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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KFGE 18 §/9.4.2018
Sammanträdet har kungjorts på den officiella anslagstavlan i Nääs den 4
april 2018 och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund samt
utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya Åland.
Kommunfullmäktige beslut:
Vid verkställt namnupprop konstaterades 14 ordinarie fullmäktigeledamöter
och en ersättare vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
-----------------
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PROTOKOLLJUSTERARE

KFGE 19 §/9.4.2018
I tur att justera protokollet är Janice Häggblom och Runa-Lisa Jansson.
Kommunfullmäktiges beslut:
Till protokolljusterare valdes Janice Häggblom och Runa-Lisa Jansson.
Protokollet justeras onsdagen den 11 april 2018 kl 15.00 på kommunkansliet i Nääs.
------------------

Protokolljustering:
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DELGIVNINGAR

KFGE 20 §/9.4.2018
Ålands landskapsregering

Lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland, Remiss 11 L1.

Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavdrag, Dnr
ÅLR 2018/1955.

Begäran om uppgifter om utveckling av kommunernas äldreomsorg, Beslut 57 S2.
Ålands kommunförbund

Informationstillfälle om lagförslaget om Reform av kommunstrukturen på Åland, 12.4.2018 och 19.4.2018.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antecknade informationen till kännedom.
------------------------
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Dnr: 18 /2017
§ 21

NEDSÄTTNING AV AVLOPPSANSLUTNINGSAVGIFT

TEKN 80 §/12.12.2017
Avloppsanslutningsavgiften består av en grundavgift per fastighet, 1 700
euro, och en avgift per bostadslokal, fritidshus eller verksamhetslokal,
1 100 euro. Sammanlagt 2 800 euro för ett hus med en bostadslokal.
Om det vid anslutning av bostadshus inom avloppsverkets verksamhetsområde krävs en separat pumpstation bekostas den av kommunen. Totalkostnaden för en pumpstation uppgår inklusive elinstallation till ca.3 000
euro exkl. moms.
På en jordbruksfastighet finns det ett äldre och ett nyare hus. Båda kräver
pumpstation. Båda hus ligger på samma gårdsplan men det äldre huset
har en egen utbruten tomt och bildar således en egen fastighet. Hela jordbruksfastigheten är en enhet och ägs av samma personer.
Båda hus ansluts till en gemensam pumpstation. På så sätt sparar kommunen in en pumpstation. För fastighetsägaren innebär det mera grävning
på tomten.
Som kompensation för ökade grävningskostnader och eftersom kommunen
klarar sig med en pumpstation istället för två föreslås att avloppsanslutningsavgiften undantagsvis skulle bestå av EN grundavgift samt avgift för
två bostadslokaler.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att avloppsanslutningsavgiften i det här specifika fallet sänks till EN grundavgift samt avgift för två
bostadlokaler dvs. 3 900 euro enligt beloppen i 2017 års avloppsanslutningstaxa.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
----------------KMST 341 §/19.12.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska nämndens förslag att
avloppsanslutningsavgiften i det här specifika fallet sänks till EN grundavgift samt avgift för två bostadlokaler dvs. 3 900 euro enligt beloppen i 2017
års avloppsanslutningstaxa.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till tekniska nämnden för
utarbetande av förslag till ändring av principer så att ovanstående fall kan
inbegripas i de nya principerna.
---------------TEKN 18 §/28.02.2018
Förslag till reviderad avloppsanslutningstaxa bifogas kallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att avloppsanslutningstaxan för år 2018 kompletteras med följanden stycke:
Protokolljustering:
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”För ett sammanhängande gårdsområde med samma ägare, även
om det består av flera fastigheter, erläggs endast en grundavgift.
Därtill erläggs 1 120 euro per bostadslokal, fritidshus eller verksamhetslokal”
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
----------------KMST 54 §/12.3.2018
Förslag till reviderad avloppsanslutningstaxa bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige i enlighet med tekniska nämndens förslag att avloppsanslutningstaxan för år 2018 kompletteras med följande stycke:

”För ett sammanhängande gårdsområde med samma ägare, även
om det består av flera fastigheter, erläggs endast en grundavgift.
Därtill erläggs 1 120 euro per bostadslokal, fritidshus eller verksamhetslokal”.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige i enlighet med tekniska nämndens förslag att avloppsanslutningstaxan för år 2018 kompletteras med följande stycke:

”För ett sammanhängande gårdsområde med samma ägare, även
om det består av flera fastigheter, erläggs endast en grundavgift.
Därtill erläggs 1 120 euro per bostadslokal, fritidshus eller verksamhetslokal”.
----------------KFGE 21 §/9.4.2018
Förslag till reviderad avloppsanslutningstaxa bifogas kallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enligt förslag.
Reviderad avloppsanslutningstaxa i bilaga till protokoll.
-----------------

Protokolljustering:
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Dnr: 30 /2015
§ 22

KUGGVIKSVÄGEN, PLANERING AV OCH ÖVERTAGANDE TILL KOMMUNALVÄG

TEKN 13 §/17.01.2018
I årets budget finns ärendet upptaget bland investeringarna.
Tekniska nämndens beslut:
Ärendet remitterades till kommuningenjören.
--------TEKN 26 §/14.03.2018
Projektet omfattar planering av och övertagande till kommunalväg.
I 2018 års budget finns upptaget 10 000 euro för projektet. (Reservationsanslag)
Enligt de vägnamn som finns idag rör det sig om del av Kuggviksvägen och
del av Kastevägen.
Landskapslagen om kommunalvägar 21§ lyder: Beslut om att bygga kommunalväg eller om att ändra enskild väg till kommunalväg skall fattas av
kommunfullmäktige. Beslutet skall underställas landskapsregeringen för
fastställelse.
Vägförrättning har hållits. Vägområdet är 10 meter på största delen av
sträckan. På resterande del är den 8 meter. Vägen är under ordnad förvaltning. Väglag har bildats vid vägförrättning. Beslut om anhållan om övertagande till kommunalväg har fattats vid vägstämma. Anhållan om övertagande till kommunalväg har inkommit till kommunen.
Markägarlov utan ersättning för eventuell tilläggsmark och för vändplan
finns.
Kommuningenjören har tillsammans med Landskapsregeringens vägingenjör Björn Ekblom besiktat vägen. Han bedömer att det krävs omfattande
ombyggnad innan den kan godkännas som kommunalväg av landskapsregeringen. Det handlar framför allt om problem med mötessikten. För att
bedöma vilka ombyggnader som behöver göras borde vägen mätas in.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller hos kommunstyrelsen om tillstånd att få anlita
en utomstående firma för att mäta in vägen både horisontellt och vertikalt.
Därefter begär kommunen ett utlåtande från landskapsregeringen om vilka
ombyggnader som krävs för att få vägen godkänd som kommunalväg.
Tekniska nämndens beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
--------KMST 70 §/26.3.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att tekniska nämnden ges tillstånd att anlita en utomstående firma för att mäta in vägen både horisontellt och vertikalt. Kommunen begär därefter om ett utlåtande från landskapsregeringen om vilka ombyggnader som krävs för att få vägen godkänd som kommunalväg.
Protokolljustering:
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Kommunstyrelsens beslut:
Runar Karlsson föreslog att kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att
vägens status bör ändras till kommunalväg. Före beslut tas om ändring av
vägens status till kommunalväg bör vägen förbättras. Runar Karlsson föreslog även att kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att 10.000 euro frigörs för uppgörande av entreprenadhandlingar för förbättring av vägen i
enlighet med svenska enskilda vägsnormer. Jörgen Lindblom understödde
förslaget.
Två förslag förelåg varvid kommunstyrelsen gick till omröstning.
Kommundirektörens förslag fick ingen röst och Karlssons förslag fick sex
röster, Mathias Johansson, Jan Lindgrén, Rosa Salmén, Jörgen Lindblom,
Katinka Holmström och Runar Karlsson. Kerstin Renfors avstod från att
rösta.
Efter omröstning beslöts således att kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att vägens status bör ändras till kommunalväg. Före beslut tas om
ändring av vägens status till kommunalväg bör vägen förbättras. Kommunstyrelsen föreslår även för fullmäktige att 10.000 euro frigörs för uppgörande av entreprenadhandlingar för förbättring av vägen i enlighet med
svenska enskilda vägsnormer.
---------------KFGE 22 §/9.4.2018
Kommunfullmäktiges beslut:
Runa-Lisa Jansson föreslog i enlighet med tekniska nämndens och kommundirektörens förslag, att tekniska nämnden ges tillstånd att anlita en utomstående firma för att mäta in vägen både horisontellt och vertikalt.
Kommunen begär därefter om ett utlåtande från landskapsregeringen om
vilka ombyggnader som krävs för att få vägen godkänd som kommunalväg.
Förslaget understöddes av Janice Häggblom.
Kommunfullmäktige vidtog så omröstning genom namnupprop.
Kommunstyrelsens förslag fick elva (11) röster och Runa-Lisa Janssons
förslag tre (3) röster. En avstod från att rösta.
Kommunfullmäktige beslöt således efter omröstning att vägens status bör
ändras till kommunalväg. Före beslut tas om ändring av vägens status till
kommunalväg bör vägen förbättras. Kommunfullmäktige beslöt även att
10.000 euro frigörs för uppgörande av entreprenadhandlingar för förbättring av vägen i enlighet med svenska enskilda vägsnormer.
Omröstningsprotokoll som bilaga till protokoll.
----------------

Protokolljustering:
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Dnr: 74 /2013
§ 23

LÅNGBERGSÖDA-ÖJVÄGEN, PLANERING TILL KOMMUNALVÄG OCH
YTBELÄGGNING

TEKN 12 §/17.01.2018
I årets budget finns ärendet upptaget bland investeringarna.
Tekniska nämndens beslut:
Ärendet remitterades till kommuningenjören.
--------TEKN 25 §/14.03.2018
Projektet omfattar planering av övertagande till kommunalväg o ytbeläggning.
I 2018 års budget finns upptaget 100 000 euro för projektet. (Reservationsanslag)
Enligt de vägnamn som finns idag rör det sig om del av Glovägen och
Långbergsöda Öjvägen.
Landskapslagen om kommunalvägar 21§ lyder: Beslut om att bygga kommunalväg eller om att ändra enskild väg till kommunalväg skall fattas av
kommunfullmäktige. Beslutet skall underställas landskapsregeringen för
fastställelse.
Vägförrättning har hållits. Vägområdet är 10 meter. Vändplanen ingår i
vägförrättningen. Vägen är under ordnad förvaltning. Väglag har bildats vid
vägförrättning. Beslut om anhållan om övertagande till kommunalväg har
fattats vid vägstämma. Anhållan om övertagande till kommunalväg har inkommit till kommunen.
Kommuningenjören har tillsammans med Landskapsregeringens vägingenjör Björn Ekblom besiktat vägen. Han bedömer att det krävs omfattande
ombyggnad innan den kan godkännas som kommunalväg av landskapsregeringen. Det handlar framför allt om problem med mötessikten. För att
bedöma vilka ombyggnader som behöver göras borde vägen mätas in.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller hos kommunstyrelsen om tillstånd att få anlita
en utomstående firma för att mäta in vägen både horisontellt och vertikalt.
Därefter begär kommunen ett utlåtande från landskapsregeringen om vilka
ombyggnader som krävs för att få vägen godkänd som kommunalväg.
Tekniska nämndens beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
--------KMST 71 §/26.3.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att tekniska nämnden ges tillstånd att anlita en utomstående firma för att mäta in vägen både horisontellt och vertikalt. Efter det begär kommunen ett utlåtande från landskapsregeringen om vilka ombyggnader som krävs för att få vägen godkänd som
kommunalväg.
Protokolljustering:
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Kommunstyrelsens beslut:
Runar Karlsson föreslog att kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att
vägens status ändras till kommunalväg och att 100.000 euro frigörs för ytbeläggning. Jörgen Lindblom understödde förslaget.
Två förslag förelåg varvid kommunstyrelsen gick till omröstning.
Kommundirektörens förslag fick ingen röst och Karlssons förslag fick sex
röster, Mathias Johansson, Jan Lindgrén, Rosa Salmén, Jörgen Lindblom,
Katinka Holmström och Runar Karlsson. Kerstin Renfors avstod från att
rösta.
Efter omröstning beslöts således att kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att vägens status ändras till kommunalväg och att 100.000 euro frigörs
för ytbeläggning.
------------------KFGE 23 §/9.4.2018
Kommunfullmäktiges beslut:
Runa-Lisa Jansson föreslog i enlighet med tekniska nämndens och kommundirektörens förslag, att tekniska nämnden ges tillstånd att anlita en utomstående firma för att mäta in vägen både horisontellt och vertikalt. Efter
det begär kommunen ett utlåtande från landskapsregeringen om vilka ombyggnader som krävs för att få vägen godkänd som kommunalväg. Förslaget understöddes av Bo Timonen.
Kommunfullmäktige vidtog så omröstning genom namnupprop.
Kommunstyrelsens förslag fick tio (10) röster och Runa-Lisa Janssons förslag fyra (4) röster. En avstod från att rösta.
Kommunfullmäktige beslöt således efter omröstning att vägens status ändras till kommunalväg och att 100.000 euro frigörs för ytbeläggning.
Omröstningsprotokoll som bilaga till protokoll.
----------------
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Dnr: 9 /2018
§ 24

REGLER FÖR FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS INDUSTRITOMTER

Kmst 45 §/26.1.2009
Kansliet har utarbetat ett förslag till regler vid försäljning av kommunens industritomter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Regler för
försäljning av industritomter på Saltviks kommuns industriområde enligt bilaga.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.
Regler för försäljning av industritomter på Saltviks kommuns industriområde i bilaga till protokollet.
--------------------------Kfge 13 §/2.2.2009
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet.
--------------------------Kmst 85 §/16.3.2009
Kansliet har förtydligat förslaget till Regler för försäljning av kommunens
industritomter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Regler för
försäljning av industritomter på Saltviks kommuns industriområde enligt bilaga.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.
Regler för försäljning av industritomter i bilaga till protokollet.
--------------------------Kfge 32 §/30.3.2009
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Regler för försäljning av industritomter i bilaga till protokollet.
--------------------------KMST 317 §/27.11.2017
Då kommunen ånyo har industritomt till salu i Haraldsby är det skäl att
kommunstyrelsen diskuterar gällande regler för försäljning av industritomter på Saltviks kommuns industriområde och eventuellt föreslår en revidering av gällande regler inför fullmäktige.
Enligt beslut i kommunfullmäktige (kfge 14 §/2.2.2009) har rätten att fastställa storleken på tomterna och rätten att sälja tomterna på industriområdet till av kommunfullmäktige fastställt pris delegerats till kommunstyrelsen.
Protokolljustering:
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Regler för försäljning av industritomter i bilaga till kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utifrån i kommunstyrelsen förda diskussioner uppdatera regler för försäljning av industritomter och föra ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare precisering och utredning av reglerna.
-----------------KMST 32 §/12.2.2018
Enligt Saltviks kommuns verksamhetside (Kfge 16§/9.3.1998) skall kommunen skapa och upprätthålla förutsättningar för att producera en fungerande basservice av god kvalité samt ett rikt kulturutbud och goda möjligheter till fritidsaktiviteter. Detta skall göras inom befintliga resurser.
Kommunens intäkter består till största delen av intäkter för verksamheten,
landskapsandelar och skatteinkomster, varav skatteinkomsterna utgör den
största biten. Av skatteinkomsterna är andelen av samfundsskatt, det vill
säga det som kommunens företag bidrar med, den näst största inkomstkällan. Vilka företag som har verksamhet i kommunen och hur det går för
dessa företag har i förlängningen betydelse för vilken servicenivå kommunen klarar av att upprätthålla. Med anledning av detta är det av stor betydelse vilka företag som väljer att etablera sig i kommunen och kommunstyrelsen bör därför ha prövningsrätt till vilka företag som får köpa kommunens industrimark.
Rätten att fastställa storleken på tomterna och rätten att sälja tomter på industriområdet till av fullmäktige fastsällt pris är delegerat till kommunstyrelsen (Kfge 14 §/2.2.2009).
Intressenter har hört av sig och visat intresse för köp av industrimark.
Reviderade regler för försäljning av industritomter i bilaga till kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Regler för
försäljning av industritomter på Saltviks kommuns industriområde enligt bilaga.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare justering av reglerna.
-----------------KMST 55 §/12.3.2018
Rätten att fastställa storleken på tomterna och rätten att sälja tomter på industriområdet till av fullmäktige fastställt pris är delegerat till kommunstyrelsen (Kfge 14 §/2.2.2009).
Intressenter har hört av sig och visat intresse för köp av industrimark.
Reviderade regler för försäljning bifogas kallelsen.
Protokolljustering:
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Regler för
försäljning av industritomter på Saltviks kommuns industriområde enligt bilaga.
Kommunstyrelsen ger även kommundirektören i uppdrag att kontakta befintliga intressenter för att vid behov komplettera sina intresseanmälningar,
när kommunfullmäktige godkänt reviderade Regler för försäljning av industritomter.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för komplettering av förslaget enligt diskussionen på mötet.
-----------------KMST 72 §/26.3.2018
Reviderade regler enligt diskussion på senaste mötet bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Regler för
försäljning av industritomter på Saltviks kommuns industriområde enligt bilaga.
Kommunstyrelsen ger även kommundirektören i uppdrag att kontakta befintliga intressenter för att vid behov komplettera sina intresseanmälningar,
när kommunfullmäktige godkänt reviderade Regler för försäljning av industritomter.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Regler för
försäljning av industritomter på Saltviks kommuns industriområde enligt bilaga.
Kommunstyrelsen ger även kommundirektören i uppdrag att kontakta befintliga intressenter för att vid behov komplettera sina intresseanmälningar,
när kommunfullmäktige godkänt reviderade Regler för försäljning av industritomter.
-----------------KFGE 24 §/9.4.2018
Kommunstyrelsens förslag på Reviderade regler och ursprungliga regler bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enligt förslag.
Reviderade regler för försäljning av industritomter på Saltviks kommuns industriområde i bilaga till protokoll.
------------------
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UTVECKLINGS- OCH HÅLLBARHETSAGENDA FÖR ÅLAND

KMST 74 §/26.3.2018
De åländska kommunerna har per mejl den 28 februari 2018 fått en begäran om att inom mars månad skicka in en kort text med redogörelse för hur
kommunen ser på nuläget i förhållandet till Utvecklings- och hållbarhetsagendan i allmänhet och kommunens funktion i förverkligandet av agendan.
Materialet från kommunerna kommer att sammanställas i statusrapport 2
för Utvecklings- och hållbarhetsagendan och publiceras i juni detta år.
I februari 2017 sände utvecklings- och hållbarhetsrådet, som är en del av
nätverket bärkraft.ax ett brev till ledande tjänstmän och politiker med en
önskan om inspiration till att läsa agendan. I brevet fanns även exempel på
tre initiala åtgärder som kommunen kan göra:
1)
Kommunen ställer sig formellt bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan genom behandling i kommunens beslutande forum.
2)
Kommunen analyserar agendan och väljer tre åtgärder, som
bidrar till förverkligandet av visionen samt ett eller flera av de strategiska utvecklingsmålen, för omgående genomförande.
3)
Kommunen publicerar på sin hemsida och i andra kanaler om
sitt ställningstagande och sina tre utvalda åtaganden.
I anslutning till kommunfullmäktigemötet den 9 oktober 2017 var Micke
Larsson inbjuden att informera om och diskutera Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med kommunens politiker.
Närmare information om nätverket bärkraft.ax, Utvecklings- och hållbarhetsagendan och statusrapport 1 finns på: http://barkraft.ax
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunen formellt
ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan samt ger förvaltningen i uppdrag att inför budget 2019 föreslå tre åtgärder som bidrar till
förverkligandet av visionen samt ge förslag på ett eller flera strategiska utvecklingsmål, vilka ska kunna följas upp i kommunens bokslut med mätbara indikatorer.
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen under 2017 har vidtagit flera
åtgärder som ligger i linje med agendan. Kommunen har exempelvis övergått från uppvärmning med olja till uppvärmning med flis för Rangsby skola
och skollägenheter, vid Sunnanberg vårdhem har kommunen gått in för alternativ energi i form av installation av bergvärmepump. På den mer invånarnära nivån har kommunen slutit avtal med Finströms kommun gällande
gemensam mattvätt, så att kommuninvånarna kunnat tvätta sina mattor vid
anläggningen i Godby.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunen formellt
ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan samt ger förvaltningen i uppdrag att inför budget 2019 föreslå tre åtgärder som bidrar till
förverkligandet av visionen samt ge förslag på ett eller flera strategiska utProtokolljustering:
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vecklingsmål, vilka ska kunna följas upp i kommunens bokslut med mätbara indikatorer.
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen har vidtagit flera åtgärder
som ligger i linje med agendan. Kommunen har exempelvis övergått från
uppvärmning med olja till uppvärmning med flis för Rangsby skola och
skollägenheter, till bioenergi i Ödkarby skola och skollägenheter, vid
Sunnanberg vårdhem har kommunen gått in för alternativ energi i form av
installation av bergvärmepump samt installation av solpaneler 2018. Man
har även övergått till att i mån av möjlighet använda sig av ekologisk
och/eller närproducerad mat. På den mer invånarnära nivån har kommunen slutit avtal med Finströms kommun gällande gemensam mattvätt, så
att kommuninvånarna kunnat tvätta sina mattor vid anläggningen i Godby.
--------------------------KFGE 25 §/9.4.2018
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att kommunen formellt ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan samt ger förvaltningen i uppdrag att inför budget 2019 föreslå tre åtgärder som bidrar till förverkligandet av visionen samt ge förslag på ett eller flera strategiska utvecklingsmål, vilka ska
kunna följas upp i kommunens bokslut med mätbara indikatorer.
Kommunfullmäktige antecknar de vidtagna åtgärderna till kännedom.
---------------------------
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Dnr: 11 /2017
§ 26

PROGNOS FÖR BARN I BARNOMSORG

SKOLBI 24 §/12.4.2017
Kommunen har 106 barnomsorgsplatser och i nuläget nyttjas 104 av
dessa. Inskrivningen till daghemmen avslutades 7 april. Man får naturligtvis
skriva in sina barn till barnomsorgen senare men kommunens policy stipulerar att ansökan skall vara till handa 4 månader innan platsen tas i bruk.
Prognos
Allt tyder på att fler barnomsorgsplatser än de kommunen nu förfogar över
behöver ordnas. 115 barn kommer, enligt antal inskrivna barn per 7 april,
att ha behov av dagvård från augusti/september och framåt.
Detta betyder att kommunen måste ordna minst 9 nya platser till hösten
2017.
Handlingsalternativ
För att ordna daghemsplats till alla barn finns tre alternativa lösningsförslag
till handa. Dessa presenteras närmare i den bilaga som bifogats kallelsen.
ALTERNATIV A - MODUL
Kostnad per dagisplats 24 månader (2 personal, 14 platser): 16 591 euro
ALTENATIV B – GRUPPFAMILJEDAGHEM
Kostnad per dagisplats 24 månader (2,5 personal, 8 platser): 23 774 euro
ALTERNATIV C – FAMILJEDAGHEM
Kostnad per dagisplats 24 månader (1 personal, 5 platser): 17 038 euro
Samtliga förslag medför kostnader som skol- och bildningsnämnden inte
budgeterat för, och som inte torde rymmas inom befintlig ram.
Om man skall gå in för Handlingsalternativ A behöver en orderbeställning
göras senast 5 maj 2017 om modulen skall kunna tas i bruk 1 augusti (11
veckors leverans- och etableringstid). Görs en orderbeställning senast 5
juni 2017 kan modulen tas i bruk 1 september.
Bildningschefen presenterar sammanställningen närmare under mötet.
Utredning dagvårdsplatser hösten 2017 som bilaga till sammanträdeskallelsen.
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att platsbehovet i kommunens daghem tillgodoses genom att man går in för Alternativ A
– Modullösning på Prästkragens gård. Det ekonomiska utfallet följs upp till
halvårsrapporten. Förslaget är fördelaktigast ur ett barn- och föräldraperspektiv.

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
9.4.2018

Sida
18

Skol- och bildningsnämnden påtalar inför kommunstyrelsen att det finns ett
behov av att göra en helhetsutredning av hur man långsiktigt skall kunna
tillgodose platsbehovet inom barnomsorgen i kommunen.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------KMST 85 §/24.4.2017
Utredning dagvårdsplatser hösten 2017 som bilaga till sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med skoloch bildningsnämndens förslag att platsbehovet i kommunens daghem tillgodoses genom att man tillfälligt går in för Alternativ A – Modullösning på
Prästkragens gård, vilket är den bästa lösningen ur ett barn- och föräldraperspektiv. Kostnaden för modullösningen för 2017 (september-december)
är 72 000 euro, vilket inte ryms inom befintlig ram. Kommunstyrelsen anhåller därför inför fullmäktige om utökad budgetram för skol- och bildningsverksamheten. Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att
teckna avtal med leverantör av modullösning.
Kommunstyrelsen föreslår vidare inför kommunfullmäktige att en helhetsutredning görs hur man långsiktigt skall kunna tillgodose platsbehovet inom
barnomsorgen i kommunen.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med skoloch bildningsnämndens förslag att platsbehovet i kommunens daghem tillgodoses genom att man tillfälligt går in för Alternativ A – Modullösning på
Prästkragens gård, vilket är den bästa lösningen ur ett barn- och föräldraperspektiv. Kostnaden för modullösningen för 2017 (september-december)
är 72 000 euro, vilket inte ryms inom befintlig ram. Kommunstyrelsen anhåller därför inför fullmäktige om utökad budgetram för skol- och bildningsverksamheten. Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att
teckna avtal med leverantör av modullösning.
Kommunstyrelsen beslöt att ge skol- och bildningsnämnden i uppdrag att
uppgöra en helhetsutredning över hur man långsiktigt skall kunna tillgodose platsbehovet inom barnomsorgen i kommunen.
Kommunstyrelsen beslöt även att ge skol- och bildningsnämnden i uppdrag
att se över möjligheten att bygga ett kök i Skogsgläntans daghem.
----------KFGE 33 §/15.5.2017
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att utöka skol- och bildningsnämndens budgetram med 72 000 euro för att tillgodose platsbehovet inom barnomsorgen i kommunen.
-----------
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SKOLBI 46 §/31.5.2017
Skol- och bildningsnämnden har fått i uppdrag att: uppgöra en helhetsutredning över hur man långsiktigt skall kunna tillgodose platsbehovet inom
barnomsorgen i kommunen. Tillfälligt har man löst platsbehovet genom att
hyra moduler för perioden 17.8.2017 – 31.6.2019.
I Barnomsorgslagen 10 § finns bestämmelser kring daghemmens inomhusutrymmen: Ett daghems inomhusutrymmen ska räknat per barn omfatta
minst tio kvadratmeter rumsyta som inkluderar både barnens och personalens behov.
Prästkragen daghem har ca 608 kvm rumsyta efter tillbyggnaden och
Skogsgläntan daghem har 521 kvm rumsyta. Detta betyder att det i de två
daghemmen, i teorin, finns plats för 60 + 52 barn, d.v.s. totalt 112.
Kommunens daghem har tre avdelningar vardera. En småbarnsavdelning
med 12 platser och två avdelningar med 19 respektive 21 platser. I praktiken, ur ett verksamhetsperspektiv, finns det plats för totalt 104 barn.
Enligt tillgänglig statistik och på basen av de prognoser man kan göra har
kommunen behov av fler platser än de man nu har till förfogande.
Till inkommande verksamhetsår (augusti 2017 – juli 2018) är ca 116 barn
inskrivna i barnomsorgen.
Bilagor:


Statistik/Prognos över barn i åldrarna 0-6 år i kommunen.

Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden diskuterar hur man utreder det uppdrag man
fått av kommunstyrelsen.
Beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslutar tillsätta en arbetsgrupp: ”Arbetsgruppen för utredning av platsbehovet inom barnomsorgen”, bestående av
nämndens ordförande och medlem Helena Flöjt-Josefsson, kommunstyrelsens representant Rosa Salmén, kommuningenjören och bildningschefen.
Arbetsgruppen utser ordförande och sekreterare.
Arbetsgruppens uppdrag består i att:

utreda platsbehovet utgående från regionala perspektiv,

utreda befolkningsutvecklingen,

utreda såväl tillbyggnads- som ett nybyggnadsalternativ,

ta fram kostnadskalkyler och konsekvensanalys för de olika
alternativen,

samordna med andra tillsatta arbetsgrupper som arbetar med
utredningar inom barnomsorgen, samt

efterhöra möjligheten till samordning med närregionen
Bildningschefen ges i uppdrag att kalla till gruppens första möte, vilket skall
hållas inom juni. Gruppen skall avlägga en första delrapport på skol- och
bildningsnämndens möte den 9 augusti.
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SKOLBI 53 §/9.8.2017
Arbetsgruppen, vilken letts av ordförande Tommy Sjöblom, har haft två möten och utredningarna till uppdragen är under bearbetning och kommer att
sammanställas till en rapport.
Skol- och bildningsnämnden informeras under mötet om vad arbetsgruppen kommit fram till så här långt.

Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden antecknar informationen till kännedom och
arbetsgruppen fortsätter arbetet utgående från det uppdrag som tidigare
beslutats om.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
------------SKOLBI 66 §/27.9.2017
Den av skol- och bildningsnämnden tillsatta arbetsgruppen har utrett hur
kommunen i ett långsiktigt perspektiv skall kunna tillgodose platsbehovet
inom barnomsorgen.
Utredningen presenteras muntligen på mötet.
Bilagor till sammanträdeskallelsen:

Arbetsgruppens rapport version 14.9.2017
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden diskuterar ärendets fortsatta behandling.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämnden anser att den tillsatta arbetsgruppen fullgjort
sitt uppdrag och beslöt sända rapporten vidare till kommunstyrelsen.
----------------KMST 243 §/16.10.2017
Skol- och bildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen
(KMST 85 §/24.4.2017) att uppgöra en helhetsutredning över hur man
långsiktigt ska kunna tillgodose platsbehovet inom barnomsorgen i kommunen. Skol- och bildningsnämnden tillsatte en arbetsgrupp för uppdraget
och
arbetsgruppens rapport version 14.9.2017 bifogas sammanträdeskallelsen.
Arbetsgruppen konstaterar i sin sammanfattning att fler barnomsorgsplatser behöver ordnas i kommunen för att Saltvik ska kunna tillgodose efterfrågan samt att den lösning som är att föredra är tillbyggnad av dagis. Alternativet med en tillbyggnad av daghem är att föredra ur ett ekonomiskt
och verksamhetsmässigt perspektiv. Det finns inte tillräckligt underlag, vad
gäller antal barn, som skulle motivera ett nybyggt daghem och det finns
heller ingen efterfrågan hos grannkommunerna av att köpa dagisplatser av
Saltvik.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp, som med avstamp i rapporten
alternativ för ordnande av barnomsorgsplatser i Saltviks kommun
(14.9.2017), arbetar vidare med att ta fram ett underlag för vilket av kommunens daghem som verksamhetsmässigt och ekonomiskt är mest lämpat
för en utbyggnad, då tillbyggnad av en avdelning med plats för 21 barn
torde räcka för kommande framtida behov.
Arbetsgruppen bör ta fram en situationsplan med rumsförteckning samt inledande kostnadsberäkningar och komma med sitt förslag senast 31 december 2017. Medel för arbetsgruppens kostnader beviljas från kommunstyrelsens dispositionsmedel till en kostnad om max 5 000 euro.
Arbetsgruppen bör även samordna sitt uppdrag med byggnadskommittén
gällande renovering av golv och ventilation i Skogsgläntan samt beakta
rapporten gällande uppdatering till ett fullvärdigt kök i Skogsgläntan.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Tommy
Sjöblom, Rosa Salmén och Katinka Holmström. Tommy Sjöblom utses
som ordförande i gruppen. Bildningschefen och kommuningenjören deltar
som sakkunniga.
Arbetsgruppen, som med avstamp i rapporten alternativ för ordnande av
barnomsorgsplatser i Saltviks kommun (14.9.2017), arbetar vidare med att
ta fram ett underlag för vilket av kommunens daghem som verksamhetsmässigt och ekonomiskt är mest lämpat för en utbyggnad, då tillbyggnad
av en avdelning med plats för 21 barn torde räcka för kommande framtida
behov.
Arbetsgruppen bör ta fram en situationsplan med rumsförteckning samt inledande kostnadsberäkningar och komma med sitt förslag senast 31 december 2017. Medel för arbetsgruppens kostnader beviljas från kommunstyrelsens dispositionsmedel till en kostnad om max 5 000 euro.
Arbetsgruppen bör även samordna sitt uppdrag med byggnadskommittén
gällande renovering av golv och ventilation i Skogsgläntan samt beakta
rapporten gällande uppdatering till ett fullvärdigt kök i Skogsgläntan.
----------------KMST 49 §/12.3.2018
En arbetsgrupp har haft i uppdrag att ta fram ett underlag för vilket av
kommunens daghem som verksamhetsmässigt och ekonomiskt är mest
lämpat för en utbyggnad, då tillbyggnad av en avdelning med plats för 21
barn torde räcka för kommande framtida behov. I uppdraget ingick att ta
fram en situationsplan med rumsförteckning samt inledande kostnadsberäkningar.
Arbetsgruppen bestående av Tommy Sjöblom (ordf), Rosa Salmén och Katinka Holmström samt bildningschef Peter Holm och kommuningenjör LarsErik Danielsson som sakkunniga har slutfört sitt uppdrag inom utsatt tid
och lämnat sin Rapport: Tillbyggnad av daghem (version 19.12.2017) med
tillhörande bilagor.
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Arbetsgruppens slutsatser är att den största förväntade nyttoeffekten uppnås genom att kommunen går in för att bygga till Prästkragens daghem.
Detta motiveras med:

Att behovet av barnomsorgsplatser för tillfället är, och även
framöver förväntas vara, större vid Prästkragens upptagningsområde.

Att brukarperspektivet för såväl barn som vårdnadshavare optimeras.

Att alternativet ur ett byggnadstekniskt perspektiv är att föredra.

Att det är det mest fördelaktiga alternativet ur ett ekonomiskt
perspektiv.
Enligt arbetsgruppens slutsatser förutsätter dock en tillbyggnad av Prästkragen att köket förstoras samt att parkeringssituationen ses över.
I arbetsgruppens uppdrag ingick en uppmaning att samordna sitt uppdrag
med byggnadskommittén gällande golv och ventilation i Skogsgläntan samt
att beakta rapporten gällande uppdatering till ett fullvärdigt kök i Skogsgläntan. Arbetsgruppen såg dock i det skedet inte något samordningsbehov eller – vinst, däremot att andra tillsatta arbetsgrupper delges arbetsgruppens underlag och resultat.
Beträffande Prästkragen daghem finns på daghemmets parkering en modulenhet/avdelning med 14 platser, avtalet sträcker sig till 30.6.2019 och
uppsägningstiden är sex månader. Hyran för modulenheten/avdelningen
ligger på 2 515 euro per månad.
Grovkalkylen för utbyggnad av Prästkragens daghem visar beräknade
kostnader för utbyggnaden på 909 650 euro, vilket inbegriper en tillbyggnad på 350 kvm, anpassning av befintliga utrymmen, markarbeten, flytt av
energibrunn, parkering, projekterings- och konsultkostnader, byggherrekostnader samt oförutsedda kostander.
Rapport: Tillbyggnad av daghem med tillhörande bilagor bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tilläggsanslag om 50 000
euro upptas i årets budget för projekteringskostnader för tillbyggnad av
Prästkragens daghem.
Om fullmäktige godkänner tilläggsanslaget tillsätter kommunstyrelsen en
byggnadskommitté för att ta fram skissritningar för en avdelning med 21
platser och mer detaljerade kalkyler för projektet, som bör vara klara senast 30 september 2018.
Skol- och bildningsnämnden samt byggnadskommittén för renovering av
golv/ventilation delges rapporten.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tilläggsanslag om 50 000
euro upptas i årets budget för projekteringskostnader för tillbyggnad av
Prästkragens daghem.
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Om fullmäktige godkänner tilläggsanslaget tillsätter kommunstyrelsen en
byggnadskommitté för att ta fram skissritningar för en avdelning med 21
platser och mer detaljerade kalkyler för projektet, som bör vara klara senast 30 september 2018.
Skol- och bildningsnämnden samt byggnadskommittén för renovering av
golv/ventilation delges rapporten.
Rapporten biläggs protokollet.
------------KFGE 26 §/9.4.2018
Rapport: Tillbyggnad av daghem med tillhörande bilagor bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att ett tilläggsanslag om 50 000 euro upptas i
årets budget för projekteringskostnader för tillbyggnad av Prästkragens
daghem.
Kommunfullmäktige beslöt även att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en byggnadskommitté för att ta fram skissritningar för en avdelning
med 21 platser och mer detaljerade kalkyler för projektet, som bör vara
klara senast 30 september 2018.
-------------
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Dnr: 109 /2017
§ 27

ÄNDRING AV STADGAR FÖR HJÖRDIS GOTTBERGS MINNESFOND

KMST 76 §/26.3.2018
Skol- och bildningsnämnden beslöt 85 §/29.11.2017 att skicka en förfrågan
om att se över Hjördis Gottberg fondens användning och medlens placering till kommunstyrelsen. Syftet med förfrågan var att skol- och bildningsnämnden önskar att det utreds huruvida det är möjligt att öka den summa
som årligen skall fördelas genom ökad avkastning.
Kommunstyrelsen har behandlat förfrågan och ekonomikansliet har utrett
olika placeringsalternativ. Enligt kommunstyrelsens beslut 37 §/12.2.2018
återremitterades ärendet för uppdelning till två; ändring av fondens stadga
samt förslag på placering. I detta ärende behandlas ändring av fondens
stadga.
Ändamålet för Hjördis Gottbergs minnesfond är att genom stipendier stödja
elever vilka genomgår Rangsby skola eller genomgått Rangsby skola och
studerar vidare vid yrkes- eller högskolor, vars normala studietider är minst
tre år.
Enligt nu gällande stadgar bör kapitalet vara placerat på ett värdebeständigt sätt.
Med anledning av rådande läge på finansmarknaden, som gör att den tilltänkta avkastningen inte längre uppnås med en placering på ett räntebärande konto, behöver kommunstyrelsen ställa sig frågan; vilket är donationens/fondens grundsyfte? Och svaret är att donationens/fondens primära
syfte är att möjliggöra stipendier och det sekundära är att så långt det är
möjligt att säkra själva kapitalet.
Således bör kommunstyrelsen omplacera kapitalet så att det ger en avkastning som möjliggör stipendier, men så att risktagningen gällande kapitalets fortbestånd inte onödigtvis och inte i alltför hög grad äventyras.
Med anledning av de förändrade finansiella förutsättningarna och att kapitalet inte ger en förväntad avkastning, bör man även införa en möjlighet att
efter särskild prövning av kommunstyrelsen, kunna dela ut stipendier även
fast en del av de utdelade medlen tär på kapitalet. Detta för att kunna fullgöra donatorernas primära vilja, d v s att dela ut stipendier åt ungdomar
som gjort sig förtjänta av det.


Förslag till ändring av Stadgar för Hjördis Gottbergs minnesfond.



Ursprungliga stadgar.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslag till ändring av Stadgar för Hjördis Gottbergs minnesfond och för ärendet till kommunfullmäktige för ändring av
stadgarna.
Protokolljustering:
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Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att i kommundirektörens förslag stryka § 6 ”om en
tillräcklig avkastning inte kan uppnås trots placering av medlen på ett sätt
som torde ge avkastning som möjliggör stipendier så får även efter särskild
prövning stipendier utdelas trots att en del av de utdelade medlen tär på
kapitalet”. I övrigt omfattar kommunstyrelsen förslaget till ändring av Stadgar för Hjördis Gottbergs minnesfond och för ärendet till kommunfullmäktige för ändring av stadgarna.
--------------KFGE 27 §/9.4.2018
Förslag på ändrade stadgar och ursprungliga stadgar för Hjördis Gottbergs
minnesfond bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att godkänna förslaget på ändrade stadgar för
Hjördis Gottbergs minnesfond. Kommunfullmäktige ger även kommunstyrelsen fullmakt att besluta om fondens placering.
Ändrade stadgar i bilaga till protokoll.
---------------
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Dnr: 110 /2017
§ 28

ÄNDRING AV STADGAR FÖR ULLA OCH RUBEN NORDMANS MINNESFOND

KMST 77 §/26.3.2018
Skol- och bildningsnämnden beslöt 86 §/29.11.2017 att skicka en förfrågan
om att se över Ulla och Ruben Nordman fondens användning och medlens
placering till kommunstyrelsen. Syftet med förfrågan var att skol- och bildningsnämnden önskar att det utreds huruvida det är möjligt att öka den
summa som årligen skall fördelas genom ökad avkastning.
Kommunstyrelsen har behandlat förfrågan och ekonomikansliet har utrett
olika placeringsalternativ. Enligt kommunstyrelsens beslut 36 §/12.2.2018
återremitterades ärendet för uppdelning till två; ändring av fondens stadga
samt förslag på placering. I detta ärende behandlas ändring av fondens
stadga.
Ändamålet för Ulla och Ruben Nordmans stipendiefond är att genom stipendier stödja ungdomar, främst med anknytning till Saltviks kommun,
vilka med framgång bedriver universitets- och högskolestudier eller därmed
jämförbara studier, för deras fortsatta studier.
Enligt nu gällande stadgar skall kommunstyrelsen bevaka att fondens kapital är placerat/deponerat med möjligast god avkastning, men samtidigt på
ett värdebeständigt sätt.
Kommundirektören har varit i kontakt med testamentsexekutorn, som uppgjort nu gällande stadgar för Ulla och Ruben Nordmans stipendiefond och
konstaterar att om den vid donationen tilltänkta avkastningen inte uppstår
måste man ställa sig frågan; vilket är donationens/fondens grundsyfte?
Och svaret är att donationens/fondens primära syfte är att möjliggöra stipendier och det sekundära är att så långt det är möjligt att säkra själva kapitalet.
Således bör kommunstyrelsen omplacera kapitalet så att det ger en avkastning som möjliggör stipendier, men så att risktagningen gällande kapitalets fortbestånd inte onödigtvis och inte i alltför hög grad äventyras.
Med anledning av de förändrade finansiella förutsättningarna och att kapitalet inte ger en förväntad avkastning, bör man även införa en möjlighet att
efter särskild prövning av kommunstyrelsen, kunna dela ut stipendier även
fast en del av de utdelade medlen tär på kapitalet. Detta för att kunna fullgöra donatorernas primära vilja, d v s att dela ut stipendier åt ungdomar
som gjort sig förtjänta av det.



Förslag till ändring av Stadgar för Ulla och Ruben Nordmans
stipendiefond.
Ursprungliga stadgar.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslag till ändring av Stadgar för Ulla och Ruben Nordmans stipendiefond och för ärendet till kommunfullmäktige för
ändring av stadgarna.
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Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att i kommundirektörens förslag stryka § 9 ”om en
tillräcklig avkastning inte kan uppnås trots placering av medlen på ett sätt
som torde ge avkastning som möjliggör stipendier så får även efter särskild
prövning stipendier utdelas trots att en del av de utdelade medlen tär på
kapitalet”. I övrigt omfattar kommunstyrelsen förslaget till ändring av Stadgar för Ulla och Ruben Nordmans stipendiefond och för ärendet till kommunfullmäktige för ändring av stadgarna.
--------------KFGE 28 §/9.4.2018
Förslag på ändrade stadgar och ursprungliga stadgar för Ulla och Ruben
Nordmans stipendiefond bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att godkänna ändrade stadgar för Ulla och Ruben Nordmans stipendiefond. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen
fullmakt att besluta om fondens placering.
Ändrade stadgar i bilaga till protokoll.
---------------
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Dnr: 20 /2018
§ 29

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET, SOCIALSEKRETERARE

Kmst 62 §/12.3.2018
Socialsekreterare Mikaela Brandt anhåller om tjänstledigt utan lön
16.04.2018 – 31.03.2019.
Enligt kommunens personalpolitiska program kan efter 3 års fortlöpande
anställning inom kommunen, prövningsbar tjänstledighet beviljas som är
längre än 3 månader. Mikaela Brandt har varit anställd som socialsekreterare sedan 1.4.2013.
Enligt kommunens förvaltningsstadga och personalpolitiska program är det
kommunfullmäktige som
- beviljar prövningsbar tjänstledighet för avdelningschefer om ledigheten
överskrider 3 månader (kommunstyrelsen för högst 3 månader).
- anställer vikarie för avdelningschefer om vikariatet överskrider 3 månader
(kommunstyrelsen för högst 3 månader).
Vid beviljande av prövningsbar tjänstledighet/arbetsledighet skall
följande beaktas
- Arbetsplatsens situation
- Den sökandens eventuella tidigare tjänstledighet/arbetsledighet
- Orsaken till ledigheten
- Övrigt som kan vara av betydelse för beslutet
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar socialsekreterare
Mikaela Brandt tjänstledigt utan lön under tiden 16.04.2018 – 31.03.2019.
Därtill föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att anställa en vikarie för tiden 16.04.2018 – 31.03.2019.
Förslaget motiveras med att behovet av en vikarie finns på plats så snart
som möjligt.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige inte beviljar socialsekreterare Mikaela Brandt tjänstledigt utan lön under tiden 16.04.2018 –
31.03.2019 med motiveringen att kommunstyrelsen bedömer det som svårt
att få behörig vikarie för ett år.
----------------KFGE 29 §/9.4.2018
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att bevilja socialsekreterare Mikaela
Brandt tjänstledigt utan lön under tiden 16.04.2018 – 31.03.2019.
Kommunfullmäktige beslöt även att befullmäktiga kommunstyrelsen att anställa en vikarie för tiden 16.04.2018 – 31.03.2019 så att en vikarie finns på
plats så snart som möjligt.
-----------------
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Dnr: 22 /2018
§ 30

ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING

KMST 78 §/26.3.2018
Socialsekreterare Mikaela Brandt anhåller, i det fall fullmäktige avslår ansökan om tjänstledighet under perioden 16.4.2018-31.3.2019, om uppsägning från tjänsten som socialsekreterare i Saltviks kommun.
Anhållan om uppsägning har inkommit 13.3.2018. Socialsekreteraren är
anställd av kommunfullmäktige och uppsägningstiden är två månader.
Kommundirektörens förslag:
Kommunfullmäktige beviljar socialsekreterare Mikaela Brandt uppsägning
från sin tjänst från och med 14.5.2018, i det fall kommunfullmäktige inte
beviljar tjänstledighet under perioden 16.4.2018 – 31.3.2019.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att socialsekreterare Mikaela
Brandt beviljas uppsägning från sin tjänst från och med 14.5.2018, i det fall
kommunfullmäktige inte beviljar tjänstledighet under perioden 16.4.2018 –
31.3.2019.
----------------KFGE 30 §/9.4.2018
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige konstaterade att ärendet förfaller eftersom sökanden
beviljats tjänstledighet i § 29.
-----------------
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Dnr: 22 /2018
§ 31

ANSTÄLLNING AV SOCIALSEKRETERARE

KMST 79 §/26.3.2018
Kommunfullmäktige behandlar på mötet den 9 april 2018 socialsekreterarens anhållan om tjänstledighet alternativt anhållan om uppsägning.
Vikariatet alternativt den ordinarie tjänsten bör tillsättas så fort som möjligt,
efter att kommunfullmäktige tagit beslut i frågan. Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 304/2003), som gäller som blankettlag på
Åland förutsätts offentligt ansökningsförfarande, där ansökningstiden är
minst 14 kalenderdagar från offentliggörandet. Vid anställning av vikarie
kan anställning ske utan ansökningsförfarande.
Om vikariatet alternativt den ordinarie tjänsten lediganslås omgående efter
fattat beslut bereds ärendet så att det behandlas av kommunstyrelsen den
7 maj 2018 och att fullmäktige kan ta beslut i frågan den 14 maj 2018. Gällande vikariatet kan fullmäktige bevilja styrelsen att tillsätta tjänsten.
Kommundirektörens förslag:
Efter fullmäktige tagit beslut i frågan befullmäktigas kommunstyrelsen att
tillsätta vikarie för eventuell beviljad tjänstledighet alternativt lediganslå den
ordinarie tjänsten som socialsekreterare. Kommunstyrelsen utser en beredningsgrupp för att bereda anställningsbeslutet, där kommundirektören
och personalsekreteraren ingår från kansliet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att utse en beredningsgrupp för att bereda anställningsbeslutet, bestående av Rosa Salmén med ersättare Mathias Johansson, ledamot som utses från social- och omsorgsnämnden samt
kommundirektören och personalsekreteraren.
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att efter fullmäktige tagit beslut i
frågan befullmäktigas kommunstyrelsen att tillsätta vikarie för eventuell beviljad tjänstledighet alternativt lediganslå den ordinarie tjänsten som socialsekreterare.
----------------KFGE 31 §/9.4.2018
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige konstaterade att ärendet förfaller eftersom sökanden
beviljats tjänstledighet i § 29 och kommunstyrelsen redan befullmäktigats
att anställa vikarie i § 29.
----------------
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MEDBORGARINITIATIV

KMST 58 §/12.3.2018
Kommunallagen 32 §
Kommunmedlemmarna har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna skall informeras
om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ.
Styrelsen skall minst en gång om året underrätta fullmäktige om de initiativ
som har tagits i frågor som här till fullmäktiges behörighetsområde och om
de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.
Förvaltningsstadgan 97 §
Kommunstyrelsen skall årligen före utgången av mars månad framlägga
för kommunfullmäktige en förteckning över de initiativ om den kommunala
verksamheten som tagits i frågor som hör till kommunfullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.
Kommunfullmäktige kan samtidigt notera vilka initiativ som slutbehandlats.
Under år 2017 har inget medborgarinitiativ inkommit.
Medborgarinitiativ år 2016
Initiativ angående mattvättanläggning; samarbetsavtal med Finströms
kommun i enlighet med kfge § 36/2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att inget medborgarinitiativ under år 2017
har inkommit.
Informationen delges kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att inget medborgarinitiativ under år 2017
har inkommit.
Informationen delges kommunfullmäktige.
----------KFGE 32 §/9.4.2018
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antecknade informationen till kännedom.
-----------
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Dnr: 14 /2018
§ 33

VAL 2019

KMST 81 §/26.3.2018
Ålands landskapsregering har inkommit med ett initiativ gällande förberedelser inför valåret 2019: åtgärder under 2018.
Lagtings- och kommunalval hålls den 20 oktober 2019. Dessutom hålls såväl riksdagsval som val till EU-parlamentet under våren 2019, möjligen
samtidigt.
Ålands landskapsregering vill med detta brev göra kommunerna uppmärksamma på vissa åtgärder och beslut inför valen som är aktuella under
2018 samt nyheter som blir aktuella i samband med lagtings- och kommunalvalen 2019.
Om kommunen vill ändra röstningsområdena, idag finns röstningsområde I
i Ödkarby och röstningsområde II i Rangsby, bör man meddela magistraten
vid Statens ämbetsverk inom april månad 2018. Rekommendationen är att
röstningsområdena omfattar mellan 500 och 2500 röstberättigade. I Saltvik
finns det ca 1500 röstberättigade sammanlagt. Ifall röstningsområdena
ändrar bör man även tänka på att vallokalerna måste uppfylla högt ställda
krav på tillgänglighet. Eventuella nya lokaler måste därför identifieras i god
tid.
Kommunen bör även i god tid överväga behovet av ett eget allmänt förtidsröstningsställe. I mån av möjlighet kommer landskapsregeringen att ingå
ett ramavtal med Ålands Post angående förtidsröstningen i lagtings- och
kommunalvalet 2019, på motsvarande sätt som gjorts tidigare.
Landskapsregeringen har en ny vallag under beredning som kommer att
skickas till kommunerna på remiss. Avsikten är att den nya vallagen ska
träda i kraft i god tid inför valen 2019.
Kommunen ska utse nya valmyndigheter i början av valåret 2019 som sedan verkar fram till i början av valåret 2023.
Landskapsregeringens initiativ samt Befolkningsregistercentralens brev bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att röstningsområdena bibehålls
som tidigare, dvs röstningsområde I i Ödkarby och röstningsområde II i
Rangsby samt att röstningslokalerna blir som tidigare i respektive skola.
I övrigt antecknar kommunstyrelsen informationen till kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att röstningsområdena bibehålls
som tidigare, dvs röstningsområde I i Ödkarby och röstningsområde II i
Rangsby samt att röstningslokalerna blir som tidigare i respektive skola.
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I övrigt antecknar kommunstyrelsen informationen till kännedom.
-----------------KFGE 33 §/9.4.2018
Landskapsregeringens initiativ bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att röstningsområdena bibehålls som tidigare,
dvs röstningsområde I i Ödkarby och röstningsområde II i Rangsby samt
att röstningslokalerna blir som tidigare i respektive skola.
I övrigt antecknade kommunfullmäktige informationen till kännedom.
------------------
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Dnr: 6 /2018
§ 34

RÅDGIVANDE KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING 28.1.2018

KMST 40 §/12.2.2018
Den 28 januari 2018 genomfördes för första gången en rådgivande kommunal folkomröstning i Saltvik. Kommunfullmäktige (Kfge 98§/13.11.2017)
tog beslut om att anordna folkomröstningen vid sitt möte den 13 november
2017. Frågan som de röstberättigade fick ta ställning till var ”Skall Saltviks
kommun fortsätta som självständig kommun?”
Resultatet av den rådgivande folkomröstningen blev 69,05 % för ja, 22,44
% för nej och 8,14 % för kan ej ta ställning. 0,37 % av rösterna var blanka.
Röstningsprocenten var 55,59 % eller 811 av totalt 1459 röstberättigade.
Kungörelse av resultat och jämförelse bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar resultatet från den rådgivande kommunala
folkomröstningen.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
------------KMST 61 §/12.3.2018
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige resultatet av den kommunala
folkomröstningen.
-------------KFGE 34 §/9.4.2018
Kungörelse av resultat och jämförelse bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige konstaterade att den rådgivande folkomröstningen den
28.1.2018 i Saltvik om en eventuell kommunsammanslagning visade att
69,05% av de röstande ansåg att Saltvik även i fortsättningen ska vara en
självständig kommun.
Kommunfullmäktige respekterar de röstandes önskan, och kommer därför
att fortsättningsvis verka för att Saltviks kommun inte ska sammanslås med
någon eller några andra kommuner. I stället för kommunsammanslagning
kommer kommunfullmäktige att verka för ett utvecklat samarbete med
andra kommuner i den omfattning detta anses vara till nytta för kommunen.
Saltviks kommunfullmäktige anser att Ålands landskapsregering ska respektera resultatet av den rådgivande folkomröstningen i Saltvik i sitt fortsatta arbete med Reform av kommunstrukturen på Åland.
Silvana Fagerholm-Sjöblom och Ann-Kristin Eriksson reserverade sig mot
beslutet.
--------------
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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: §§ 20, 30-32.
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: §§ 18-19, 21-29, 33-34.
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 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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