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§ 31

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KMST 31 §/13.2.2017

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
-------------

Protokolljustering:
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§ 32

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017

PROTOKOLLJUSTERARE

KMST 32 §/13.2.2017

I tur att justera protokollet är Mathias Johansson och Katinka Holmström.
Beslut:
Till protokolljusterare utses Mathias Johansson och Katinka Holmström.
Protokollet justeras tisdagen den 14 februari 2017 kl 16.15 på kommunkansliet i Nääs.
------------

Protokolljustering:
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§ 33

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017

FÖREDRAGNINGSLISTAN

KMST 33 §/13.2.2017
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
---------------

Protokolljustering:
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§ 34

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017

Sida
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TA DEL AV NÄMNDERS M. FL. ORGANS PROTOKOLL

KMST 34 §/13.2.2017
Tf kommundirektörens tjänstemannabeslut
 § 2 Projektanställning av flyktingsamordnare
 § 3 Tillsättande av hyresgäst, Grönvalla lgh 1
 § 4 Tillsättande av hyresgäst, Kantorsgården lgh 1
 § 5 Tillsättande av hyresgäst, Dälden lgh 9
 § 6 Utbildningsplan för Saltviks kommun 4.1.2017
 § 7 Revidering av regler för rekreationsanslag
Social- och omsorgsnämnden

Protokoll 1/2017
Skol- och bildningsnämnden

Protokoll 1/2017
Räddningsområde Ålands landskommuner

Protokoll 1/2017
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslöt anteckna att den tagit del av ovannämnda protokoll samt att det inte är påkallat att ta upp ärende till behandling enligt
KommunalL 55 §.
Beslut:
Enligt förslag.
-----------

Protokolljustering:

§ 35

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017
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DELGIVNINGAR

KMST 35 §/13.2.2017
Ålands landskapsregering

Jordförvärvstillstånd, Fastighetsaktiebolaget JKT Invest

Jordförvärvstillstånd, Thomas Bodiroza Lindh

Jordförvärvstillstånd, Bostads Ab Solhemsvägen i Saltvik

Fastställande av bosättningsstrukturgruppering för finansåret
2017 (ÅLR 2017/13)

Kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av
kapitalinkomst (ÅLR 2017/16)

Beviljande av komplettering av skatteinkomsterna (ÅLR 2017/15)

Inbjudan seminarium Alandica 28.2.2017 kl 13-16, Hur klarar din
kommun framtidens välfärd?
Ålands statistik- och utredningsbyrå

Statistikmeddelande, konsumentprisindex december 2016
Datainspektionen

Nyhetsbrev 1/2017, verksamhetsberättelse 2016
Skatteförvaltningen

Redovisningsutskrifter: Mest betydande företag inom kommunens företagsverksamhetspost skatteår 2015 (T211)
Finlands kommunförbund

Ändringarna i 10 § i indrivningslagen bör beaktas vid utlagd
indrivning (C 3/2017)

Information om evenemanget ”Hela Finland tackar”

Bokslutsprognos 2016, 8.2.2017
Ålands kommunförbund

Information gällande kollektivavtal för kommunala sektorn
1.3.2017-28.2.2018

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
2017 (AKTA 2017)

Förbundsstyrelsen, protokoll 1/2017

Förnyad jävshandbok för kommunal förvaltning

Inbjudan till stormöte om kommunernas socialtjänst, 9.3.2017
kl 19,
Kyrkby högstadieskola
ÅDA


Bolagsstämmoprotokoll 11.1.2017

KEVA


Inspektionsberättelse 28.10.2016

Norra Ålands högstadiedistrikt

Förbundsstyrelsen protokoll 1/2017
Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017

Visit Åland

Information, årsmöte 20.4.2017
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
-----------

Protokolljustering:

Sida
8

§ 36

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017

GRANSKNING AV FULLMÄKTIGES PROTOKOLL

KMST 36 §/13.2.2017

Enligt Kommunallagen för Åland, 49 § 3 mom., skall kommunstyrelsen
granska lagligheten i de beslut som fattas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktigesammanträde har hållits den 30 januari 2017.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning.
-----------------------

Protokolljustering:
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§ 37

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017

SKATTEREDOVISNING PER JANUARI 2017

KMST 37 §/13.2.2017

Skatteredovisning per januari månad bifogas sammanträdeskallelsen.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
Skatteredovisning per januari månad i bilaga till protokoll.
-----------------------

Protokolljustering:
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§ 38

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017

Sida
11

RAPPORT ÖVER INTERN KONTROLL 2016

KMST 12 §/16.1.2017
Enligt Finlands kommunförbunds ”Allmän anvisning om upprättande av
bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner”
anges att kommunstyrelsen i sin verksamhetsberättelse ska beskriva hur
den interna kontrollen och riskhanteringen i kommunen är organiserad.
Kommunerna ska följa bokföringslagen och god bokföringssed och intern
kontrollen är ett av verktygen för att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls.
Riktlinjernas syfte är att säkerställa att kommunstyrelsen och enheterna
tillsammans upprätthåller en tillräckligt god intern kontroll för att med rimlig
grad av säkerhet efterleva lagar, föreskrifter och planer, trygga kommunens personella, materiella och ekonomiska tillgångar, ha en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt en tillförlitlig rapportering och information om verksamheten.
Kommunstyrelsen tillsammans med kommundirektören har det övergripande ansvaret för organiseringen av den interna kontrollen och kommunstyrelsen godkänner årligen de kommunövergripande kontrollmålen, som
nämnderna och enheterna ska inkludera i sitt arbete med den interna kontrollen.
Enligt riktlinjerna för intern kontroll som antogs av kommunfullmäktige 15
§/8.2.2016 så är det kommunstyrelsen som fastställer kontrollmål för året.
Enhetscheferna genomförde i samråd med ekonomikansliet en riskanalys
för sina respektive områden och bland de högst värderade riskerna valdes
granskningsområden för perioden 2016. Resultatet av de genomförda kontrollerna ska årligen presenteras för kommunstyrelsen.
Tf kommundirektören presenterar intern kontrollen vid mötet.
Rapport över genomförda kontroller under 2016 som bilaga till kallelsen.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar rapport över genomförda kontroller under
2016 till kännedom.
Rapporten delges samtliga nämnder.
Beslut:
Kommunstyrelsen antecknar rapporten till kännedom samt konstaterar att
det inte finns anmärkningar i rapporten som behöver åtgärdas.
Kommunstyrelsen delger rapporten till samtliga nämnder.
Rapport över genomförda kontroller under 2016 som bilaga i protokoll.
------------Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017
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KMST 38 §/13.2.2017
Fel bilaga bilades kommunstyrelsens protokoll 16.1.2017.
Internkontrollrapport för år 2016 som bilaga till kallelse.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar rättelse av bilagan internkontrollrapport för år
2016 till kännedom.
Kommunstyrelsen delger rapporten till samtliga nämnder.
Beslut:
Enligt förslag.
Internkontrollrapport för år 2016 i bilaga till protokoll.
--------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017
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Dnr: 80 /2016
§ 39

UTLÅTANDE OM FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV VATTENLAG MED ANLEDNING AV
DIREKTIV OM UPPRÄTTANDE AV EN RAM FÖR HAVSPLANERING

KMST 39 §/13.2.2017
I enlighet med EU:s ramdirektiv (2014/89) stadgas att medlemsländerna
skall genomföra en havsplanering för kustvatten och utanförliggande havsvatten.
Landskapsregeringen har nu utarbetat ett förslag till ändring av vattenlagen
så att kravet på havsplanering skall uppnås.
Landskapsregeringen önskar utlåtande sig tillhanda senast den 15.2.2017.
Byggnads- och miljöinspektören samt kommuningenjören har varit behjälpliga i Tf. kommundirektörens beredning av ärendet.
Landskapsregeringen avser att till den 31.3.2021 ha fastställt en havsplan.
Planen skall uppdateras vart sjätte år.
Planen skall uppgöras i samråd med vattenägare, berörda kommuner samt
övriga myndigheter i landskapet.
I havsplanen skall identifieras den rumsliga och tidsmässiga utbredningen
av relevanta befintliga och framtida verksamheter, intressen och användningsområden.
Planen skall beakta minst sektorerna;
- energi till havs
- råvaruutvinning
- sjötransporter
- kabel- och rörsträckningar
- fiske o vattenbruk
- turism, rekreation
- kulturarv under vatten
Planen skall vidare beakta bevarande, skydd och förbättring av miljön inkl
motståndskraft mot klimatförändringar samt ekosystemtjänster och naturvärden.
Planen består såväl av en kart- som textdel.
Anläggningar och verksamhet som kan beröras av havsplanen är;
- Vindkraftverk
- Gruv- o täktverksamhet
- Farleder
- Rör o kablar (el, fiber)
- Fiske, fisklek
- Fiskodling
- Fornminnen (fartygsvrak)
- Skydd av djur och växter
- Muddring, dumpning
- Rekreation
Vid uppgörande och revidering av kommunöversikten kan havsplanen
spela en roll.
Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017
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Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar det föreslagna lagförslaget. Själva havsplanen
bör uppgöras i nära samråd med kommunen och de berörda vattenägarna.
Kommunstyrelsens beslut delges byggnads- och miljönämnden.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017
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Dnr: 8 /2017
§ 40

MOTION ATT SALTVIKS KOMMUN GÖR UPP EN HÅLLBARHETSSTRATEGI FÖR
ANVÄNDNING AV BIOENERGI I KOMMUNENS FASTIGHETER

KFGE 12§/30.1.2017
En motion inlämnades på mötet av Jan Salmén med flera angående att
Saltviks kommun gör upp en hållbarhetsstrategi för användning av bioenergi i kommunens fastigheter.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motion som bilaga till protokoll.
----------KMST 40 §/13.2.2017
Motionen bifogas möteskallelsen.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet vidare till tekniska nämnden för beredning.
Beslut:
Enligt förslag.
------------

Protokolljustering:

§ 41

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017
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ALTERNATIV ENERGI SUNNANBERG

KMST 14 §/16.1.2017
En korrigering av anslagen i budgeten för år 2017 bör göras för de investeringsprojekt som pågår över årsskiftet och där budgetmedel finns kvar i
budgeten för år 2016 och tidigare. Dessa fanns inte med i beräkningen då
budgeten för år 2017 slogs fast.
Budgetändringar 2017 för investeringar bifogas sammanträdeskallelsen.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta ändring i investeringsbudgeten för år 2017 enligt bilaga. De totala utgifterna av budgetändringen blir 419 726 euro, inkomsterna 55 000 euro, vilket ger ett netto
om 364 726 euro.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anta ändring i investeringsbudgeten för år 2017 vad gäller anslagen för avloppen Laby-Nääs
och Lagmansby-Berdtby. De totala utgifterna av budgetändringen blir då
219 713 euro.
Anslaget för alternativ energi, Sunnanberg återremitteras för vidare utredning.
Reviderad bilaga gällande budgetändringar 2017 för investeringar i bilaga
till protokoll.
---------KFGE 6 §/30.1.2017
Kfge beslut:
Silvana Fagerholm-Sjöblom föreslog, i enlighet med tf kommundirektörens
förslag till kommunstyrelsen den 16.1.2017, att kommunfullmäktige antar
ändringarna i investeringsbudgeten för år 2017 i enlighet med tidigare bilaga. De totala utgifterna av budgetändringen blir 419 726 euro, inkomsterna 55 000 euro, vilket ger ett netto om 364 726 euro.
Förslaget understöddes av Helena Flöjt-Josefsson. Fullmäktige vidtog så
omröstning genom namnupprop.
Kommunstyrelsen fick sex (6) röster och Silvana Fagerholm-Sjöbloms förslag sju (7) röster. Camilla Sjövik avstod från att rösta.
Kommunfullmäktige beslöt således att kommunfullmäktige antar ändringarna i investeringsbudgeten för år 2017 i enlighet med bilaga. De totala utgifterna av budgetändringen blir 419 726 euro, inkomsterna 55 000 euro,
vilket ger ett netto om 364 726 euro.
Omröstningsprotokoll och budgetändringar för år 2017 i bilaga till protokoll.
---------KMST 41 §/13.2.2017
På kommunstyrelsens möte 16.1 2017 beslöts att återremittera ärendet om
Alternativ energi Sunnanberg (KMST 14 §/16.1.2017) med motiveringen att
man ville ta del av den utredning som gjorts av tekniska nämnden.
Efter kommunstyrelsens möte har kommunfullmäktige fattat ett beslut som
inverkar på det aktuella ärendet, detta i och med att man på mötet 30.1
2017 bland annat beslöt att:
Protokolljustering:
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-överföra de medel, 149 684 euro, som reserverats för genomförande av
alternativ energi Sunnanberg till 2017.
Tekniska nämnden har antagit anbud om installation av bergvärmepump i
Sunnanberg. Kommunfullmäktiges beslut innebär att tekniska nämnden nu
har möjlighet att gå vidare med verkställandet.
Utredningen från tekniska nämnden som separat bilaga till möteskallelsen.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar utredningen till kännedom och konstaterar att
ärendet därmed är avslutat.
Beslut:
Enligt förslag.
---------

Protokolljustering:
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Dnr: 31 /2016
§ 42

NORRÅLÄNDSK SAMORDNING AV SOCIALVÅRDEN

KMST 218 §/19.9.2016
Lagen om kommunerna socialtjänst trädde i kraft 1 januari 2016 och
beskriver organiseringen av samarbetet mellan kommunerna vad gäller tillhandahållandet av den socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna förutom barn- och äldreomsorg (samordnad socialtjänst).
Kommunerna Geta, Finström, Saltvik, Sund och Vårdö tog under våren
fram ett ramförslag gällande en norråländsk lösning. Förslaget presenterades på det norråländska presidiemötet den 26 april 2016. Mötet var enigt
om att arbetet med ett KST samarbete i ett norråländskt socialkansli var
viktigt att fortsätta med, för att under hösten kunna presentera ett förslag till
samarbete och organisation.
Mötet konstaterade vidare att kommundirektörerna gemensamt skulle ta
fram ett underlag till en utredning där bl a uppdragets syfte, mål, avgränsningar, tidsåtgång, tidsperiod och huvudmannaskap beskrivs. Utredningen
skulle presenteras på nästa presidiemöte i augusti och vara slutförd i september 2016. Saltviks kommun agerade enligt beslut i kmst § 149/
30.5.2016 huvudman för utredningen och Carolina Sandell via företaget
Lina Sandell Ab kontrakterades för utredningen.
Rapporten som utredningen lett fram till presenterades på det norråländska
presidiemötet i Geta den 30 augusti 2016.
Mötesprotokoll och rapport gällande KST norra bifogas möteskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar målsättningarna och upplägget med föreslagen
modell enligt rapporten och föreslår för kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges mandat att arbeta vidare med frågan om ett norråländskt samarbete inom det sociala området.
Beslut:
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget. Ärendet återremitteras till
kommundirektören för att utreda och klargöra några frågor gällande den föreslagna organisationen och dess ekonomi.
Kommunstyrelsen beslöt att bjuda in kommunfullmäktigemedlemmarna till
ett informationsmöte där utredaren informerar om förslaget till bildande av
ett socialvårdsområde på norra Åland.
----------------

KMST 226 §/17.10.2016
Utredare Carolina Sandell från Lina Sandell Ab har hållit en information för
inbjudna förtroendevalda och tjänstemän måndagen den 10 oktober 2016.
Kommundirektörens förslag:
Protokolljustering:
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Kommunstyrelsen omfattar de övergripande målsättningarna med föreslagen modell enligt rapporten och föreslår för kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges mandat att arbeta vidare med frågan om ett norråländskt
samarbete inom det sociala området.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
Kommunstyrelsen betonar vikten av att en omorganisation bör leda till en
effektivare förvaltning.
---------------KFGE 116 §/14.11.2016
Mötesprotokoll, rapport och presentation 10.10.2016 gällande KST norra
bifogas möteskallelsen.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen mandat att arbeta vidare med
frågan om ett norråländskt samarbete inom det sociala området.
Kommunfullmäktige betonar starkt vikten av att en omorganisering bör leda
till en effektivare ekonomi och förvaltning jämfört med dagens organisationer.
Rapport gällande KST norra i bilaga till protokoll.
-----KMST 42 §/13.2.2017
Frågan om hur en samordning av kommunernas socialtjänst inom ramen
för KST-lagen ska göras är fortfarande inte klar.
Kommunerna Eckerö och Hammarland har inkommit med en förfrågan till
de norråländska kommunerna om möjlighet att ansluta sig till ett eventuellt
norråländskt KST. Diskussioner har förts och flera kommuner har börja
utse representanter för en eventuell arbetsgrupp för utredandet av ett norråländskt KST.
Mötesprotokoll 17.1.2017 bifogas kallelsen.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen fortsätter diskussionen om ett
gemensamt KST på norra Åland.
Kommunstyrelsen utser en representant till en eventuell arbetsgrupp för vidare diskussioner om ett gemensamt KST på norra Åland. Kommundirektören och socialsekreteraren deltar som sakkunniga. Saltvik föreslås bli
huvudman under inledningen av projekttiden. Eventuella kostnader tas från
kommunstyrelsens dispositionsmedel.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen fortsätter diskussionen om ett
gemensamt KST på norra Åland.
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Kommunstyrelsen utser Runar Karlsson som representant till arbetsgruppen för vidare diskussioner om ett gemensamt KST på norra Åland. Kommundirektören och socialsekreteraren deltar som sakkunniga. Saltvik föreslås bli huvudman under inledningen av projekttiden. Kommunstyrelsen
avsätter 2 euro per person i kommunen för vidare utredning av ett gemensamt KST på norra Åland, kostnaderna tas från kommunstyrelsens dispositionsmedel.
---------
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BEGÄRAN OM INRÄTTANDE AV TJÄNST SOM SPECIALLÄRARE, MED
UNDERVISNINGSSKYLDIGHET SOM KLASSLÄRARE

SKOLBI 12 §/18.1.2017
Enligt § 58 i förvaltningsstadgan för Saltviks kommun är det kommunfullmäktige som inrättar tjänster.
Beskrivning av behov och hur man organiserat specialundervisningen i Saltviks kommun
I kommunens skolor finns ett varaktigt behov av specialundervisning och i
budget för 2017 finns upptaget medel för tre anställda lärare som handhar
undervisningen. De bägge skolledarna har undervisning i specialpedagogik
i sin undervisningsskyldighet och dessutom har kommunen en speciallärare som ambulerar mellan de bägge skolorna. Av dessa tre tjänster, med
undervisningsskyldighet i specialpedagogik, är två tillsvidare och en tidsbunden för 3 år (t.o.m. 31.7 2019).
Bakgrund
Till läsåret 2014-2015 reviderades Landskapet Ålands läroplan för grundskolan, avsnittet som beskriver elevers rätt till specialpedagogisk undervisning. Det aktuella avsnittet, Stöd för lärande och skolgång, beskriver ett
trestegsstöd: allmänpedagogiskt-, särskilt- och mångprofessionellt stöd. De
två senare stödformerna kräver insatser från speciallärare och omfattar det
som tidigare kallades för samordnad specialundervisning och specialklassundervisning. Fram till 2014 hade NÅHD ansvaret för specialklassundervisningen på norra Åland men efter omorganiseringen 2013-2014 överfördes specialklassundervisningen till respektive kommun. I samband med
detta gick man i Saltviks kommun in för att anställa ytterligare en speciallärare på 50 % av heltid, till en början i form av tidsbundna lösningar vilket är
brukligt i samband med större omorganiseringar.
Åland har kopierat upplägget för trestegsstödet från Finland, och här gick
man därför in för det några år senare än i riket. Det fastländska utvärderingar visar är att andelen specialklasselever minskat men att andelen elever med rätt till särskilt stöd (tidigare samordnad specialundervisning) ökat.
Totalt sett har alltså efterfrågan på och behovet av specialpedagogisk
undervisning ökat.
Det är viktigt att kommunen har ett pedagogiskt och personellt upplägg
som gör det möjligt för skolorna att leva upp till elevernas rätt till stöd för lärande och skolgång samt att man går in för lösningar som tryggar kontinuiteten. Dessutom är lösningar som ger möjlighet till flexibilitet eftersträvansvärda eftersom grundskoleverksamheten i Saltviks kommun är förhållandevis liten.
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Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunsstyrelsen att en ny tillsvidaretjänst som speciallärare, med undervisningsskyldighet som klasslärare i Saltviks kommun inrättas.
Motiveringen är att man med den nya tjänsten vinnlägger sig om en långsiktig och kompetenshöjande lösning, dessutom medför tjänsteinrättningen
flexibilitet på det sätt att kommunen får möjlighet att variera det totala antalet speciallärartimmar som förmedlas från år till år och i förhållande till aktuellt behov. Inrättandet av tjänsten medför ingen kostnadsökning.
Beslut:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunsstyrelsen att en ny tillsvidaretjänst som speciallärare, med undervisningsskyldighet som klasslärare i Saltviks kommun inrättas.
Motiveringen är att man med den nya tjänsten vinnlägger sig om en långsiktig och kompetenshöjande lösning, dessutom medför tjänsteinrättningen
flexibilitet på det sätt att kommunen får möjlighet att variera det totala antalet speciallärartimmar som förmedlas från år till år och i förhållande till aktuellt behov. Inrättandet av tjänsten medför ingen kostnadsökning.
-------------------------------------KMST 43 §/13.2.2017
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige i enlighet med skol- och bildningsnämndens förslag så att en ny tillsvidaretjänst som speciallärare, med
undervisningsskyldighet som klasslärare i Saltviks kommun inrättas.
Motiveringen är att man med den nya tjänsten vinnlägger sig om en långsiktig och kompetenshöjande lösning, dessutom medför tjänsteinrättningen
flexibilitet på det sätt att kommunen får möjlighet att variera det totala antalet speciallärartimmar som förmedlas från år till år och i förhållande till aktuellt behov.
Inrättandet av tjänsten medför ingen kostnadsökning.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige i enlighet med skol- och bildningsnämndens förslag så att en ny tillsvidaretjänst som speciallärare, med
undervisningsskyldighet som klasslärare i Saltviks kommun inrättas.
Motiveringen är att man med den nya tjänsten vinnlägger sig om en långsiktig och kompetenshöjande lösning, dessutom medför tjänsteinrättningen
flexibilitet på det sätt att kommunen får möjlighet att variera det totala antalet speciallärartimmar som förmedlas från år till år och i förhållande till aktuellt behov.
Inrättandet av tjänsten medför ingen kostnadsökning.
-------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
13.2.2017

Sida
23

Dnr: 66 /2016
§ 44

NYTTJANDE AV RÄTT ATT HÄVA KÖPEBREV

KMST 44 §/13.2.2017
KMST 296 § / 7.11.2016
Premont Ab (nu Hyris Ab) har förvärvat tomt 1-2, kv X i Haraldsby (736410-3-156) av Saltviks kommun genom köpebrev 20.12.2013.
Enligt punkt 2 i köpebrevet förbinder sig köparen att färdigställa byggnad
inom tre år från och med undertecknandet av köpebrevet i enlighet med av
kommunen fastställt byggnadslov. Hyris Ab har inte till dags dato lämnat in
ansökan om byggnadslov till kommunen gällande tomt 436-410-3-156.
Hyris Ab har för avsikt att uppföra hallbyggnad(er) på området enligt gällande plan. Bolaget har, delvis på grund av ägarbyte, inte lyckats utnyttja
den byggnadstid vilket stipulerats i köpebrevet och begär därför en förlängning av byggtiden om 5 år fr o m 20.12.2016.
Kommunstyrelsen kan enligt samma punkt 2 i köpebrevet på enskild ansökan och då vägande skäl föreligger förlänga nämnda tidsfrist.
Ansökan om förlängning av byggtiden bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga byggtiden med 3 år fr o m den
20.12.2016 för tomt 436-410-3-156 i Haraldsby, Saltvik. Enligt villkoren i
pkt 2 i köpebrevet ska Hyris Ab då, inom tidsperioden senast den
19.12.2019 ha uppfört en byggnad, i enlighet med för industriområdet fastställd detaljplan, som är godkänd av byggnadstillsyningen för ibruktagande.
Beslut:
Ärendet bordläggs för syn på plats den 21.11.2016 kl 16.30 med byggnads- och miljöinspektör Erika Gottberg.
--------------KMST 308 §/21.11.2016
Beslut:
Kommunstyrelsen beviljar inte förlängning av byggtiden då den anser att
tillräckligt vägande skäl enligt punkt 2 i köpebrevet inte föreligger för att förlänga tidsfristen.
Ansökan om förlängning av byggtiden i bilaga till protokoll.
-------------Hyris Ab tillställde således på ovan nämnt sätt kommunen en 28.10.2016
daterad anhållan om förlängd byggtid om 5 år, räknat från 20.12.2016, vilken anhållan kommunstyrelsen avslog på det sätt och med de motiveringar
som framgår av kommunstyrelsen ovan redovisade beslut 21.11.2016, 308
§.
2.12.2016 inlämnade Hyris Ab ansökan om byggnadslov.
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Med anledning av nämnda anhållan om byggnadslov beslöt kommunens
byggnads- och miljönämnd 12.12.2016, § 106, enligt följande:
”Med stöd av § 72 i byggnadslagen att bygglov för hall beviljas.
Den sökande uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte beviljat förlängning av byggtiden och att tidsfristen för tomtens bebyggande, då byggnad skall vara klar för ibruktagning, enligt köpebrevet löper ut den
20.12.2016. Kommunen har rätt att häva köpebrevet om villkoret i pkt 2 i
köpebrevet inte är uppfylld.”
Byggnads- och miljönämndens beslut vann laga kraft 16.1 2017.
En syn av fastigheten, 736-410-3-156 i Haraldsby, gjordes 3.1 2017 varvid
konstaterades:
”att ingen byggnad finns uppförd på platsen och att det inte heller har varit
någon ”aktivitet” på tomten som kan antyda på planerad byggnation, tex i
form av markarbeten o dyl.”
Den 19.1 2017 skickade tf kommundirektör, som en del av beredningen av
ärendet gällande en eventuell hävning av köpebrevet, en begäran om yttrande till Hyris Ab, där bl.a. följande framhölls:
Kommunstyrelsen avser att vid ett kommande möte behandla ärendet och
då ta beslut om huruvida kommunen skall använda sin rätt, enligt punkt 2 i
köpebrevet, att häva köpet. Vi möjliggör därför för ert bolag att till kommunen inkomma med ett yttrande senast 3 februari 2017 kl.15.00, vid äventyr
att kommunstyrelsen ändå avgör ärendet.
Den 2.2 2017 inkom Hyris Ab med sitt yttrande.
I yttrandet framgår bland annat;
att Hyris Ab år 2014, dels sålde sin entreprenadverksamhet åt ett annat
bolag, och dels i anslutning till försäljningen också överlät sitt namn
Premont Ab åt det bolaget, och dels samtidigt antog det nya namnet
Hyris Ab,
att Hyris Ab sedan slutet av år 2015 har försökt hitta hyresgäster för
uppförande av hall på den aktuella tomten, utan att komma till skott
trots flera intressenter,
att Hyris Ab anser det; ”Anmärkningsvärt är att kommunen, då man haft
för avsikt att utnyttja punkt 2 i köpebrevet, inte meddelat om detta i god
tid då köpebrevet ingalunda är skrivet så att punkt 2 automatiskt tillämpas. Kommunen har på intet sätt aviserat att man haft för avsikt att tilllämpa punkt 2, då 3 år förlöpt från köpebrevets undertecknande”,
att Hyris Ab idag har för avsikt att antingen gå vidare och bygga enligt
beviljat bygglov, alternativt sälja tomten till intressent med bygglov, då
ett sådant intresse uppkommit de senaste dagarna.

Med anledning av detta konstateras i beredningen som följer;
att köpebrevets uppbyggnad är sådant att en eventuell aktivitet gentemot den andra parten ankom på köparen, det vill säga Hyris Ab, för det
fall att den stipulerade byggnadsplikten inte skulle komma att uppfyllas
inom utsatt tid. Så sent som 28.10.2016, eller således knappa två månader före den i köpebrevet stipulerade tidsfristen om 3 år löpte ut, inProtokolljustering:
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kom Hyris Ab med en anhållan om en förlängning av nämnd tidsfrist,
vilken anhållan kommunstyrelsen i brådskande ordning behandlade och
avgjorde medelst ett motiverat avslagsbeslut 21.11.2016, och i vilket
kommunstyrelsen främst påtalade att bolaget inte hade kunnat påvisa
orsaker som skulle ha uppfyllt köpebrevets krav om sådana vägande
skäl som skulle ha möjliggjort för kommunen att ens överväga och därmed besluta om en ansökt förlängning,
att Hyris Ab inte heller i det nu 2.2.2017 inlämnade yttrandet förmår anföra sådana motiv och skäl som skulle uppfylla köpebrevets krav om
vägande skäl. Bolaget anför i generella ordalag – men utan att konkretisera eller närmare precisera – att det skulle finnas hyresintressenter.
Direkt i strid med det aktuella köpebrevets grundläggande syfte utpekar
Hyris Ab dessutom möjligheten för bolaget att sälja den berörda tomten
vidare, för det fall att köpebrevets tidsfrist skulle förlängas. En sådan
eventuell åtgärd utgör under inga som helst omständigheter ett i köpebrevet avsett vägande skäl, snarare tvärtom, eftersom det skulle förfela
hela systemet med kommunens försäljning av förmånliga affärs- och industritomter inom byggnadsplanerat område i kommunen, ett system
som inte är tänkt att kunna utnyttjas i spekulationssyfte,
att Hyris Ab, medveten om kommunstyrelsens avslag gällande förlängning av den i köpebrevet ingående tidsfristen om 3 år, ändå anhöll om
ett byggnadslov så sent som 2.12.2016. Eftersom denna ansökan om
byggnadslov formellt uppfyllde lagens krav för beviljande av byggnadslov beviljades detta av kommunens byggnads- och miljönämnden
12.12.2016, men nämnden uppmärksamgjorde samtidigt bolaget uttryckligen om att kommunstyrelsen inte hade beviljat förlängning av tiden för uppfyllandet av byggnadsplikten, samt framhöll att denna frist
således löper ut 20.12.2016, ävensom att kommunen har rätt att häva
köpebrevet om villkoret i punkt 2 i köpebrevet inte är uppfyllt.
Sammantaget har inte Hyris Ab i vare sig ansökan, daterad 28.10.2016,
eller i yttrandet, daterat 2.2.2017, kunnat anföra några som helst argument eller motiv som skulle uppfylla köpebrevets grundläggande krav
om att sådana vägande skäl skulle föreligga, som i sig utgör en grundförutsättning för att kommunen skall kunna bevilja en förlängning beträffande den i köpebrevet avtalade tidsfristen om 3 år inom vilken berörd
tomt skall vara bebyggd, och dessutom med en byggnad som, dels
skall uppföras i överensstämmelse med för industriområdet fastställd
byggnadsplan, och dels dessutom vara godkänd av byggnadstillsynsmyndigheten för ibruktagande, samt allt detta inom den avtalade 3 års
tiden, eller således senast 20.12.2016.
I sammanhanget bör i upplysande syfte också framhållas att även om
det skulle föreligga sådana i köpebrevets 2 punkt avsedda vägande
skäl, så utgör detta endast en möjlighet, men inte en skyldighet för
kommunen att förlänga den i köpebrevet ingående fristen för tomtens
bebyggande.
Slutligen har kommunen, då Hyris Ab vid ovan nämnda två tillfällen,
dels då bolaget ansökt om förlängning av den 3 åriga tidsfristen, och
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dels då bolaget anhållit om byggnadslov, klart aviserat att kommunen
inte har för avsikt att förlänga den avtalade tiden om 3 år.
I 2 § 2 mom. i jordabalken stadgas att talan om att säljaren, i detta fall
kommunen, skall återfå fastigheten (tomten) skall väckas inom tre månader
efter att villkorets giltighetstid, i detta fall den avtalade 3 års tiden, har löpt
ut, eller således senast 20.3.2017. Med anledning härav måste kommunstyrelsen, för det fall att kommunstyrelsen beslutar att häva köpet på
sätt som möjliggörs enligt köpebrevets 2 punkt, att samtidigt besluta att
kommunstyrelsens beslut skall verkställas omedelbart trots att det inte har
vunnit laga kraft, för att därigenom säkerställa att den i lagen förutsatta 3
månaders tiden för väckande av talan inte går förlorad.
Följande bilagor bifogas kallelsen:
Köpebrev 20.12.2013
Protokollsutdrag bygg106§/12.12.2016, byggnadslov för hall
Syneprotokoll 3.1.2017
Begäran om yttrande 19.1.2017
Hyris Ab-s bemötande 2.2.2017
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till vad som anförs i tf kommundirektörens ovan redovisade beredning inklusive motiveringar;
att kommunen, i stöd av 2 punkt i det med Premont Ab (som bytt namn till
Hyris Ab) ingångna köpebrevet av den 20 december 2013, häver köpet
med omedelbar verkan och med iakttagande av de villkor som föreskrivs i
nämnda punkt i köpebrevet, till den del det gäller tomt nr 1-2 i kvarter 10 i
Haraldsby i Saltvik, och
att detta beslut skall verkställas omedelbart trots att det inte vunnit laga
kraft, eftersom kommunen måste väcka talan om att återfå berörd fastighet
inom tre månader räknat från den 20 december 2016.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till vad som anförs i tf kommundirektörens ovan redovisade beredning inklusive motiveringar;
att kommunen, i stöd av 2 punkt i det med Premont Ab (som bytt namn till
Hyris Ab) ingångna köpebrevet av den 20 december 2013, häver köpet
med omedelbar verkan och med iakttagande av de villkor som föreskrivs i
nämnda punkt i köpebrevet, till den del det gäller tomt nr 1-2 i kvarter 10 i
Haraldsby i Saltvik, och
att detta beslut skall verkställas omedelbart trots att det inte vunnit laga
kraft, eftersom kommunen måste väcka talan om att återfå berörd fastighet
inom tre månader räknat från den 20 december 2016.
Bilagorna:
Köpebrev 20.12.2013
Protokollsutdrag bygg106§/12.12.2016, byggnadslov för hall
Syneprotokoll 3.1.2017
Begäran om yttrande 19.1.2017
Hyris Ab-s bemötande 2.2.2017
bifogas protokollet.
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TJÄNSTEFÖRORDNANDE, KOMMUNDIREKTÖR

KMST 45 §/13.2.2017
Förslag till tjänsteförordnande delges på mötet.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bifogat förslag till tjänsteförordnande för
kommundirektör.
Tjänsteförordnandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande samt
av tillträdande kommundirektör när fullmäktiges beslut § 11 / 30.1.2017
vunnit laga kraft.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------
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Kommunfullmäktige utsåg 30.01.2017 § 11 Ewa Danielsson till ny kommundirektör i Saltviks kommun.
Kommunstyrelseordförandes förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ewa Danielssons slutlön till 5 600
euro/månad.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att lönen från och med prövotidens utgång justeras till 5 900 euro/månad.
Övriga anställningsvillkor regleras i tjänsteförordnande.
Beslut:
Enligt förslag.
----------------
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SOMMARSTÄNGNING KOMMUNKANSLIET 2017

KMST 47 §/13.2.2017

Personalen vid kommunkansliet har önskemål om att kansliet håller stängt
enligt nedan under sommaren 2017.
I enlighet med tidigare års praxis föreslås även i år att kommunkansliet
hålls semesterstängt under en del av semesterperioden. Genom detta effektiveras sommarsemestrarna, då frånvaroperioden blir kortare. Efterfrågan på service är minst under denna tid.



Fredag 26 maj (s.k ”klämdag” efter Kristi himmelsfärdsdag)
Semesterstängt veckorna 29-30 (17-30.7).

Allmänheten informeras om kansliets stängning på anslagstavlan, hemsidan, kommunkansliets dörr samt i infobladet. Kansliets växel kopplas till telefonsvararen. Allmänheten informeras om vart man kan vända sig vid
brådskande ärenden. Det kommer att finnas möjlighet att nå socialkansliet
under semesterstängningen.
Inkommande post/e-post kommer att kontrolleras under sommarstängningen.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet håller stängt följande dagar:



Fredag 26 maj (s.k ”klämdag” efter Kristi himmelsfärdsdag)
Semesterstängt veckorna 29-30 (17-30.7).

Beslut:
Enligt förslag.
------------------------
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KOMMUNENS FEST FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA

KMST 48 §/13.2.2017

Kommunens årsfest har i flera år hållits på hösten.
År 2015 beslöt kommunstyrelsen om följande:
- samtliga anställda som varit i arbete under året inbjuds. För vikarier
gäller dock att anställningsförhållanden under tiden 1.1-30.9 sammanlagt varit minst tre månader.
- samtliga ordinarie förtroendevalda inbjuds
- alla ersättare och maka/make/sambo till anställda/ordinarie förtroendevalda/ersättare betalar ett pris om 45 euro
- förtjänsttecken/hederstecken delas ut på festen.
- enheter med skiftesarbete kan vid behov ta in vikarier så att de anställda kan delta i festen.
- festens budgetram är fastställd till 5 400 euro i årets budget
Deltagarantalet uppgick till 101 personer och kommunens nettokostnad var
4 525,07 euro.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att följande gäller för årets fest:
- samtliga anställda som varit i arbete under året inbjuds. För vikarier
gäller dock att anställningsförhållanden under tiden 1.1-30.9 sammanlagt varit minst tre månader.
- samtliga ordinarie förtroendevalda inbjuds
- alla ersättare och maka/make/sambo till anställda/ordinarie förtroendevalda/ersättare betalar ett pris om 45 euro
- förtjänsttecken/hederstecken delas ut på festen.
- enheter med skiftesarbete kan vid behov ta in vikarier så att de anställda kan delta i festen.
- festens budgetram är fastställd till 5 450 euro i årets budget
Kommunstyrelsen beslutar utse en kommitté enligt följande:
- kommunstyrelsens representanter (utses av kommunstyrelsen)
- personalrepresentanter från kansliet och enheterna
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag och utser Mathias Johansson som
representant i kommittén.
Personalrepresentanter i kommittén är Thomas Hellman, Hanna Söderlund, Mikaela Eker och Solveig Gestberg. Preliminärt datum för kommunens fest är den 27 oktober 2017.
---------------------------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: §§ 35, 40, 43
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 31-34, 36-39, 41-42, 44-48
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:
LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen”.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Kommunstyrelsen i Saltvik
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby
Paragrafer: §§ 31-34, 36-39, 41-42, 44-48

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som
framställer det.
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BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet
har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av
den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden
att
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:.
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när
protokollet har lagts fram offentligt.
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 .

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
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 den .
forts.
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BESVÄRSANVISNING, forts
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 skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas 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 innan besvärstiden går ut.
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.
----------------------------
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