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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KFGE 97 §/3.12.2018
Sammanträdet har gjorts offentligt genom att publiceras på den elektroniska anslagstavlan på kommunens hemsida den 28 november 2018, kungjorts på anslagstavlan i Nääs och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo
och Kroklund samt utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya
Åland.
Kommunfullmäktige beslut:
Vid verkställt namnupprop konstaterades 13 ordinarie fullmäktigeledamöter
vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
-----------------
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PROTOKOLLJUSTERARE

KFGE 98 §/3.12.2018
I tur att justera protokollet är Berit Hampf och René Hampf.
Kommunfullmäktiges beslut:
Till protokolljusterare valdes Berit Hampf och René Hampf.
Protokollet justeras onsdagen den 5 december 2018 kl 10.00 på kommunkansliet i Nääs.
------------------
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DELGIVNINGAR

KFGE 99 §/3.12.2018
Ålands Utvecklings Ab

Strukturstöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för
Central Baltic Programmet perioden 2014-2020 och Ålands landskapsregering, beslut 25.5.2018
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antecknade informationen till kännedom.
------------------------
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Dnr: 81 /2018
§ 100

MOTION OM GEMENSAMT ANSVAR ÖVER UNGDOMARNA

KFGE 59 §/10.9.2018
En motion inlämnades på mötet av Helena Flöjt-Josefsson gällande gemensamt ansvar över ungdomarna.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen bifogas protokollet.
----------------KMST 225 §/24.9.2018
Motion gällande gemensamt ansvar över ungdomarna bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till social- och omsorgsnämnden och
skol- och bildningsnämnden för att inhämta nämndernas syn i frågan och
nämndernas bedömning av behovet av eventuellt utökad ungdomsverksamhet i kommunen och eventuellt behov av utökat kommunöverskridande
samarbete för ungdomarna på norra Åland.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag samt att skol- och bildningsnämnden ser över andra instansers arbete såsom t ex fältarna.
----------------SOCN 84 §/11.10.2018
Social- och omsorgsnämndens arbete är ett individbaserat arbete utan
uppsökande verksamhet. Det innebär i praktiken att socialkansliet jobbar
med enskilda ungdomar efter att man fått indikationer på att någon form av
stödåtgärd behöver upprättas för ungdomen i fråga. I många fall kommer
dessa indikationer i form av barnskyddanmälan från skolan, polisen, ungdomsarbetarna eller privatpersoner.
Barnskyddsanmälan (25 § i barnskyddslagen 417/2007) kan göras av vem
som helst som misstänker att det är skäl att utreda om något barn mår dåligt. Dock har bland annat anställda eller förtroendevalda inom social- och
hälsovården, skolväsendet, ungdomsväsendet och polisen skyldighet enligt
lag att inlämna en barnskyddsanmälan till ungdomens hemkommun om det
finns skäl för detta.
Bakom barnskyddsanmälan kan finnas mycket olika saker i anslutning till
barnets behov av vård och omsorg, omständigheter som riskerar barnets
utveckling, eller barnets eget uppförande så som alkoholförtäring eller annat självdestruktivt beteende.
Med anledning av skrivelserna i media kring onyktra minderåriga ungdomar i Godby kan konstateras att under tidsintervallen från skolstart hösten
2018 tills nu, det vill säga under samma tid som tidningarna skrivit mest om
situationen, ser man dock ingen ökning i antalet barnskyddsanmälningar,
eller övriga kontakter om oro för ungdomar, på Saltviks socialkansli.
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Socialkansliet har ett välutvecklat gränsöverskridande samarbete inom
ungdomsarbetet, dels genom samarbete mellan de norråländska socialkanslierna, dels genom samarbete med andra aktörer inom ungdomsarbetet så som Fältarna Mariehamn och Ungdomshuset BOOST. Saltviks
kommun köper även in tjänster från Sunds kommun i form av familjearbetare på 40 % av heltid.
Ungdomsarbetet inom social- och omsorgsnämnden är dock helt och hållet
på en individnivå där tjänstemännen sällan kommer i kontakt med hela
ungdomsgrupper på samma sätt som t.ex. skolan och fritidsledarna gör.
Samarbete mellan kommunernas egna verksamheter så som socialkansliet, skolorna och fritidsledaren är dock kontinuerligt under uppbyggnad för
att tillgodose ungdomarnas behov på bästa sätt. Social- och omsorgsnämnden erfar även att fritidsledaren inom Saltviks kommun är mycket
delaktig i frågor som berör de norråländska ungdomarna.
Då förebyggande arbete är ett ledord i vårt arbete ser vi mycket positivt på
att en dialog och ett samarbete mellan de norråländska kommunerna arrangeras.
Vik. socialsekreterarens förslag:
Ärendet överförs till fullo till skol- och bildningsnämnden som har den primära verksamheten för målgruppen inom ungdomsarbete inom Saltviks
kommun. Ett samarbete mellan social- och omsorgsnämnden och skoloch bildningsnämnden upprätthålls inom ramen för den ordinarie verksamheten.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.
----------------SKOLBI 67 §/26.9.2018
Bildningschefen har varit i kontakt med fältarna och resultatet av kontakten
presenteras muntligen på mötet.
Motion gällande gemensamt ansvar över ungdomarna bifogas kallelsen.
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden diskuterar vilka åtgärder motionen bör resultera i.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Ärendet bordläggs.
----------------SKOLBI 73 §/31.10.2018
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämnden konstaterar, inför kommunstyrelsen, att Saltviks kommun redan bidrar, ex. genom personal till ungdomsgården i Godby
och aktiviteter vid Ålands idrottscenter, med en hel del till kommunöverskridande arbete för ungdomar på norra Åland.
Nämnden ser positivt på att fler och större samarbetsinsatser görs för ungdomarna på norra Åland men poängterar att det då är viktigt att alla komProtokolljustering:
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muner på norra Åland är med och deltar på likvärdiga grunder och på ett
proportionellt sätt. Som uträkningsgrund kunde exempelvis antal kommuninvånare eller antal högstadieelever fungera.
Dessutom ger nämnden berörda tjänstemän inom skol- och bildningsnämndens verksamhetsområde, i synnerhet fritidsledaren och bildningschefen, direktiv om att prioritera frågan om ungdomsarbete samt att aktivt
samarbete med tjänstemän i andra norråländska kommuner.
Skol- och bildningsnämnden anser också att de gällande riktlinjerna för
verksamhetsbidrag borde ses över så att större flexibilitet vid beslut om bidragsutdelning uppnås. Detta skulle medföra att kommunen har bättre möjligheter att rikta bidrag till ungdomsverksamheter som är i behov av stöd.
----------------KMST 301 §/26.11.2018
På begäran av kommunstyrelsen har social- och omsorgsnämnden samt
skol- och bildningsnämnden lämnat sin bedömning av behovet av eventuellt utökad ungdomsverksamhet i kommunen och eventuellt behov av utökat kommunöverskridande samarbete för ungdomarna på norra Åland,
med anledning av inlämnad motion till kommunfullmäktige.
Vik. socialsekreteraren konstaterar med anledning av den i motionen
nämnda mediala uppmärksamheten gällande onyktra minderåriga ungdomar i Godby centrum att socialkansliet i Saltvik inte sett någon ökning i antalet barnskyddsanmälningar, eller övriga kontakter om oro för ungdomar.
Social- och omsorgsnämndens beslut från mötet 11.10.2018 blir att ärendet gällande motionen till fullo överförs till skol- och bildningsnämnden som
har den primära verksamheten för målgruppen inom ungdomsarbete inom
Saltviks kommun. Ett samarbete mellan social- och omsorgsnämnden och
skol- och bildningsnämnden upprätthålls inom ramen för den ordinarie
verksamheten.
Skol- och bildningsnämnden konstaterar vid sitt möte 31.10.2018 inför
kommunstyrelsen, att Saltviks kommun redan bidrar, ex. genom personal
till ungdomsgården i Godby och aktiviteter vid Ålands idrottscenter, med en
hel del till kommunöverskridande arbete för ungdomar på norra Åland.
Nämnden ser positivt på att fler och större samarbetsinsatser görs för ungdomarna på norra Åland men poängterar att det då är viktigt att alla kommuner på norra Åland är med och deltar på likvärdiga grunder och på ett
proportionellt sätt. Som uträkningsgrund kunde exempelvis antal kommuninvånare eller antal högstadieelever fungera.
Dessutom ger nämnden berörda tjänstemän inom skol- och bildningsnämndens verksamhetsområde, i synnerhet fritidsledaren och bildningschefen, direktiv om att prioritera frågan om ungdomsarbete samt att aktivt
samarbeta med tjänstemän i andra norråländska kommuner.
Skol- och bildningsnämnden anser också att de gällande riktlinjerna för
verksamhetsbidrag borde ses över så att större flexibilitet vid beslut om bidragsutdelning uppnås. Detta skulle medföra att kommunen har bättre möjligheter att rikta bidrag till ungdomsverksamheter som är i behov av stöd.
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Vid norråländskt presidiemöte i Finström 24.10.2018 beskrev Finström hur
de bedriver ungdoms- och fritidsverksamhet i vilken ungdomar från angränsande kommuner deltar samt upplevt behov av utökad verksamhet.
Flera mötesdeltagare uttryckte stöd för utökad verksamhet och att densamma ska ses som en förebyggande åtgärd, men att det inte självklart är
nya och större lokaler som behövs. Mötet konstaterade att man från värdkommunen Finström emotser ett konkret förslag för ställningstagande.
Bildningschefen kallas till kommunstyrelsens möte för att presentera redogörelsen från kontakt med fältarna och resultatet av kontakten, som muntligen presenterades för skol- och bildningsnämnden vid mötet 31.10.2018
samt att svara på eventuella frågor gällande ungdomsverksamheten i
kommunen och det kommunöverskridande samarbetet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar inför kommunfullmäktige att Saltviks kommun redan bidrar, exempelvis genom personal till ungdomsgården i Godby
och aktiviteter vid Ålands idrottscenter, med en hel del till kommunöverskridande arbete för ungdomar på norra Åland. Kommunstyrelsen ser positivt på nämndens direktiv att prioritera ungdomsarbete och att tjänstemännen aktivt samarbetar med tjänstemän i andra norråländska kommuner för
att på så vis uppnå den dialog som efterfrågas i motionen.
Med anledning av att skol- och bildningsnämnden efterfrågar större flexibilitet vid beslut om bidragsutdelning föreslår kommunstyrelsen att upptaget
bidrag för övrig ungdomsverksamhet i budget 2019 kan användas för
kommunöverskridande samarbeten.
Kommunstyrelsen föreslår därmed inför kommunfullmäktige att motionen
avförs såsom slutbehandlad.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar inför kommunfullmäktige att Saltviks kommun redan bidrar, exempelvis genom personal till ungdomsgården i Godby
och aktiviteter vid Ålands idrottscenter, med en hel del till kommunöverskridande arbete för ungdomar på norra Åland. Kommunstyrelsen ser positivt på nämndens direktiv att prioritera ungdomsarbete och att tjänstemännen aktivt samarbetar med tjänstemän i andra norråländska kommuner för
att på så vis uppnå den dialog som efterfrågas i motionen.
Med anledning av att skol- och bildningsnämnden efterfrågar större flexibilitet vid beslut om bidragsutdelning föreslår kommunstyrelsen att upptaget
bidrag för övrig ungdomsverksamhet i budget 2019 kan användas för
kommunöverskridande samarbeten.
Kommunstyrelsen föreslår därmed inför kommunfullmäktige att motionen
avförs såsom slutbehandlad.
----------------KFGE 100 §/3.12.2018
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enligt förslag.
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Dnr: 59 /2018
§ 101

GRUNDAVTAL FÖR NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT KF, BEGÄRAN OM
SYNPUNKTER

KMST 171 §/18.6.2018
Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse har inkommit med en begäran om utlåtande av medlemskommunerna med anledning av Vårdö
kommuns begäran om ändring av § 15 i grundavtalet för NÅHD. Synpunkterna ska vara NÅHD tillhanda senast 31.8.2018.
Protokollsutdrag från NÅHD och Vårdö kommun samt förslag på ändring till
grundavtal bifogas sammanträdeskallelsen.
Den föreslagna ändringen i grundavtalet gäller fördelningen av driftskostander för förvaltning av skolnämnd respektive skol-bildningsnämnder
och föranleder en ändring av 15 § i grundavtalet, som gäller medlemskommunernas betalningsandelar och fakturering. Den föreslagna ändringen finns i paragrafens del som gäller: NÅHD:s förvaltning och samordnad
verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna samt övrig förvaltningsverksamhet enligt önskemål.
Saltviks kommun sköter förvaltningen av skol- och bildningsnämnden på
egen hand.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till skol- och bildningsnämnden för utlåtande av den föreslagna ändringen.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
----------------SKOLBI 55 §/15.8.2018
Den föreslagna ändringen består av två moment. I det första stycket beskrivs det nya förslaget för kostnadsfördelning som, om förslaget går igenom,
betyder att fördelningen görs baserat på antal lågstadieelever i stället för
antal nämndärenden. Detta ändringsförslag påverkar inte NÅHDkostnaderna för Saltvik eftersom lågstadie- och barnomsorgsförvaltning
handhas i egen regi.
Det andra momentet handlar om definitionen av begreppet ”nyttjandegrad”.
Detta begrepp har nu tillskrivits en definition, i ändringsförslagets andra
stycke, men anges inte som kostnadsfördelningsgrund i någon annan del
av avtalet än under § 15 underrubrik NÅHD:s förvaltning och samordnad
verksamhet. Denna nya definition av begreppet ”nyttjandegrad” torde därmed inte medföra någon förändring för Saltviks del.
Protokollsutdrag från NÅHD och Vårdö kommun samt förslag på ändring till
grundavtal bifogas sammanträdeskallelsen.
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden har inget att anmärka på de föreslagna ändringarna i grundavtalet för NÅHD, och att de föreslagna ändringarna skulle
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medföra någon ändring för Saltviks kommuns del har inte utrönts. Skoloch bildningsnämnden skickar därför ärendet tillbaka till kommunstyrelsen
för fortsatt behandling.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
----------------KMST 187 §/20.8.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen meddelar NÅHD att kommunen inte har något att invända mot föreslagna ändringar i grundavtalet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
--------------KMST 302 §/26.11.2018
Norra Ålands högstadiedistrikt kf har inlämnat ett förslag på grundavtal för
godkännande av kommunalförbundets kommunfullmäktigen.
Förslag på grundavtal bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att godkänna Norra Ålands
högstadiedistrikt kf:s förslag till grundavtal.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att godkänna Norra Ålands
högstadiedistrikt kf:s förslag till grundavtal.
---------------KFGE 101 §/3.12.2018
Förslag på grundavtal bifogas kallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enligt förslag.
Norra Ålands högstadiedistrikt kf:s förslag till grundavtal bifogas protokollet.
----------------
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Dnr: 103 /2018
§ 102

SAMMANTRÄDESDAGAR VÅREN 2019

KFGE 102 §/3.12.2018
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 kl 19.00.
Förslag på preliminära sammanträdesdagar våren 2019;

21.1.2019

4.3.2019

8.4.2019

27.5.2019
Måndagen den 27.5.2019 kl 17.00-19.00; Mål 2020-2022 tillsammans med
kommunstyrelsen och nämndernas ordföranden.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enligt förslag.
-----------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
3.12.2018

Sida
13

Dnr: 46 /2018
§ 103

BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021

RN § 33/13.09.2018
Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2019.
Avtalskårerna har inkommit med äskanden och budgetförslag.
Budgetförslag; enligt bilaga:
Bilaga A – RN § 33, Eckerö
Bilaga B – RN § 33, Finström
Bilaga C – RN § 33, Geta
Bilaga D – RN § 33, Hammarland
Bilaga E – RN § 33, Jomala
Bilaga F – RN § 33, Lumparland
Bilaga G – RN § 33, Saltvik
Bilaga H – RN § 33, Sund
Bilaga I – RN § 33, Vårdö
De gemensamma kostnaderna ingår som separata förslag i Bilaga E-RN §
33.
Fördelningen är beaktad i samtliga bilagor.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget för 2019
enligt bilaga A-I RN § 33.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------BYGG 89 §/25.9.2018
Byggnads- och miljöinspektören har utarbetat ett förslag till budget för
Byggnads- och miljönämnden för år 2019 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.
Byggnads- och miljönämndens beslut:
Byggnads- och miljönämnden godkänner budgetförslaget och översänder
det till kommunstyrelsen för vidare behandling
----------------SKOLBI 63 §/26.9.2018
Bildningschefen har utarbetat ett förslag till budget för skol- och bildningsnämnden för år 2019 utgående från de budgetramar som kommunstyrelsen gett, vilket är en intäktsram om 228 000 euro och en kostnadsram om
3 267 960 euro.
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Budgeten har behandlats i kommunens ledningsgrupp, och resultatet av
budgetprocessen är det förslag som nu ligger och som nämnden har att ta
ställning till.
Värt att nämna är att det liggande budgetförslaget inte är inom den fastställda kostnadsramen. Kostnaderna överskrider ramen om ca 30 000
euro. Anledningen till denna överskridning härleds till ökade personalkostnader. Dessa finns beskrivna i budgetens textdel under avsnitten ”Förändringar”.
Det som inte finns med i liggande förslag men som bör tas med i budgeten
är kostnader som resultatet av den nyligen genomförda städdimensioneringen medför. Resultatet handlar i korthet om att vi är underdimensionerade personalmässigt och att skol- och bildningsnämnden borde öka
kostnadsdelen för lokalvårdstjänster. En ökning av personalkostnaderna
om ca. 16 000 euro torde täcka kostnaderna för den beräknade ökningen
om 0,5 helårsarbeten. Detta betyder att skol- och bildningsnämndens ram,
förutsatt att nämnden godkänner bildningschefens förslag, bör utökas med
ca 46 000 euro.
För NÅHD har inget slutgiltigt budgetförslag erhållits men i det förslag som
arbetats fram av förvaltningen och som skall behandlas på förbundsstyrelsens nästa möte utgör kostnadsfördelningen för Saltviks del till
1 195 465,14 euro, vilket ligger under den ram om 1 232 471 euro som
fastställts av kommunstyrelsen.
Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:

Budgetförslag 2019

Investeringsplan

Ledningsgruppens protokoll från budgetbehandlingen

NÅHD:s Budget 2019
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att budget 2019
och investeringsplan för skol- och bildningsnämnden godkänns enligt bilaga.
I och med att skol- och bildningsnämndens budgetförslag ligger ca 46 000
euro över kostnadsram anhålls samtidigt om en utökning av ramen med
motsvarande summa.
Budgetförslag och investeringsplan bifogas protokollet.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag, men med smärre ändringar i budgetens textdel.
En omröstning kring den föreslagna utökningen på personalsidan i Prästkragens kök hölls efter att Jan Salmén föreslagit, understödd av René
Hampf, att bemanningen skall hållas på samma nivå som i budget 2018.
Helena Flöjt-Josefsson, Sue Holmström, Tommy Sjöblom, Gunnie Jansson
och Erica Lindroos röstade JA för liggande förslag och Jan Salmén och
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René Hampf röstande för att bemanningen skall hållas på samma nivå
som i budget 2018 – NEJ.
Budgetförslag och investeringsplan bifogas protokollet.
----------------TEKN 86 §/3.10.2018
Kommuningenjören har utarbetat ett förslag till budget för Tekniska nämnden - samhällstjänster och ett förslag till budget för Tekniska nämnden - affärsverksamhet för år 2019 utgående från de budgetramar som kommunstyrelsen gett.
Se bilagor.
Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp.
Protokollet bifogas kallelsen som bilaga.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden behandlar budgetförslaget och översänder det till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Tekniska nämndens beslut:
Budgetförslaget godkändes med smärre textjusteringar och följande ändringar:
Under investeringar:
-Fastigheter, nytt låssystem ökades till 20 000 både 2019 och 2020.
-Ödkarby skola nytt låssystem togs bort och ingår i det föregående.
-Strömma fastighet ny uppvärmning ändrade till Strömma fastighet bergvärmepump.
-Skogsgläntan daghem renovering av golv och komplettering av ventilationsanläggning. Överflyttat från 2018. Golvet åtgärdat 2018. Anslaget
120 000 framflyttat till 2020.
-Skogsgläntan daghem, utbyggnad kök tidigarelades ett år. Projektering
2019 och utbyggnad 2020.
-Prästkragen daghem, tillbyggnad kompletteras med solpaneler.
-Prästkragen daghem, solpaneler togs bort. Ingår i det föregående.
-Ödkarbyvägen, Saltviksvägen till Hjortövägen, Fräsning och ombeläggning flyttades fram ett år till 2020.
-Kuggviksvägen, planering av och övertagande till kommunalväg kompletteras med texten: Besvär över fullmäktiges beslut inlämnat.
-Strömmavägen första delen ca 800 m kompletterades med texten Grundförbättring och ytbeläggning.
-Haraldsby industriområde, gator och vägbelysning kompletteras med asfaltering och belysning i befintligt område 10 000 år 2019. Utbyggnaden av
området flyttas fram ett år.
-Grönvalla, biltak flyttas fram till 2021.
-Ödkarby skollägenheter tidigareläggs ett år.
-Haraldsby industriområde kommunalteknik flyttas fram ett år.
-Smart Marina kompletteras med texten Nytt servicehus i Hamnsundet.
Förslag till budget för Tekniska nämnden – samhällstjänster
Förslag till budget för Tekniska nämnden – affärsverksamhet
Förslag till budget för Tekniska nämnden-investeringsplan 2019-2023
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Bifogas protokollet.
-----------------------SOCN 69 §/27.9.2018
Äldreomsorgschefen har uppgjort ett förslag till budget för äldreomsorgen
år 2019.
Alla enheters budgetförslag har behandlats i kommunens ledningsgrupp
som enhälligt omfattat protokollet.
Bilagor:
1. Budgettext
2. Investeringar
3. Ledningsgruppens protokoll
Bilagorna bifogas sammanträdeskallelsen.
Äldreomsorgschefens 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 enligt förslag, dock med mindre ändringar i budgetens textdel angående verksamhetsmål för hemservice samt
nyckeltal angående vårdplatser.
Social- och omsorgsnämnden anser att investeringsunderlaget från ledningsgruppen angående Sunnanbergs utbyggnad är för lågt uppskattat och
föreslår inför kommunstyrelsen att denna post utökas. Ledningsgruppens
förslag bygger på ekonomiplanen för 2019-2020.
Social- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till äldreomsorgschefen att undersöka hur matutkörningen inom hemservicen kunde optimeras.
Budgetförslag i bilaga till protokoll.
----------------SOCN 70 §/27.9.2018
Vik. socialsekreteraren har uppgjort ett förslag till budget för individoch familjeomsorgen år 2019.
Alla enheters budgetförslag har behandlats i kommunens ledningsgrupp
som enhälligt omfattat protokollet.
Ledningsgruppens protokoll bifogas i 69§,
Budget, Individ- och familjeomsorg samt ÅOF 2019
bifogas sammanträdeskallelsen
Vik. 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 föreslår inför kommunstyrelsen att intäktsramen för Individ- och familjeomsorgens budget minskas med 24 000 euro
och att intäktsramen utökas med 22 850 euro i enlighet med vik. socialsekreterarens förslag till ledningsgruppen.
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Budgetförslag i bilaga till protokoll.
----------SOCN 83 §/11.10.2018
Med hänvisning till Förvaltningslag för landskapet Åland (2008/9) 46 § Rättelse av skrivfel ”En myndighet skall rätta uppenbara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara klara fel i sitt beslut”
I social- och omsorgsnämndens beslut står det felaktigt att intäktsramen
utökas med 22850 euro emedan det är kostnadsramen man hänvisar till.
Vik. 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 omsorgsnämndens beslut från den 27.9.2018 § 70 lyder således enligt följande:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att intäktsramen för Individ- och familjeomsorgens budget minskas med 24 000 euro
och att kostnadsramen utökas med 22 850 euro i enlighet med vik. socialsekreterarens förslag till ledningsgruppen.
----------KMST 246 §/15.10.2018
Budgetdirektiv och ledningsgruppens protokoll bifogas kallelsen.
Budgetförslaget med bilagor delas ut och presenteras på mötet. Ekonom
Sanna Malmén-Jansson deltar som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och beslutar att
budgetbehandlingen fortsätter måndagen den 22 oktober 2018 kl 9.00. De
ledande tjänstemännen bör vara tillgängliga under dagen så att de kan höras vid behov:
Malin Lundberg, vik socialsekreterare
Lars-Erik Danielsson, kommuningenjör
Peter Holm, bildningschef
Maria Knip, äldreomsorgschef
Lennart Johansson, brandchef
Erika Gottberg, byggnads- och miljöinspektör
Mia Jansson, personalsekreterare
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
--------------KMST 269 §/22.10.2018
Kommunstyrelsen behandlar budgeten. Ekonom Sanna Malmén-Jansson
deltar som sakkunnig.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till kommundirektören, bildningschefen och äldreomsorgschefen i enlighet med diskussionerna som
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framkom under mötet samt att kalla bildningschef Peter Holm och äldreomsorgschef Maria Knip till kommunstyrelsen måndagen den 5 november
2018 kl. 17.00.
--------------KMST 282 §/5.11.2018
Bildningschef Peter Holm och äldreomsorgschef Maria Knip deltar inom respektive område.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslag till budget 2019 samt ekonomiplan 2020
– 2021 och för det till fullmäktige för vidare behandling.
Kommunstyrelsens beslut:
Viceordförande Jan Lindgrén anmälde godkänt jäv och deltog inte i beslut
gällande gemensamma räddningsnämndens budgetdel.
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att man omfattar förslag till budget 2019 samt ekonomiplan 2020 – 2021 med följande ändringar;
Driftsekonomidelen;
Barn- och ungdom samt biblioteks-, kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidshemsverksamhet
Prästkragen kök
Jörgen Lindblom föreslog att kommunstyrelsen inför fullmäktige föreslår att
kommundirektörens förslag på utökad personal från 1,10 till 1,19 stryks på
Prästkragens kök. Förslaget fick understöd av Rosa Salmén.
Efter att två förslag förelåg gick kommunstyrelsen till omröstning.
Kommundirektörens förslag fick två röster, Jan Lindgrén och Katinka
Holmström. Jörgen Lindbloms förslag fick fem röster, Mathias Johansson,
Rosa Salmén, Runar Karlsson, Kerstin Renfors och Jörgen Lindblom.
Kommunstyrelsen beslöt således att föreslå för fullmäktige att personalen
inte utökas, utan kvarstår som 1,10.
Prästkragen och Skogsgläntan daghem
Föreslagen ökning barnträdgårdslärare 80% ändras till barnskötare 2 x
40%.
Investeringar;
Tekniska nämnden, samhällstjänster
Sunnanberg vårdhem utbyggnad
Ändra anslagen till 800.000 euro år 2019 och 1. 200.000 euro år 2020.
Prästkragen daghem, tillbyggnad och solpaneler
Ändra anslaget till 400.000 euro år 2020.
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Skogsgläntan daghem, renovering av golv och komplettering av ventilationsanläggning, solpaneler och utbyggnad kök
Sammanslås till ett projekt med bibehållna anslag.
Tekniska nämnden, affärsverksamhet
Ödkarby skollägenheter, takbyte
Anslaget 70.000 euro år 2019 ändras till år 2020.
Räddningsnämnden
VsFBK, portabel generator för avbrottsfri kraft
Anslaget 18.000 euro år 2019 ändras till år 2020.
Förslag till budget 2019 samt ekonomiplan 2020-2021 bifogas protokollet.
------------------KFGE 71 §/12.11.2018
Kommunstyrelsens ordförande presenterar budgetförslaget, därefter presenter enhetscheferna budgeten inom sina respektive områden.
Förslag till budget 2019 samt ekonomiplan 2020-2021 bifogas kallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
-----------------KFGE 103 §/3.12.2018
Ny budgetinledning med anledning av beslut om skattesats på 17,25% bifogas kallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige godkände budget 2019 samt ekonomiplan 2020-2021
med följande text- och sifferändringar:
Driftsekonomidelen;
Allmän förvaltning
Tillägg till verksamhetsmål 2019:

Uppdatering av förvaltningsstadgan
Social- och omsorgsverksamhet
Äldreomsorg
Tillägg vårddygnskostnader för Oasen som jämförelse under nyckeltal för
Oasen.
Byggnads- och miljönämnden
Markplanering
Utökning av anslaget om 25.000 euro med 5.000 euro till 30.000 euro år
2019 för färdigställande av kommunöversikten.
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Brand- och räddningsväsendet
ÖSFBK och VSFBK
Tilägg till målsättning:

Utveckla ungdomsverksamheten i kårerna.
Investeringar;
Tekniska nämnden, samhällstjänster
Flytt av anslag för Rangsby idrottsplan, läktare om 50.000 euro år 2020 till
år 2021.
Ändring av rubrik ”Kommungården, reservelverk” till ”Kommungården, säkrande av backup-ström och reservel”.
Flytt av anslag för Strömma fastighet, bergvärmepump om 25.000 euro år
2019 till år 2020.
Flytt av anslag för Tobölevägen från Ekholmsvägen, 790 m, grundförbättring och ytbeläggning inkl byte av trumma om 120.000 euro år 2019 till år
2020 samt 40.000 euro år 2020 till år 2021 samt nytt anslag om 5.000 euro
för år 2019 för planering av arbetet .
Flytt av anslag för Strömmavägen, 1745 m, grundförbättring och ytbeläggning av första delen ca 800 m om 5.000 euro år 2019 till år 2020, 60.000
euro till år 2021 och 45.000 euro till år 2022.
Budget 2019 samt ekonomiplan 2020-2021 bifogas protokollet.
------------------
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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: § 99.
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: §§ 97-98, 100-103.
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.

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
3.12.2018

Sida
23

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 lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift
uppbärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
Tilläggsuppgifter
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