs 7:12 och 7:13, vilket gör det enkelt att ansluta
flera tomter till och planförslaget medger möjlighet till attraktiva tomter, de flesta med havsutsikt, vilket gör dem mycket attraktiva, se
skiss nedan.
Planeraren har tagit del av dessa anmärkningar och avgett bemötande enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
De inkomna anmärkningarna föranleder inga åtgärder dock så att planbeskrivningens punkt 16 justeras enligt Ålands landskapsregerings utlåtande.
Kommunstyrelsen beslutar således att inför fullmäktige föreslå att anta detaljplanen för Västerviksvägen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
Detaljplan, beskrivning av detaljplan samt bemötande av anmärkningar i bilaga till protokoll.
------------------Kfge 27 §/1.6.2015
Planerare Åsa Mattson presenterade förslaget på detaljplan för Västerviksvägen. Byggnads- och miljöinspektör Erika Gottberg var närvarade som
sakkunnig.
Kfge beslut:
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Tommy Sjöblom anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling eller
beslut.
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att fastställa detaljplanen med den förändringen att anmärkning inlämnad 21 april 2015 av Margareta Carlsson
godtas, d v s detaljplanen ändras så att tomterna går fram till Haraldsbyvägen och grönområde samt GC-väg stryks.
-------------------
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DETALJPLANEÄNDRING KVARTER 4227 I PRÄSTGÅRDEN BY

Bmn. 17§/24.2.2015
Vid planeringen av den tänkta tillbyggnaden av Prästkragen daghem framkom att en ändring av detaljplanen för Prästgården by, antagen av kommunfullmäktige den 28.3.2011, behövs för att möjliggöra tillbyggnaden.
Detaljplaneändringen berör kvarter 4227 och innebär att byggnadsrätten
nu blir 0,15 och att det är tillåtet att bygga en byggnad i två våningar om
behov finns i framtiden. Förslag till detaljplaneändring enligt bilaga.
Enligt plan- och bygglagen behöver en ändring av en detaljplan som har
ringa verkningar inte ställas ut lägre än 14 dagar.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Förslår att byggnads- och miljönämnden förordar ändringen av detaljplanen och för ärendet vidare till kommunstyrelsen.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden förordar ändringen av detaljplanen och för
ärendet vidare till kommunstyrelsen.
-------------------Kmst 61 §/9.3.2015
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen;
 omfattar förslaget och beslutar att det framläggs till allmänt påseende
under 14 dagar. Om inga anmärkningar inlämnas upptas ärendet till
kommunfullmäktige för fastställelse.
 beslutar att godkänna Åsa Mattsson som planläggare för detaljplaneändringen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
Beskrivning över detaljplaneändring i bilaga till protokoll.
---------------------------------------------Kfge 28 §/1.6.2015
Förslag till detaljplaneändring har funnits till påseende under tiden 25.3 7.4.2015. Det har inte inkommit anmärkningar mot förslaget på detaljplaneändringen.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att fastställa detaljplanändringen för
kvarter 4227 i Prästgården by.
---------------------------------------------
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Dnr: 10 /2015
§ 29

DETALJPLANEÄNDRING LILLHOP 8:8, ÖDKARBY

Kmst 286 §/20.10.2014
Kent Nordlund, ägare av Lillhop stugby anhåller om att Robert Boman vid
Byggkontroll Ab godkänns som planerar för den planerade detaljplaneändringen. Syftet med planändringen är att möjliggöra byggande av egnahemshus på området.
Enligt 33 § i plan- och bygglagen skall kommunen fastställa målsättningar
för planen samt godkänna planläggaren.
Ett planförslag utarbetas på markägarens försorg. Markägaren ska svara
för kostnaderna för upprättande av planen samt för kommunens handläggningskostnader.
Planeförslaget lämnas till kommunen där det efter att det ställts ut fastställs
av kommunfullmäktige.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner Robert Boman vid Byggkontroll som planerare för detaljplaneändringen vid Lillhop stugby.
Syftet med planändringen är att möjliggöra byggande av egnahemshus på
området.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-----------------Bmn. 38§/31.3.2015
Ett förslag till detaljplaneändring för fastighet Lillhop 8:8 i Ödkarby har inkommit till kommunen, se bilaga.
Fastigheten är 3,81 ha stor och ändringen avser att bilda ett ca 4400 m2
kvartersområde där det är tillåtet att bygga egnahemshus.
Byggnadsrätten på området är 300 m2.
Övriga områden ändras inte gentemot tidigare fastställ byggnadsplan från
31 maj 1972.
Området är sedan tidigare anslutet till kommunalt vatten och avlopp och
några nya vägar odyl behöver inte anläggas för att genomföra den nya
planen.
Ägaren till fastigheten har i samband med bygglovsansökan (Bmn.
84§/30.9.2014) hört samtliga rågrannar och ingen hade något att invända
mot egnahemsbyggnation på området.
Enligt plan- och bygglagen behöver en ändring av en detaljplan som har
ringa verkningar inte ställas ut lägre än 14 dagar.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Förslår att byggnads- och miljönämnden förordar ändringen av detaljplanen och för ärendet vidare till kommunstyrelsen.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden förordar ändringen av detaljplanen och för
ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut om utställning.
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Kmst 93§/20.4.2105
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar byggnads och miljönämndens förslag och beslutar att detaljplaneändringen framläggs för allmänt påseende under 14
dagar. Om inga anmärkningar inlämnas upptas ärendet till kommunfullmäktige för fastställelse.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Kfge 29 §/1.6.2015
Detaljplaneändringen har varit kungjord under perioden 28.4-13.5.2015.
Det har inte inkommit anmärkningar mot förslaget på detaljplaneändringen.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att fastställa detaljplanändringen för
Lillhop 8:8, Ödkarby.
--------------------
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SAMMANTRÄDESDAGAR HÖSTEN 2015

Kfge 30 §/1.6.2015
I 41 § Kommunallagen stadgas:
"Sammanträden. Fullmäktige beslutar om vilka dagar sammanträden skall
äga rum. Fullmäktige skall även sammanträda då styrelsen eller minst en
fjärdedel av fullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då
fullmäktiges ordförande anser att det behövs."
Fullmäktige bör fatta beslut om sammanträdesdagar, t ex att fullmäktige
sammanträder då behov föreligger och i regel på måndagar.
Preliminära sammanträdesdagar för hösten 2015 har sammanställts enligt
följande:

Måndagen den 7 september

Mellanbokslut 30.6
Plogningsavgifter 2015-2016

Måndagen den 5 oktober

Om ärenden finns

Måndagen den 9 november

- Delgivning av Kmst budgetförslag
- Arvoden och taxor 2016
- Skattesats och fastighets- samt
hundskatt (skall meddelas senast
17 november)

Måndagen den 7 december

- Budgeten 2016
- Sammanträdesdagar våren 2016

Kfge beslut:
Kommunfullmäktige fastställde sammanträdesdagar för hösten 2015 enligt
förslag ovan.
-------------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
1.6.2015

Sida
22

Dnr: 49 /2014
§ 31

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG, GUNILLA BLOMROOS

Kmst 274 §/20.10.2014
Gunilla Blomroos har den 29 september 2014 meddelat att hon flyttat från
Saltviks kommun. Gunilla Blomroos förlorar därmed sin valbarhet. Gunilla
Blomroos har varit första ersättare i kommunfullmäktige.
16 § 1 mom. Kommunallag för landskapet Åland
”Om en ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att ledamoten avgått från sitt uppdrag.”
39 § 1 mom. Kommunallag för landskapet Åland
”För ledamöterna i fullmäktige utses ersättare. Antalet ersättare för varje
lista uppgår till två gånger antalet ledamöter som valts från listan om antalet kandidater är tillräckligt. Om ett tillräckligt antal ersättare inte kan utses
från en lista som hör till ett valförbund skall ersättare utses från andra listor
i valförbundet. I övrigt skall ersättare utses i enlighet med bestämmelserna
i landskapslagen om lagtingsval och kommunalval , dock så att 64 § 2
mom inte skall tillämpas.”
Nina-Mari Carlson är följande ersättare på listan.

T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att
 Gunilla Blomroos förlorat sin valbarhet och avgår från sitt uppdrag
som första ersättare för Saltvikslistan,
 Nina-Mari Carlson är följande ersättare på listan.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige handlägger ärendet.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------------------Kfge 64 §/10.11.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
----------------------------------Kmst 41 §/2.2.2014
Gunilla Blomroos är 26.3.2012 utsedd till personlig ersättare för revisor
Anders Johansson. Revisorerna är utsedda för mandattiden 2012-2015.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att Gunilla Blomroos förlorat sin valbarhet
och avgår från sitt uppdrag som personlig ersättare för revisor Anders Johansson.
Därtill föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige en ny personlig
ersättare för revisor Anders Johansson.
Beslut:
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Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
---------------------------------------------Kmst 52 §/9.3.2015
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att inför kommunfullmäktige föreslå Margareta Lindblom som ersättare för revisor Anders Johansson.
---------------------------------------------Kfge 19 §/23.3.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet.
---------------------------------------------Kmst 88 §/20.4.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att Gunilla Blomroos inte förlorat sin valbarhet enligt 74 § kommunallag (1997:73) för landskapet Åland där det framgår att; ”Även en person som saknar rösträtt i kommunalval i landskapet eller inte har hemort i kommunen kan väljas till revisor”.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Gunilla Blomroos således sitter kvar som personlig ersättare för revisor Anders Johansson för
denna mandatperiod.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
---------------------------------------------Kfge 31 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------------------------------
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VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE

Kmst 377 §/17.12.2014
Riksdagsval samt lagtings- och kommunalval kommer att hållas på Åland
år 2015.
Enligt 6 § i LL om lagtings och kommunalval skall kommunfullmäktige under valåret i god tid före valen för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och
en till vice ordförande.
Kommunfullmäktige utser minst tre ersättare som uppställs i den ordning
de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.
Är kommun inte indelad i röstningsområden skall bestämmelserna i 1
mom. inte tillämpas. Kommunal centralnämnd handhar i sådant fall valnämnds uppgifter.
Kommunfullmäktige skall under valåret i god tid före valen för inrättningar
som avses i 50 § 1 mom.
”50 §1 mom. Röstberättigad som vårdas i eller intagits i inrättningen eller
som av annan orsak finner sig förhindrad att rösta i vallokal på valdagen får
förtidsrösta i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel. Med inrättning
avses sjukhus, ålderdomshem, sjukhem samt straffanstalt. (39/1990)
51 § Förtidsröstning kan anordnas i inrättning samt vid allmänna förtidsröstningsställen. Ställe där förtidsröstning anordnas benämns förtidsröstningsställe. Varje kommun skall ha minst ett allmänt förtidsröstningsställe
om inte något annat följer av särskilda skäl. Kommunstyrelsen fattar beslut
om var allmänna förtidsröstningsställen inrättas. (31/2003).
Förtidsröstning i inrättning ombesörjs av valbestyrelse och ordnas endast
för dem som vårdas eller intagits där”.
utse en eller flera valbestyrelser bestående av tre ledamöter, av vilka en
utses till ordförande och en till vice ordförande. Kommunfullmäktige utser
minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in
i stället för de ordinarie ledamöterna.
Valnämnds och valbestyrelses sammansättning samt respektive ordförandes postadress skall meddelas landskapsregeringen och kommunala
centralnämnden.
Valnämnden respektive valbestyrelsen är beslutför då tre ledamöter är
närvarande. (7/1999)
Valnämndens och valbestyrelsens mandatperiod varar till dess ny nämnd
eller bestyrelse är vald (7 § 1 mom. LL om lagtings- och kommunalval).
Saltvik är indelat i röstningsområde I, västra Saltvik och röstningsområde
II, östra Saltvik.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige ledamöter i valnämnder
och valbestyrelse.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet.
Protokolljustering:
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--------------------------Kmst 9 §/19.1.2014
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt föreslå för fullmäktige följande valnämnder och
valbestyrelse;
Valnämnd röstningsområde I, Västra Saltvik
Medlemmar
Anders Johansson, ordf.
Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Sture Söderlund, vice ordförande
Ödkarbyvägen 90, 22320 Ödkarby
Marie-Louise Björklund
Ödkarbyvägen 53, 22320 Ödkarby
Lillemor Björkroos
Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Marlene Söderholm
Strömmavägen 77, 22320 Ödkarby
Ersättare
Jan Hamnström
Peter Lindbäck
Lena Lindqvist

Tellviksvägen 97, 22320 Ödkarby
Vattsvedjavägen 45, 22320 Ödkarby
Gumåker 99, 22320 Ödkarby

Valnämnd röstningsområde II, Östra Saltvik
Medlemmar
Ewa Mattsson, ordförande
Björke 10, 22430 Saltvik
Dan Sjöblom, vice ordförande
Fogdesvägen 15, 22410 Godby
Inga-Britt Bertén
Hamnsundsvägen 163, 22430 Saltvik
Stig-Olof Jokinen
Mellanviksgr. 7, 22410 Godby
Anja Lönnblad
Rangsbyvägen 153, 22430 Saltvik
Ersättare
May Häggblom
Diana Lindman
Anja Salmén
Lars-Henrik Ström
Elisabeth Sjövik

Saltviksvägen 617, 22320 Ödkarby
Norråkersvägen 2, 22430 Saltvik
Karljanssons 12, 22430 Saltvik
Kullagatan 201, 22430 Saltvik
Saltviksvägen 739, 22430 Saltvik

Valbestyrelse
Gun Åkerback, ordförande
Christer Nystedt, vice ordförande
Monika Eriksson

Lindholmen 18, 22320 Ödkarby
Norrströmmavägen 96, 22430 Saltvik
Hagavägen 460, 22320 Ödkarby

Ersättare
Ann-Charlotte Jägerström
Ken Fredrickson
Roland Nylund
----------------------------------------------

Rangsbyvägen 59, 22430 Saltvik
Kuggbölevägen 7, 22430 Saltvik
Lötövägen 19, 22320 Ödkarby

Kfge 5 §/26.1.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse följande valnämnder och valbestyrelse;
Valnämnd röstningsområde I, Västra Saltvik
Medlemmar
Protokolljustering:
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Anders Johansson, ordf.
Sture Söderlund, vice ordförande
Marie-Louise Björklund
Lillemor Björkroos
Marlene Söderholm

Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Ödkarbyvägen 90, 22320 Ödkarby
Ödkarbyvägen 53, 22320 Ödkarby
Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Strömmavägen 77, 22320 Ödkarby

Ersättare
Jan Hamnström
Peter Lindbäck
Lena Lindqvist

Tellviksvägen 97, 22320 Ödkarby
Vattsvedjavägen 45, 22320 Ödkarby
Gumåker 99, 22320 Ödkarby
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Valnämnd röstningsområde II, Östra Saltvik
Medlemmar
Ewa Mattsson, ordförande
Björke 10, 22430 Saltvik
Dan Sjöblom, vice ordförande
Fogdesvägen 15, 22410 Godby
Inga-Britt Bertén
Hamnsundsvägen 163, 22430 Saltvik
Stig-Olof Jokinen
Mellanviksgr. 7, 22410 Godby
Anja Lönnblad
Rangsbyvägen 153, 22430 Saltvik
Ersättare
May Häggblom
Diana Lindman
Anja Salmén
Lars-Henrik Ström
Elisabeth Sjövik

Saltviksvägen 617, 22320 Ödkarby
Norråkersvägen 2, 22430 Saltvik
Karljanssons 12, 22430 Saltvik
Kullagatan 201, 22430 Saltvik
Saltviksvägen 739, 22430 Saltvik

Valbestyrelse
Gun Åkerback, ordförande
Christer Nystedt, vice ordförande
Monika Eriksson

Lindholmen 18, 22320 Ödkarby
Norrströmmavägen 96, 22430 Saltvik
Hagavägen 460, 22320 Ödkarby

Ersättare
Ann-Charlotte Jägerström
Ken Fredrickson
Roland Nylund

Rangsbyvägen 59, 22430 Saltvik
Kuggbölevägen 7, 22430 Saltvik
Lötövägen 19, 22320 Ödkarby

---------------------------------------------Kmst 149 §/25.5.2015
Enligt beslut kfge 5 §/26.1.2015 har valnämnd- och valbestyrelse utsetts.
Jan Hamnström ersättare i valnämnd för röstningsområde I, Västra Saltvik
har begärt om att få avgå som ersättare på grund av personliga skäl. Enligt
6 § i LL om lagtings och kommunalval skall kommunfullmäktige under valåret i god tid före valen för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice
ordförande. Kommunfullmäktige utser minst tre ersättare som uppställs i
den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.
Valnämnd röstningsområde I, Västra Saltvik
Medlemmar
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Anders Johansson, ordf.
Sture Söderlund, vice ordförande
Marie-Louise Björklund
Lillemor Björkroos
Marlene Söderholm

Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Ödkarbyvägen 90, 22320 Ödkarby
Ödkarbyvägen 53, 22320 Ödkarby
Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Strömmavägen 77, 22320 Ödkarby

Ersättare
Jan Hamnström
Peter Lindbäck
Lena Lindqvist

Tellviksvägen 97, 22320 Ödkarby
Vattsvedjavägen 45, 22320 Ödkarby
Gumåker 99, 22320 Ödkarby
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En ny ersättare för Jan Hamnström behöver således utses i valnämnden
för röstningsområde I, Västra Saltvik.
Enligt § 63 i Vallagen ska centralvalnämnden granska de förhandsröstningshandlingar som inkommit till centralvalnämnden. Om en medlem i
centralvalnämnden eller dess sekreterare har fungerat som valförrättare eller som medlem av valbestyrelse, är han eller hon jävig att delta i bedömningen av lagenligheten i den egna verksamheten.
Medlemmarna och deras ersättare i valbestyrelsen som utsetts genom
kfge beslut 5 § 26.1.2015 är även medlemmar eller ersättare i centralvalnämnden. Monika Eriksson ordinarie medlem av valbestyrelsen har också
anhållit om att få avgå på grund av arbete.
Valbestyrelse
Gun Åkerback, ordförande
Christer Nystedt, vice ordförande
Monika Eriksson

Lindholmen 18, 22320 Ödkarby
Norrströmmavägen 96, 22430 Saltvik
Hagavägen 460, 22320 Ödkarby

Ersättare
Ann-Charlotte Jägerström
Ken Fredrickson
Roland Nylund

Rangsbyvägen 59, 22430 Saltvik
Kuggbölevägen 7, 22430 Saltvik
Lötövägen 19, 22320 Ödkarby

Nya medlemmar för valbestyrelsen behöver således utses.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att ny ersättare utses i
valnämnden för röstningsområde I, Västra Saltvik och att nya ordinarie
medlemmar utses i valbestyrelsen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt inför kommunfullmäktige att fullmäktige
utser en ersättare i valnämnden för röstningsområde I, Västra Saltvik och
att en ny ordinarie medlem utses i valbestyrelsen.
-------------------
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Kfge 32 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att befria Jan Hamnström från uppdraget som ersättare i valnämnden för röstningsområde I, Västra Saltvik. Som
ny ersättare utsågs Sofia Laasonen.
Kommunfullmäktige beslöt vidare enhälligt att befria Monika Eriksson från
uppdraget som medlem i valbestyrelsen. Som ny medlem i valbestyrelsen
utsågs enhälligt Roland Nylund. Därmed behövdes en ny ersättare utses i
valbestyrelsen. Som ny ersättare utsågs enhälligt Sven-Olof Boman.
Valnämnden för röstningsområde I, Västra Saltvik sammansättning är som
följer:
Valnämnd röstningsområde I, Västra Saltvik
Medlemmar
Anders Johansson, ordf.
Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Sture Söderlund, vice ordförande
Ödkarbyvägen 90, 22320 Ödkarby
Marie-Louise Björklund
Ödkarbyvägen 53, 22320 Ödkarby
Lillemor Björkroos
Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Marlene Söderholm
Strömmavägen 77, 22320 Ödkarby
Ersättare
Sofia Laasonen
Peter Lindbäck
Lena Lindqvist

Toböleträskvägen 44, 22320 Ödkarby
Vattsvedjavägen 45, 22320 Ödkarby
Gumåker 99, 22320 Ödkarby

Valbestyrelsens sammansättning är som följer:
Valbestyrelse
Gun Åkerback, ordförande
Christer Nystedt, vice ordförande
Roland Nylund

Lindholmen 18, 22320 Ödkarby
Norrströmmavägen 96, 22430 Saltvik
Lötövägen 19, 22320 Ödkarby

Ersättare
Ann-Charlotte Jägerström
Ken Fredrickson
Sven-Olof Boman

Rangsbyvägen 59, 22430 Saltvik
Kuggbölevägen 7, 22430 Saltvik
Annebergsgatan 7, 22430 Saltvik

-------------------
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Dnr: 16 /2015
§ 33

ANHÅLLAN OM BORGENSFÖRBINDELSE GÄLLANDE PAF-LÅN,
FORNFÖRENINGEN FIBULA

Kmst 117 §/11.5.2015
Fornföreningen Fibula har enligt beslut Dnr ÅLR 2014/8242 beviljats ett lån
om 50 % av godtagbara kostnader, dock högst 95 500 euro för byggande
av ett servicehus. Lånet förmedlas via Saltviks kommun, alternativt mot
annan säkerhet. Lånet beviljas med en lånetid om 15 år och en ränta om
f.n 1 %. Övriga lånevillkor är enligt för lån ur penningautomatmedel fastställd skuldsedel.
Fornföreningen Fibula har den 14 april 2015 anhållit om en borgensförbindelse för lånet (nr 30FI) från Saltviks kommun på lånesumman för uppförande av ett servicehus. Lånet kommer att förmedlas via Ålands Landskapsregering.
Beredningen konstaterar att den aktuella stödåtgärden understiger gränsen
för beviljande av s.k. mindre stöd (de minimis-stöd) varför någon närmare
analys av huruvida föreningens verksamhet omfattas av regelverket inte
har utförts. Ifall kommunen avser att bevilja ytterligare stöd i någon form till
föreningen under de närmaste åren, bör dock frågan om sk de minimisstöd utredas närmare.
Kommunens samlade borgensförbindelser uppgick totalt till 1 250 577 euro
per 31.12.2014.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna Fornföreningen Fibulas anhållan om att kommunen ingår proprieborgen för det
beviljade lånet om högst 95 500 euro för uppförande av det servicehus
som avses enligt Ålands Landskapsregerings beslut.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------Kfge 33 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------
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BILDNINGSCHEF ÖSTRA

Kmst 115 §/11.5.2015
Bildningschef Östra beviljades enligt beslut Kfge 23 §/23.3.2015 befrielse
från sin tjänst som bildningschef från 8 juni 2015. Tjänsten är således vakant fr o m den 8 juni 2015.
Patrik Larsson har enligt Kfge 38 §/2.6.2014 beslut agerat bildningschef
för Östra under tiden 11.8.2014-7.6.2015 och Isa Blomqvist-Fagerholm har
under samma tid agerat föreståndare för Rangsby skola.
Arrangemanget har fungerat bra och en utvärdering om gemensam bildningschef för östra och västra Saltvik enligt verksamhetsmålen 2015 och
ekonomiplanen 2016 bör genomföras inför kommande budget.
Arrangemanget enligt ovan med en bildningschef bör fortsätta under utredningens gång för att trygga den fortlöpande skolverksamheten inför skolstarten hösten 2015 och under resterande delen av skolåret.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att:

Tjänsten som bildningschef östra blir obesatt under tiden
8.6.2015-31.7.2016.

Patrik Larsson handhar bildningschef östras administrativa
arbetsuppgifter under tiden 8.6.2015-31.7.2016.

Isa Blomqvist-Fagerholm utses till föreståndare med minskad
undervisningsskyldighet vid Rangsby skola under tiden 8.6.201531.7.2016.

En arbetsgrupp utses för att under hösten utvärdera hur arrangemanget med en bildningschef fallit ut och ta fram underlag för
hur arbetet ska organiseras framöver. Utvärderingen skall vara slutförd och ett förslag till organisation presenteras inom september
2015.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag dock så att skol- och bildningsnämnden blir arbetsgruppen. Föreståndartjänsten delges kommunfullmäktige.
--------------------

Kfge 34 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att:

Tjänsten som bildningschef östra blir obesatt under tiden
8.6.2015-31.7.2016.

Patrik Larsson handhar bildningschef östras administrativa
arbetsuppgifter under tiden 8.6.2015-31.7.2016.

Skol- och bildningsnämnden utser arbetsgruppen som ska utvärdera hur arrangemanget med en bildningschef fallit ut och
ta fram underlag för hur arbetet ska organiseras framöver.
Utvärderingen skall vara slutförd och ett förslag till organisatProtokolljustering:
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-------------------

Protokolljustering:

Sida
31

§ 35

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
1.6.2015

Sida
32

UTÖKNING AV SOCIALARBETARTJÄNST

Kmst 132 §/25.5.2015
Socialarbetartjänsten är inrättad på 50 % med en tillfällig utökning till 70 %
under år 2015.
Under året har behovet av en utökning av tjänsten aktualiserats då socialkontoret trots den tillfälliga utökningen om 20 % inte hinner svara mot de
krav som ställs på verksamheten, både från lagstiftningshåll och från klienthåll. Verksamheten behöver också arbeta med utveckling av arbetsprocesser, vidareutbildning och införande av nya redskap för att svara mot
den föränderliga omvärld som sociala området idag verkar inom. Det som
motiverar en utökning av socialarbetartjänsten är följande:
 Enl. barnskyddslagen skall en socialarbetare utses som ansvarar för
barnets angelägenheter, och denna ska inte vara densamma som
sedan fattar beslut om olika barnskyddsåtgärder. I praktiken innebär detta att man behöver vara två socialarbetare som arbetar tillsammans med utredningar, klientbesök/hembesök, samarbetsmöten med övriga instanser osv. Att arbeta två tillsammans är också
en förutsättning för att upprätthålla tjänstemännens säkerhet och
klienternas rättsäkerhet. Barnskyddsarbetet tar mycket tid i anspråk
då lagstiftningen ställer krav på tidfrister som ska hållas samt krav
vad gäller dokumentation, registerföring och övrig byråkrati runt
ärendena. Barnskyddsarbetet kräver att tjänstemännen för ständig
dialog med varandra om tillvägagångssätt och planering samt verkställande av åtgärderna.
 För att socialkansliet skall vara bemannat alla dagar i veckan behöver i så fall socialsekreteraren och socialarbetaren ”gå om
varandra”, vilket i praktiken innebär att den gemensamma arbetstiden inte blir tillräcklig för att trygga utredningarna som föregår besluten i bl a barnskyddsärenden.
 Ökade klientbehov och lagstiftningskrav vad gäller upprättande av
klientplaner och utvärdering/uppföljning av dessa, dokumentation
och övriga administrativa uppgifter som tar mycket tid i anspråk.
 Ökade klientbehov och lagstiftningskrav inom handikappservicen,
vilket leder till att 50 % socialarbetare har mycket att göra inom
detta område. Särskilt gäller detta lagstiftningens krav vad gäller utredningstider, upprättandet av vård- och serviceplaner och verkställandet av dessa.
Sammantaget så ställer lagstiftningen och ärendenas komplexitet allt
högre krav på kommunerna och deras service.
 Vid nyrekrytering är det större möjlighet att få och behålla kompetenta sökande om tjänsten är mer än en deltidstjänst om 50 %. Att
lediganslå en tjänst som till årsskiftet är 70 %, men därefter är 50 %
innebär sannolikt att antalet sökande begränsas.
Protokolljustering:
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 Utveckling av verksamheten behöver prioriteras, då den under
många år varit eftersatt till förmån för ärendehandläggning. Idag arbetar socialsekreteraren i huvudsak med praktiska frågor medan
utvecklings- och arbetsledningsfrågor och kvalitetshöjande åtgärder
får stå tillbaka. Det innebär att kommunen måste göra avkall någonstans inom den sociala servicen, då inte arbetsuppgifterna
hinns med. En utökning av socialarbetarens arbetstid skulle medföra större möjlighet till omdisponering av arbetsuppgifter så att tid
frigörs för verksamhetsutveckling, proaktiv arbete och arbetsledning
för socialsekreteraren.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att tjänsten som 50 % socialarbetare ombildas till 80 % socialarbetare från och med den 1 juli 2015. Beslutet motiveras med att arbetsbördan sammantaget på socialkansliet har
ökat under senare år, att en omfördelning av arbetsuppgifter behöver göras
för att frigöra tid för utveckling av verksamheten samt att nyrekryteringen
sannolikt underlättas om tjänsten är 80 %.
Nämnden utvärderar under hösten om tilläggsmedel för utökningen behövs.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Kfge 35 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag.
---------------------
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ÖVERENSKOMMELSE SALTVIKS KOMMUN - VÄSTRA SALTVIKS
BRAND- OCH RÄDDNINGSKÅR

Kmst 137 §/25.5.2015
Enligt Kmst 80 §/23.3.2015 beslut skall det innan byggnadskommittén antar entreprenör för byggnation av brandstationen finnas ett avtal mellan
VSFBK och Saltviks kommun gällande disposition/ägande av nya brandstationen och tomten/marken.
Som bilaga till kallelsen finns en överenskommelse gällande den nya
brandstationen i Nääs i Västra Saltvik. Överenskommelsen listar de villkor
som föreslås gälla. Överenskommelsen ska undertecknas av Saltviks
Kommun och Västra Saltviks Frivilliga Brand- och räddningskår.
VSFBK har på sitt styrelsemöte söndagen den 17 maj 2015 godkänt överenskommelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad
överenskommelse som presenteras på mötet.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
Överenskommelse som bilaga till protokoll.
---------------------Kfge 36 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att godkänna överenskommelsen.
--------------------
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PRINCIPER VID ÖVERTAGANDE AV PRIVAT VÄG TILL KOMMUNALVÄG
---------------------------

Kfge 85 §/20.10.2008
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att förtydliga principerna enligt följande:
Kommunfullmäktige kan fatta beslut om att ändra enskild väg till kommunalväg (LL om kommunalvägar, § 21) under förutsättning att samtliga av
nedanstående villkor uppfylls
- Vägens längd är minst 300 meter till den näst sista fast bosatta.
- Det finns minst tre fast bosatta hushåll vid vägen.
- Väglaget anhåller om att kommunen övertar vägen.
- Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
- Vägplan finns fastställd för vägen alternativt skall väglaget skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.
- Standarden på vägen skall vid övertagandetillfället motsvara kraven för
enskilda vägar enligt Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9. Behöver vägen byggas om före övertagandet av vägen skall väglagets
delägare förbinda sig att solidariskt stå för 20% av ombyggnadskostnaden inklusive projektering och eventuella markersättningar mm. Kommunen står för 80%. Enligt de regler som gäller 2008 kan landskapsandelar erhållas på kommunens andel. Kommunfullmäktige skall bevilja budgetmedel för ändamålet.
- Ytbeläggning bekostas helt av kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut att ändra en enskild väg till kommunalväg skall
fastställas av landskapsregeringen (LL om kommunalvägar § 21). Vägen
och därmed driftsunderhållet övertas av kommunen efter att kommunfullmäktiges beslut fastställts av landskapsregeringen och då vägen efter syn
konstaterats uppfylla kraven för enskilda vägar enligt Svenska Vägverkets
anvisningar nr 2001:9. Tidpunkten för övertagandet fastställs genom särskilt beslut efter synen.
--------------------------Tekn.n 34 §/12.05.2015
Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9 bifogas som bilaga
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår att reglerna revideras enligt följande:
-

Vägens längd är minst 300 meter till den näst sista fast bosatta.
Det finns minst tre två fast bosatta hushåll vid vägen.
Väglaget anhåller om att kommunen övertar vägen.
Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att kommunen övertar vägen.
Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
Vägplan finns fastställd för vägen alternativt skall väglaget skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.
Vägplan skall fastställas för vägen.
Standarden på vägen skall vid övertagandetillfället motsvara kraven för
enskilda vägar enligt Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9. Behöver vägen byggas om före övertagandet av vägen skall väglagets
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delägare förbinda sig att solidariskt stå för 20% av ombyggnadskostnaden inklusive projektering och eventuella markersättningar mm. Kommunen står för 80%. Enligt de regler som gäller 2008 kan landskapsandelar erhållas på kommunens andel. Kommunfullmäktige skall bevilja budgetmedel för ändamålet.
Avvikande från Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9 kan följande
avvikelser godkännas:
-mindre radie tillåts vid behov både för horisontalkurva
och vertikalkurva.
-vägen byggs normalt 5,5 meter bred. Vid behov kan
smalare väg med mötesplats tillåtas.
-vägen byggs normalt med slänter 1:2.
-vägen grundförbättras med 30 cm 0-70 grus och 10
cm 0-32 grus.
Vägen skall i huvudsak följa den ursprungliga sträckningen.
Ytbeläggning bekostas helt av kommunen.

Beslut:
Tekniska nämnden föreslår att reglerna revideras enligt följande:
-

Vägens längd är minst 300 meter till den näst sista fast bosatta.
Det finns minst tre fast bosatta hushåll vid vägen.
Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att kommunen övertar vägen.
- Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
- Vägplan finns fastställd för vägen alternativt skall väglaget eller samtliga med andel i vägen skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.
- Standarden på vägen skall vid övertagandetillfället motsvara kraven för
enskilda vägar enligt Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9. Behöver vägen byggas om före övertagandet av vägen skall väglagets
delägare förbinda sig att solidariskt stå för 20% av ombyggnadskostnaden inklusive projektering och eventuella markersättningar mm. Kommunen står för 80%. Enligt de regler som gäller 2008 kan landskapsandelar erhållas på kommunens andel. Kommunfullmäktige skall bevilja budgetmedel för ändamålet.
- Avvikande från Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9 kan följande
avvikelser godkännas:
-mindre radie tillåts vid behov både för horisontalkurva
och vertikalkurva.
-vägen byggs normalt 5,5 meter bred. Vid behov kan
smalare väg med mötesplats tillåtas.
-vägen byggs normalt med slänter 1:2.
-vägen grundförbättras med 30 cm 0-70 grus och 10
cm 0-32 grus.
- Vägen skall i huvudsak följa den ursprungliga sträckningen samt ta
hänsyn till befintliga byggnader och miljö.
- Ytbeläggning bekostas helt av kommunen.
--------Kmst 143 §/25.5.2015
Enligt kommunstyrelsens beslut 113 §/11.5.2015 har tekniska nämnden
sett över principerna för övertagande av kommunala vägar.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslaget på reviderade principer och för ärendet vidare till kommunfullmäktige för fastställelse.
Beslut:
Jörgen Lindblom föreslog att kommunen vid övertagande av väg ska stå
för hela ombyggnadskostnaden inkl. projektering och ev. markersättningar
m.m. Vidare ska näringsverksamhet jämställas med hushåll i fråga om antalet bofasta vid väg. Förslaget understöddes av Runar Karlsson.
Eftersom två understödda förslag förelåg företog kommunstyrelsen omröstning genom namnupprop. Jörgen Lindbloms förslag fick fyra röster och
kommundirektörens förslag fick en röst.
Efter omröstning beslöt således kommunstyrelsen att föra principerna vidare till kommunfullmäktige med ändringen att kommunen ska stå för hela
kostnaden om vägen behöver byggas om innan ett kommunalt övertagande samt att näringsverksamhet ska jämställas med hushåll.
----------------------Kfge 37 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Jan Lindgrén föreslog att kommunfullmäktige beslutar enligt tekniska
nämndens förslag. Förslaget fick understöd av Tommy Sjöblom.
Eftersom två understödda förslag förelåg företog kommunfullmäktige omröstning genom namnupprop. Kommunstyrelsens förslag fick sju röster och
Jan Lindgréns förslag fick sju röster. Ordförandes röst avgjorde för kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslöt således i enlighet med kommunstyrelsens förslag att fastställa principerna vid övertagande av privat väg till kommunalväg enligt nedan:
-

-

-

Vägens längd är minst 300 meter till den näst sista fast bosatta.
Det finns minst tre fast bosatta hushåll vid vägen.
Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att kommunen övertar vägen.
Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
Vägplan finns fastställd för vägen alternativt skall väglaget eller samtliga med andel i vägen skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.
Standarden på vägen skall vid övertagandetillfället motsvara kraven för
enskilda vägar enligt Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9. Vid
ett övertagande av väg ska kommunen stå för hela ombyggnadskostnaden inkl. projektering och ev. markersättningar. Kommunfullmäktige
skall bevilja budgetmedel för ändamålet.
Avvikande från Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9 kan följande
avvikelser godkännas:
-mindre radie tillåts vid behov både för horisontalkurva
och vertikalkurva.
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-

-vägen byggs normalt 5,5 meter bred. Vid behov kan
smalare väg med mötesplats tillåtas.
-vägen byggs normalt med slänter 1:2.
-vägen grundförbättras med 30 cm 0-70 grus och 10
cm 0-32 grus.
Vägen skall i huvudsak följa den ursprungliga sträckningen samt ta
hänsyn till befintliga byggnader och miljö.
Ytbeläggning bekostas helt av kommunen.
Näringsverksamhet jämställs med hushåll.

Jan Lindgrén meddelade avvikande åsikt till beslutet.
Omröstningsprotokoll i bilaga till protokoll.
----------------------
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Dnr: 20 /2015
§ 38

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.
-------------------
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Dnr: 144 /2014
§ 39

UTBYGGNAD AV AVLOPPET LABY-NÄÄS

Tekn.n 36 §/12.5.2015
Projektet är tidigare kostnadsberäknat till ca 190 000 euro
Enligt de regler som kommunfullmäktige fastställt skall 40 % bekostas av
anslutningsavgifter, 30 % av landskapsbidrag och 30 % av framtida anslutningar.
För att få 40 % täckningsgrad av anslutningar skulle det behövas 28 anslutningar. Det finns 38 bebyggda fastigheter med totalt 41 hus inom det
tänkta utbyggnadsområdet.
Kansliet har sänt ut en förfrågan till de berörda fastighetsägarna.
21 av dessa har svarat att dom förbinder sig att ansluta huset till avloppsnätet.
11 stycken har eller kommer att bygga eget avlopp eller har åldersdispens.
6 hus är obebodda eller saknar avlopp.
3 har inte svarat.
I förfrågan uppges nu gällande avloppsanslutningsavgift.
Maximalt blir anslutningsavgiften alltså med nu gällande taxa 56 700 euro
eller ca 30 % av den totala investeringen.
Landskapsregeringen betalar inte längre något bidrag för utbyggnad av avloppsnätet.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller om fullmäktiges besked om projektet kan fortsätta trots att finansieringen inte uppfyller de regler som kommunfullmäktige fastställt.
Beslut:
Enligt förslag.
--------Kmst 145 §/25.5.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anhålla om att projektet kan fortsätta trots att finansieringen inte uppfyller de regler som
kommunfullmäktige fastställt.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
------------------------Kfge 39 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag.
-----------------------
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Dnr: 4 /2013
§ 40

AVLOPPSLEDNING TILL LAGMANSBY OCH BERTBY

Tekn.n 44 §/16.5.2013
Projektet är kostnadsberäknat till ca 180 000 euro
Enligt de regler som kommunfullmäktige fastställt skall 40 % bekostas av
anslutningsavgifter, 30 % av landskapsbidrag och 30 % av framtida anslutningar.
För att få 40 % täckningsgrad av anslutningar skulle det behövas 28 anslutningar. Det finns endast 24 fastigheter inom det tänkta utbyggnadsområdet och av dessa har hittills 6 stycken meddelat att de inte vill ansluta sig
till avloppsnätet av olika orsaker. Det beror på att fastigheterna redan har
godkända avloppslösningar, huset saknar vatten eller att man avser att
bygga en enskild anläggning. 2 fastigheter är oklara.
Maximalt blir anslutningsavgiften alltså med nu gällande taxa 46 800 euro
eller ca 26 %.
Landskapsregeringen har ännu inte beslutat om årets bidragsprocent men
det är klart att den kommer att understiga 30 % beroende på minskande
anslag. Enligt muntlig information skulle bidraget röra sig om ca 25 %.
Kommunens andel blir således minst 49 % istället för 30 %. Kommunens
andel av kostnaderna skulle bli ca 88 000 euro. 30 % utgör 54 000 euro.
På grund av att det är mycket berg i området innebär projektet mycket
sprängning med påföljande materialtransporter på bl.a. åkermark.
Det är beräknat att det behövs 3 pumpstationer i huvudledningen samt
dessutom ca 10 enskilda pumpstationer. Driftkostnaderna blir relativt stora
per anslutning. Dessutom måste en väg byggas till en pumpstation som
placeras på en åker.
Projektören Trygve Packaléns skrivelse som bilaga till kallelsen
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller om kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges direktiv om arbetet med projektet skall fortsätta eller ej eftersom kommunens kostnader för projektet överstiger kostnaderna som fastställts i avloppsplanen.
Beslut:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att avloppsutbyggnaden
till Lagmansby och Bertby inte genomförs pga. höga bygg- och driftkostnader samt komplicerade tekniska lösningar
--------Kmst 171 §/27.6.2013
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige enligt tekniska nämndens beslutsförslag.
Därtill föreslår kommunstyrelsen följande budgetändring på kontot:
Utbyggnad av avloppsnätet i delar av Lagmansby och Bertby
Investeringsdelen:
 Kostnadsanslaget om 175.000 € stryks
 Intäktsanslaget om 55.000 € stryks
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Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet.
--------------------------Kmst 201 §/17.6.2013
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att fullfölja projektet.
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till tekniska nämnden för
 att göra omplaneringar och se över alternativa dragningar för att få
en lägre kostnad,
 att vidtala alla fastighetsägare för att höra deras vilja att ansluta
sig.
--------------------------Tekn.n 30 §/15.5.2014
Nämnden tog del av protokollet från mötet. Sammanfattning av mötet:
Projektören kontaktas för att se över en ny lösning där avloppet dras så
långt som möjligt längs vägarna och öster om Strömbergsvägen. Vid projekteringen tas kontakt med alla markägare och syn hålls på platsen.
Ny intresseanmälan lämnas in.
---------Tekn.n 49 § /21.8.2014
Projektören Trygve Packalén har gjort en ny projektering. Karta och kommentarer bifogas som bilaga.
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt återremittera ärendet till kommuningenjören för
att utreda en lösning med 2 lokala mindre avloppslösningar för några hus
där man visat intresse för anslutning. Dessutom skall utredas om landskapets bidrag kan överföras till en sådan lösning.
--------Tekn.n 56 §/18.9.2014
Kommuningenjören har varit i kontakt med miljöbyrån på landskapet. Det
visade sig finnas möjlighet att ändra projektet för vilket bidrag har beviljats.
Trygve Packalén har utrett ändring av projektet till två separata avloppssystem. Kostnaderna uppskattas bli ca 45 000 euro för ett avlopp med 4 anslutningar och ca 54 000 euro för det andra avloppet med 3 anslutningar.
Utredningen bifogas kallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår att projektet inte skall genomföras eftersom
kostnaderna är höga och de beräknade anslutningskostnaderna inte uppgår till 40 % som slagits fast i Saltviks kommuns avloppsplan.
Beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
-----------------Kmst 266 §/20.10.2014
Projektören Trygve Packaléns skrivelse som bilaga till kallelsen.
T.f. kommundirektörens förslag:
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Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige enligt tekniska nämndens beslutsförslag.
Därtill föreslår kommunstyrelsen följande budgetändring på kontot:
Utbyggnad av avloppsnätet i delar av Lagmansby och Bertby
Investeringsdelen:
 Kostnadsanslaget om 181 244 € stryks
 Intäktsanslaget om 55 000 € stryks
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till tekniska nämnden med
begäran till landskapsregeringen om förlängning av tiden med ett år för att
erhålla bidrag.

Kmst 68 §/9.3.2015
Landskapsregeringens beslut gällande förlängning av redovisningstiden till
31.12.2015 bifogas sammanträdeskallelsen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till tekniska nämnden för
handläggning.
---------------------------------------------Tekn.n 28 §/26.03.2015
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt skriftligt kontakta de boende i området för att
åter undersöka intresset för att ansluta sina fastigheter.
---------Tekn.n 37 §/12.5.2015
I området som berörs av projektet finns totalt 26 fastigheter. Av dessa har
12 redan har ett godkänt enskilt avlopp eller kommer att bygga ett enskilt
avlopp eller har åldersdispens. 3 har inte vatten eller avlopp. 11 vill ansluta
sig till kommunalt avlopp men två stycken kan inte svara säkert förrän slutgiltig dragning är bestämd eftersom det kan bli oskäligt mycket sprängning
inom tomtgränsen vilket fastighetsägaren betalar. Anslutningsavgifterna
enligt dagens taxa skulle således uppgå till 29 700 eller ca 17 % av investeringen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår åter för kommunstyrelsen att avloppsutbyggnaden till Lagmansby och Bertby inte genomförs pga. höga bygg- och driftkostnader samt komplicerade tekniska lösningar
Beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
-----------------Kmst 146 §/25.5.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige enligt tekniska nämndens beslutsförslag.
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Därtill föreslår kommunstyrelsen följande budgetändring på kontot:
Utbyggnad av avloppsnätet i delar av Lagmansby och Bertby
Investeringsdelen:
 Kostnadsanslaget om 181 244 € stryks
 Intäktsanslaget om 55 000 € stryks
Beslut:
Jörgen Lindblom föreslog att projektet förs till kommunfullmäktige för beslut
om dess genomförande trots att det av fullmäktige antagna principerna för
utbyggnad av avloppsnät i kommunen inte uppfylls. 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 föra ärendet till
kommunfullmäktige för beslut om projektets genomförande trots att det av
fullmäktige antagna principerna för utbyggnad av avloppsnät i kommunen
inte uppfylls.
Berit Hampf reserverade sig mot beslutet.
------------------Kfge 40 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att projektet genomförs.
------------------
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Kfge 41 §/1.6.2015
Projektkalender för tekniska sektorn delges kommunfullmäktige.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att anteckna informationen till kännedom.
--------------------
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL I BUDGET 2015 RANGSBY SKOLA

Kmst 226 §/1.9.2014
Ärendet togs upp på initiativ av Jörgen Lindblom. Han ville diskutera inomhusluften i Rangsby skola.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att utse en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram
förslag på åtgärder för att förbättra inomhusluften i Rangsby skola.
Följande personer utsågs till arbetsgruppen;

Patrik Larsson, bildningschef ordförande

Lars-Erik Danielsson, kommuningenjör sekreterare

Sanna Malmén-Jansson, arbetarskyddschef

Jörgen Lindblom, kommunstyrelseledamot
Ett anslag om 3.000 € som belastar kommunstyrelsens dispositionsmedel
kan vid behov nyttjas av arbetsgruppen.
---------------------------------------------Kmst 349 §/24.11.2014
Arbetsgruppen har anlitat Drytec Ab för att undersöka inomhusluften vid
Rangsby skola.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen;
 befriar arbetsgruppen från uppdraget,
 utser en byggnadskommitté där både tjänstemän och förtroendevalda ingår, med uppdrag vidta nödvändiga åtgärder.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att byggnadskommittén har rätt att vid
behov nyttja 20.000 € för att anlita utomstående expertis. Anslaget belastar
kommunstyrelsen dispositionsmedel.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att befria arbetsgruppen från uppdraget
och utsåg följande personer till byggnadskommittén:

Lars-Erik Danielsson, kommuningenjör, sammankallare/sekreterare

Patrik Larsson, bildningschef, koordinator

Jörgen Lindblom, kommunstyrelseledamot

Jan Lindgrén, kommunfullmäktigeledamot

Dan Nyholm, ersättare i kommunstyrelsen
Därtill beslöt kommunstyrelsen att byggnadskommittén har rätt att vid behov utnyttja 20.000 € för att anlita utomstående expertis. Anslaget belastar
kommunstyrelsens dispositionsmedel.
---------------------------Byggk. 3.3.2015
1. Byggnadskommittén föreslår för kommunstyrelsen att Drytec får i
uppdrag att justera in ventilationen och åtgärda eventuella fel samt
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att ett joniseringsaggregat köps in och installeras av Drytec. Drytec
har givit offert på aggregatet, 14 280 euro exkl. moms.
Utöver installationen tillkommer driftkostnader i form av el samt årlig
service.
Ventilationen behöver justeras in för att minska undertrycket i huset
och för att öka tilluften till västra flygeln.
2. Byggnadskommittén föreslår att kommunstyrelsen ger byggnadskommittén följande uppgifter:
 utse en byggnadsplanerare
 i samarbete med byggnadsplaneraren utarbeta ett åtgärdsprogram + anbudshandlingar som inkluderar en arbetsbeskrivning.
 begära in anbud
 presentera en kostnadskalkyl och ett tidsschema för renoveringen.
3. Byggnadskommittén anhåller om 20 000 euro för att kunna anlita en
byggnadsplanerare enligt punkt 2.
Kmst 47 §/9.3.2015
Byggnadskommitténs protokoll, Drytecs rapport ”Undersökning av inomhusluftsproblem” + tillägg 12.2.2015 och Drytecs ”Saneringsbeskrivning”
bifogas sammanträdeskallelsen.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadskommitténs förslag att:
 Drytec får i uppdrag att justera in ventilationen och åtgärda eventuella fel samt att ett joniseringsaggregat köps in och installeras av
Drytec. Drytec har givit offert på aggregatet, 14 280 euro exkl.
moms. Utöver installationen tillkommer driftkostnader i form av el
samt årlig service.
Ventilationen behöver justeras in för att minska undertrycket i huset
och för att öka tilluften till västra flygeln.
 ge byggnadskommittén följande uppgifter:
 utse en byggnadsplanerare
 i samarbete med byggnadsplaneraren utarbeta ett åtgärdsprogram + anbudshandlingar som inkluderar en arbetsbeskrivning.
 begära in anbud
 presentera en kostnadskalkyl och ett tidsschema för renoveringen.
Därtill föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beviljar 50.000 €
för ovanstående ändamål samt för att kunna anlita en byggnadsplanerare.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterade att byggnadskommittén som tillsattes den
24 november 2014, § 349 nu fullgjort sitt uppdrag och därmed befrias
byggnadskommittén från sitt uppdrag.
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Kommunstyrelsen beslöt att tillsätta en ny byggnadskommitté med följande
personer:
Jörgen Lindblom, ordförande
Jan Salmén
Jan Lindgrén
Patrik Larsson
Dan Nyholm
Isa Blomqvist-Fagerholm
Lars-Erik Danielsson, sekreterare
Uppdraget är att till kommunstyrelsen och fullmäktige komma med förslag
till saneringsåtgärder där Drytecs utredning ligger som grund.
Saneringsåtgärderna skall åtföljas av en kostnadskalkyl och tidsplan.
Därtill ges byggnadskommittén i uppdrag att utreda och komma med förslag till behovet av att bygga ny gymnastiksal inklusive omklädningsrum,
dusch, WC och förråd samt att utreda behovet av att bygga till skolans
matsal, bygga nytt klassrum samt eventuella andra tillbyggnader.
Nybyggnaderna och tillbyggnaderna skall åtföljas av en kostnadskalkyl och
tidsplan.
Dessutom ges byggnadskommittén i uppdrag att köpa in och installera ett
joniseringsaggregat till en beräknad kostnad om 14.280 € exklusive moms
samt att köpa tjänster för justering av ventilationen.
Installation av joniseringsaggregatet och justering av ventilationen bör vara
utförd inom maj 2015.
Förslag till saneringsplan bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast inom
juni 2015.
Förslag till tillbyggnader och bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
inom oktober 2015.
Kommunstyrelsen anhåller från kommunfullmäktige om 50.000 € i tilläggsanslag för ovanstående arbete.
---------------------------------------------Kfge 21 §/23.3.2015
Bildningschef Patrik Larsson informerar om problematiken med inomhusluften i Rangsby skola.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att bevilja 50.000 € i tilläggsanslag enligt förslag.
---------------------------------------------Kmst 111 §/11.5.2015
Byggnadskommittén har haft möte den 27 april 2015 gällande genomgång
av handlingar gällande sanering av ”nya delen” i Rangsby skola.
Byggnadskommittéens ordförande Jörgen Lindblom informerar om kommitténs arbete. Byggnadskommitténs protokoll nr 6/27.4.2015 samt Drytecs
handlingar gällande saneringen bifogas sammanträdeskallelsen.
Byggnadskommittén anhåller från kommunstyrelsen om:
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120 000 euro exklusive moms för sanering av den nya delen.
Tillstånd att bjuda ut entreprenaden, anta anbud och förverkliga projektet. Byggnadskommittéen begär in anbud enligt tidigare
beslut Kmst 47§/9.3.2015.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anhåller om budgetändring från kommunfullmäktige om
120 000 euro i investeringsbudgeten för att förverkliga grundrenoveringen i
”nya delen” i Rangsby skola.
Därtill delegerar kommunstyrelsen till byggnadskommittén för Rangsby
skola rätten att:

bjuda ut entreprenad, anta anbud och förverkliga projektet utgående från givna budgetramar.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------------Kmst 150 §/25.5.2015
Anbud för sanering av ”nya delen” i Rangsby skola har inkommit. Den föreslagna budgetramen om 120 000 euro enligt beslut i kommunstyrelsen 111
§/11.5.2015 behöver justeras med 20 000 euro till att motsvara 140 000
euro.
Byggnadskommittén anhåller därmed från kommunstyrelsen om en budgetändring om totalt 140 000 euro i investeringsbudgeten för grundrenovering
av den nya delen i Rangsby skola.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anhåller om budgetändring från kommunfullmäktige om
totalt 140 000 euro i investeringsbudgeten för att förverkliga grundrenoveringen i ”nya delen” i Rangsby skola.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
------------------Kfge 42 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------
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Dnr: 34 /2015
§ 43

BUDGETÄNDRING STÖDMUR/LASTRAMP VID SALTVIKS RETURDEPÅ

Bmn. 48§/28.4.2015
Anbud för byggande av stödmur/lastramp vid Returdepån har utannonserats i lokaltidningen.
Anbuden skall vara inlämnade 28.4.2015 kl 14.00.
Två anbud inkom, båda anbud överstiger budgeterade medel.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljöinspektören förslår för byggnads- och miljönämnden
att projektet inte utförs då budgeterade medel inte är tillräckliga.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kmst 112 §/11.5.2015
I budgeten för år 2015 finns 80 000 euro upptaget för stödmur/lastramp vid
Returdepån. Enligt byggnads- och miljönämndens beslut föreslår man att
projektet inte genomförs då budgeterade medel inte är tillräckliga.
Se bifogad budget för investeringar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budgeterade medel
för ändamålet stryks i 2015 års budget.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------Kmst 148 §/25.5.2015
På kommunstyrelseordförandens initiativ tas ärendet upp till ny behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen står fast vid beslut 112 §/11.5.2015.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att inför kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 10 000 euro i investeringsbudgeten för byggande av stödmur/lastramp vid Returdepån.
---------------------

Kfge 43 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.
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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: §§ 38, 41.
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: §§ 24-37, 39-40, 42-43.
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid:
forts.
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:.
Besvärstid: t.o.m.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia,
och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas.
forts.
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Inlämnande av besvärshandlingar
Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.
Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag
innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till (om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten):
Namn, adress och postadress

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