SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017

Nr

Sammanträdestid

Måndagen den 18.9.2017kl.17.00 – 18.50

Sammanträdesplats
Beslutande

Kommunkansliet i Nääs
x Karlsson Runar, ordf. §§ 199-211
x Lindgrén Jan, viceordf. §§ 194-198
x Salmén Rosa
x Lindblom Jörgen
x Johansson Mathias
x Holmström Katinka
x Renfors Kerstin

Övriga närvarande

-

10/2017

Waldron Christopher
Sjöblom Tommy
Mörn Marika
Holmström Sue
Dahlén Fredrik
Sirén Siw
Mindres-Linde Ana-Maria

- Salmén Jan, kommunfullmäktiges ordförande
x Fagerholm-Sjöblom Silvana, kommunfullmäktiges viceordförande
- Brandt Mikaela, socialsekreterare
- Danielsson Lars-Erik, kommuningenjör
- Knip Maria, äldreomsorgschef
- Holm Peter, bildningschef
- Koskinen Monica, vik. ekonomichef
- Gottberg Erika, byggnads- och miljöinspektör

Paragrafer

x Gestberg Solveig, kanslisekreterare
x Danielsson Ewa, kommundirektör
§§ 194 - 211

Underskrifter

Ordförande

Protokolljustering

Jan Lindgrén
Runar Karlsson
§§ 194-198
§§ 199-211
Saltvik den 18 september 2017

Ordförande

Sekreterare

Solveig Gestberg

Katinka Holmström
Saltvik den 19 september 2017

Kerstin Renfors

Intygar
Utdragets riktighet
bestyrkes

Solveig Gestberg,
Saltvik den

sekreterare

Underskrift

Solveig Gestberg,

kanslisekreterare

Protokollet framlagt till
påseende

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Kallelsen utfärdad den
14.9.2017

Sammanträdestid

Måndagen den18.9.2017kl.17.00 -

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Nääs

Ärenden:
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211

Konstatera laglighet och beslutförhet
Protokolljusterare
Föredragningslistan
Granskning av fullmäktiges protokoll
Delgivningar
Ta del av nämnders m. fl. organs protokoll
Budgetuppföljning 2017
Skatteredovisningar 2017
Jordförvärvsutlåtande nr 357 Rk1a, ÅLR 2017/6377
Jordförvärvsutlåtande nr 591, ÅLR 2017/6737
Fyllnadsval social- och omsorgsnämnden
Val av ny ersättare i kommunala centralnämnden
Val av nya ersättare i valnämnden och valbestyrelsen
Utvärdering av verksamheten vid Sunnanberg vårdhem
Motion om fysioterapeut till åldringsvården
Motion om behov av trådlöst alarmsystem vid Sunnanberg
Motion om folkomröstning gällande Ålands landskapsregerings initiativ om
kommunindelning
Presidentval 2018, fastställande av de allmänna förhandsröstningsställena samt
röstningsställen på valdagen i Saltvik

Runar Karlsson, ordförande
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§ 194

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KMST 194 §/18.9.2017

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

Protokolljustering:
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§ 195

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017
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PROTOKOLLJUSTERARE

KMST 195 §/18.9.2017

I tur att justera protokollet är Katinka Holmström och Kerstin Renfors.
Kommunstyrelsens beslut:
Till protokolljusterare valdes Katinka Holmström och Kerstin Renfors. Protokollet justerades direkt efter mötet.
-----------

Protokolljustering:

§ 196

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017

FÖREDRAGNINGSLISTAN

KMST 196 §/18.9.2017

Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
---------------

Protokolljustering:
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§ 197

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017

GRANSKNING AV FULLMÄKTIGES PROTOKOLL

KMST 197 §/18.9.2017

Enligt Kommunallagen för Åland, 49 § 3 mom, skall kommunstyrelsen
granska lagligheten i de beslut som fattas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktigesammanträde har hållits den 4 september 2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning.
-----------------------

Protokolljustering:
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§ 198

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017

DELGIVNINGAR

KMST 198 §/18.9.2017

Ålands landskapsregering

Beslut jordförvärv, ÅLR 2017/4964

Beslut jordförvärv, ÅLR 2017/3903

Beslut jordförvärv, ÅLR 2017/3651
Ålands omsorgsförbund

Inbjudan till informationsmöte 5.10.2017
Räddningsområde Ålands landskommuner

Överlåtelsebrev, tankbil 13.7.2017

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom.
-----------

Protokolljustering:
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§ 199

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017
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TA DEL AV NÄMNDERS M. FL. ORGANS PROTOKOLL

KMST 199 §/18.9.2017

Kommundirektörens tjänstemannabeslut
 § 32/2017, Tjänsteförordnande vik socialsekreterare
 § 33/2017, Förlängt hyreskontrakt Skogshöjden A3
 § 34/2017, Uppdaterad utbildningsplan
 § 35/2017, Tjänsteförordnande barnskyddsjour 1518.09.2017
 § 36/2017, Tillsättande av hyresgäst Boogården lgh 4
 § 37/2017, Tjänsteförordnande vik socialsekreterare
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslöt anteckna att den tagit del av ovannämnda beslut
samt att det inte är påkallat att ta upp ärende till behandling enligt KommunalL 55 §.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt anteckna att den tagit del av ovannämnda beslut
samt att det inte är påkallat att ta upp ärende till behandling enligt KommunalL 55 §.
-----------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017
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Dnr: 43 /2017
§ 200

BUDGETUPPFÖLJNING 2017

KMST 200 §/18.9.2017

Resultatrapport för augusti månad bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
Resultatrapport för augusti månad bifogas sammanträdesprotokollet.
-----------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017
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Dnr: 41 /2017
§ 201

SKATTEREDOVISNINGAR 2017

KMST 201 §/18.9.2017

Skatteredovisning per augusti månad bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
Skatteredovisning per augusti månad bifogas sammanträdesprotokollet.
------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017

Sida
11

Dnr: 59 /2017
§ 202

JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE NR 357 RK1A, ÅLR 2017/6377

KMST 202 §/18.9.2017

Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över Jeanette
Carolina Wiléns ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom i
landskapet.
Sökanden är finsk medborgare och bosatt på Åland sedan 25.2.2013 och
saknar åländsk hembygdsrätt.
Ansökan gäller fastigheterna Nygård RN:r 2:42 och Granbacka RN:r 2:23, i
Haga by, i Saltvik. Fastigheterna gränsar till varandra och utgör en gårdsenhet. Fastigheterna är tillsammans ca 7100 m2 och ska användas för fast
boende. Sökanden äger inte sedan tidigare mark på Åland.
Enligt Landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
(2003:68) 3 kap 12 § kan fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt
med stöd av 2 kap, eller jordförvärvslagen, efter prövning i varje enskilt fall,
beviljas jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen.
Ansökan jämte bilagor bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förorda ansökan med hänvisning till Landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd (2003:70).
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att förorda ansökan med hänvisning till Landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd (2003:70).
-----------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017
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Dnr: 60 /2017
§ 203

JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE NR 591, ÅLR 2017/6737

KMST 203 §/18.9.2017

Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över Anneli
Grunérs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet.
Sökanden är svensk medborgare och bosatt på Åland sedan 27.7.2012
och saknar åländsk hembygdsrätt.
Ansökan gäller ½ fastigheten Norräng RN:r 1:49, i Bertbyvik, i Saltvik. Fastigheten är ca 7650 m2 och ska användas för fast boende. Sökanden äger
inte sedan tidigare mark på Åland.
Enligt Landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
(2003:68) 3 kap 12 § kan fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt
med stöd av 2 kap, eller jordförvärvslagen, efter prövning i varje enskilt fall,
beviljas jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen.
Ansökan jämte bilagor bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förorda ansökan med hänvisning till Landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd (2003:70).
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att förorda ansökan med hänvisning till Landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd (2003:70).
-----------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017
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Dnr: 61 /2017
§ 204

FYLLNADSVAL SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN

KMST 204 §/18.9.2017

Marika Alm har anhållit om och beviljats befrielse från sitt förtroendeuppdrag som medlem i social- och omsorgsnämnden av personliga skäl.
Enligt 17 § kommunallag för landskapet Åland (1997:73) skall en förtroendevald som visar giltigt skäl beviljas avsked från uppdraget. Avsked beviljas av fullmäktige, utom för ledamöterna i en kommitté som beviljas avsked
av styrelsen.
Valbar till ledamot i en nämnd är enligt 54 § kommunallag för landskapet
Åland (1997:73) den som har kommunen som sin hemkommun och som
har rösträtt i kommunalval i någon av landskapets kommuner.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att utse NN till ny medlem i
social- och omsorgsnämnden.
Kerstin Renfors föreslog Runa-Lisa Jansson som ny medlem i social- och
omsorgsnämnden. Förslaget vann inget understöd.
Runar Karlsson föreslog Josefine Lindholm till ny medlem i social- och omsorgsnämnden. Förslaget understöddes av Jörgen Lindblom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att utse Josefine Lindholm till
ny medlem i social- och omsorgsnämnden.
----------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017
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Dnr: 63 /2017
§ 205

VAL AV NY ERSÄTTARE I KOMMUNALA CENTRALNÄMNDEN

KMST 205 §/18.9.2017

I enlighet med 13 § Vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet Åland i
varje kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i
landskapet och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i denna lag bestäms om kommunal centralvalnämnd. Detta innebär att den kommunala
centralnämnden, enligt landskapslag (1970:39) om lagtingsval och kommunalval fungerar som kommunal centralvalnämnd enligt rikets vallag
(FFS 714/1998) även vid alla riksval, om inte annorlunda särskilt bestäms.
Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess ny nämnd
är vald (7 § 1 mom. LL om lagtings- och kommunalval).
Jämställdhetslagens krav på 40 procents representation skall fyllas både
för medlemmarnas och ersättarnas del.
Kommunfullmäktige utsåg 26 januari 2015 följande centralvalnämnd;
Medlemmar
Gun Åkerback, ordförande
Christer Nystedt, vice ordförande
Lillemor Björkroos
Leif Karlsson
Ann-Charlotte Jägerström

Lindholmen 18, 22320 Ödkarby
Norrströmmavägen 96, 22430 Saltvik
Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Kuggbölevägen 39, 22430 Saltvik
Rangsbyvägen 59, 22430 Saltvik

Ersättare
Kjell Lindvall
Roland Nylund
Monika Eriksson
Ken Fredrickson
Sofia Laasonen

Norråkersvägen 31, 22430 Saltvik
Lötövägen 19, 22320 Ödkarby
Hagavägen 460, 22320 Ödkarby
Kuggbölevägen 7, 22430 Saltvik
Toböleträskvägen 44, 22320 Ödkarby

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att utse NN till ny ersättare i
centralvalnämnden i stället för framlidne Ken Fredrickson.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att utse Ira Eklund till ny ersättare i centralvalnämnden samt föreslår att Sofia Laasonen träder in som
fjärde ersättare och Ira Eklund utses till femte ersättare.
-----------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017
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Dnr: 64 /2017
§ 206

VAL AV NYA ERSÄTTARE I VALNÄMNDEN OCH VALBESTYRELSEN

KMST 206 §/18.9.2017

Enligt 6 § i LL om lagtings och kommunalval skall kommunfullmäktige under valåret i god tid före valen för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och
en till vice ordförande. Kommunfullmäktige utser minst tre ersättare som
uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. Är kommun inte indelad i röstningsområden skall bestämmelserna i
1 mom inte tillämpas. Kommunal centralnämnd handhar i sådant fall valnämnds uppgifter. Kommunfullmäktige skall under valåret i god tid före valen för inrättningar som avses i 50 § 1 mom
”50 §1 mom Röstberättigad som vårdas i eller intagits i inrättningen eller
som av annan orsak finner sig förhindrad att rösta i vallokal på valdagen får
förtidsrösta i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel. Med inrättning
avses sjukhus, ålderdomshem, sjukhem samt straffanstalt. (39/1990)
51 § Förtidsröstning kan anordnas i inrättning samt vid allmänna förtidsröstningsställen. Ställe där förtidsröstning anordnas benämns förtidsröstningsställe. Varje kommun skall ha minst ett allmänt förtidsröstningsställe
om inte något annat följer av särskilda skäl. Kommunstyrelsen fattar beslut
om var allmänna förtidsröstningsställen inrättas. (31/2003). Förtidsröstning
i inrättning ombesörjs av valbestyrelse och ordnas endast för dem som
vårdas eller intagits där”.
utse en eller flera valbestyrelser bestående av tre ledamöter, av vilka en
utses till ordförande och en till vice ordförande. Kommunfullmäktige utser
minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för
de ordinarie ledamöterna. Valnämnds och valbestyrelses sammansättning
samt respektive ordförandes postadress skall meddelas landskapsregeringen och kommunala centralnämnden. Valnämnden respektive valbestyrelsen är beslutför då tre ledamöter är närvarande. (7/1999)
Valnämndens och valbestyrelsens mandatperiod varar till dess ny nämnd
eller bestyrelse är vald (7 § 1 mom. LL om lagtings- och kommunalval).
Saltvik är indelat i röstningsområde I, västra Saltvik och röstningsområde
II, östra Saltvik.
Kommunfullmäktige utsåg 26 januari 2015 följande valnämnder och valbestyrelse;
Valnämnd röstningsområde I, Västra Saltvik
Medlemmar
Anders Johansson, ordf.
Sture Söderlund, vice ordförande
Marie-Louise Björklund
Protokolljustering:

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

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017

Lillemor Björkroos
Marlene Söderholm

Saltviksvägen 455, 22320 Ödkarby
Strömmavägen 77, 22320 Ödkarby

Ersättare
Jan Hamnström
Peter Lindbäck
Lena Lindqvist

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

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

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

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

Ersättare
Ann-Charlotte Jägerström
Ken Fredrickson
Roland Nylund

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

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att utse NN till ny ersättare i
valnämnden för röstningsområde I istället för framlidne Jan Hamnström
och NN som ersättare i valbestyrelsen istället för framlidne Ken Fredrickson.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att utse Sandra Karlsson till ny
ersättare i valnämnden för röstningsområde I. Kommunstyrelsen föreslår
även inför fullmäktige att utse Folke Karlsson som ersättare i valbestyrelsen samt att Roland Nylund träder in som andre ersättare och Folke Karlsson utses till tredje ersättare.
-----------------

Protokolljustering:

§ 207

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN VID SUNNANBERG VÅRDHEM

KMST 334 §/13.12.2016
Kommunstyrelsen utsåg den 15.2.2010 en kommitté om fem personer med
uppgift att se över kommunens äldreomsorgsplan samt utvärdera verksamheten vid Sunnanberg vårdhem. 9.3.2015 utsåg kommunstyrelsen en
ny kommitté med uppdrag att revireda Saltviks kommuns äldreomsorgsplan i form av äldrepolitiskt program samt utvärdera verksamheten vid
Sunnanberg vårdhem.
Till kommittén utsågs följande personer:

Jan Salmén, ordförande i social-och omsorgsnämnden

Janice Holmström, social- och omsorgsnämnden

Berit Hampf, kommunstyrelsen

Ritva Eklund, vik. äldreomsorgchef
Saltviks kommuns äldrepolitiska program antogs av kommunfullmäktige
7.6.2016/§61 varefter arbetet med att utvärdera verksamheten vid
Sunnanberg vårdhem vidtog.
Kommunfullmäktige antog budgeten för 2017 den 28 november 2016 och
lade till ett nytt investeringsanslag om 40 000 euro för utredning/projektering av äldreboende. Anslaget är ett reservationsanslag som
kräver kommunfullmäktiges godkännande.
Kommitténs slutrapport gällande utvärderingen av Sunnanberg jämte bilagor bifogas sammanträdeskallelsen.
Äldreomsorgschef Ritva Eklund och kommittémedlem Berit Hampf presenterar utvärderingen på mötet och deltar som sakkunniga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och diskuterar
ärendets vidare behandling.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
------------

KMST 19 §/16.1.2017
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att föra ärendet till social- och omsorgsnämnden för utlåtande.
---------SOCN 12 §/9.2.2017
Saltviks kommuns äldrepolitiska program antogs av kommunfullmäktige
7.6.2016/§61 och skall vara styrande och vägledande för planering och utveckling inom äldreomsorgen.

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
18.9.2017
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Enligt riksomfattande kvalitetsrekommendationer har Saltviks kommun för
mycket institutionsplatser. Den åldrande befolkningen gör att kommunen
står inför nya utmaningar gällande framtidens äldreomsorg. Att stödja de
äldre att bo hemma är ett av de viktigaste målen inom äldreomsorgen nationellt.
Hänvisande till underlaget i det äldrepolitiska programmet föreslås
Sunnanbergs verksamhet att fortsätta med institutionsvård bestående av
15 vårdplatser plus 2 periodrum. Verksamheten på den s.k lilla sidan fortsätter med demensvård och föreslås bli effektiverat serviceboende bestående av 8-9 rum. Inga ingrepp i befintliga lokaler görs, men flexibilitet finns
för strukturella förändringar i vårdform beroende på framtida vårdbehov.
Sammantaget under kommitténs arbete framkom det att Saltviks kommuns
äldreomsorg är i behov av flera handikappanpassade lägenheter liknande
Klockars lägenheterna. Kommittén konstaterar vidare att det finns utrymme
på nuvarande Klockars fastighet för en liknande byggnad. Kommunen bör
då ta initiativ till en utvidgning av Klockars genom att först köpa in grannfastigheten, vilket garanterar en framtida utbyggnad.
Kommitténs slutrapport gällande utvärderingen av Sunnanberg jämte bilagor bifogas sammanträdeskallelsen.
Äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden omfattar Saltviks kommuns slutrapport från
kommittén med uppdrag att utvärdera äldreomsorgen och föreslår att en
arbetsgrupp tillsätts för utredning och projektering av äldreomsorgen.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt att återremittera ärendet till äldreomsorgschefen. Följande förtydliganden efterfrågas:
-en kompletterande textdel utgående från nämndens diskussion under mötet
-förklaringar till bilagorna
-en utförligare ekonomisk jämförelse med exempel utifrån såväl klientens
som kommunens perspektiv, beroende på vårdform.
Social- och omsorgsnämnden omfattar äldreomsorgschefens förslag om
att en arbetsgrupp tillsätts. Om en sådan arbetsgrupp tillsätts föreslås att
nämndens ordförande och viceordförande ingår i den.
----------SOCN 22 §/9.3.2017
Äldreomsorgschefen har skrivit en kompletterande textdel till slutrapporten
med ekonomiska jämförelser samt förklaringar till bilagorna.
Textdel till bilagorna bifogas sammanträdeskallelsen.
Äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden omfattar Saltviks kommuns slutrapport från
kommittén med uppdrag att utvärdera äldreomsorgen och för över ärendet
till kommunstyrelsen. Social- och omsorgsnämnden omfattar äldreomsorgschefens förslag om att en arbetsgrupp tillsätts. Om en sådan arbetsgrupp tillsätts föreslås att nämndens ordförande och viceordförande
ingår i den.
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Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. Textdel till
bilagorna i bilaga till protokoll.
----------KMST 66 §/20.3.2017
Bilagorna ”Sunnanbergs slutrapport” – med tillhörande bilagor, samt ”Textdel till bilagorna” bifogas sammanträdeskallelsen.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av:
-Representant från kommunstyrelsen (arbetsgruppens ordförande),
-Social- och omsorgsnämndens ordförande,
-Social- och omsorgsnämnden viceordförande,
-Äldreomsorgschefen,
-Kommuningenjören (sekreterare) och
-Kommundirektören.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att arbetsgruppen ges följande uppdrag:
-att arbeta vidare utgående från ”Sunnanbergs slutrapport”
-att utreda möjligheter och kostnader för köp av grannfastighet till Klockars
-att ta fram en tidsplan och kostnadskalkyl för nybyggnation av en motsvarande fastighet till den som nu finns på Klockars, handikappvänliga lägenheter, och som står i paritet med platsbehovsprognosen i kommunen
-att utreda möjligheten att ombilda en del av Sunnanbergs institutionsplatser, med tanke på klienternas vårdtyngd och framtida behov, till effektiverat
serviceboende.
Arbetsgruppen skall inkomma med sin rapport senast 31 maj 2017.
Beslut:
Ärendet återremitteras till följande kommunstyrelsemöte och då återupptas
diskussionen kring en eventuell utredning av hemservicen, de gamla pensionärsbostädernas behov av renovering samt om lägenheter med tillgång
till natthjälp kan anses som effektiviserat serviceboende.
--------------KMST 83 §/24.4.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen återupptar den bordlagda diskussionen från senaste
möte.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att vid nästa kommunstyrelsemöte utse en arbetsgrupp med uppdrag att utreda möjligheten och kostnaderna för:
-en tillbyggnad om åtta rum vid Sunnanberg vårdhem,
-nybyggnation av handikappvänliga lägenheter, samt
-köp av grannfastighet till Klockars.
Till övriga delar bordlades ärendet.
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KMST 116 §/8.5.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen återupptar ärendet och utser en arbetsgrupp.
Beslut:
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av Berit Hampf, Henry
Lindström, Jan Lindgrén, Gerd Danielsson och Runa-Lisa Jansson. Ordförande och sammankallare blir Henry Lindström. Tekniska chefen och
äldreomsorgschefen utses som sakkunniga i arbetsgruppen. Äldreomsorgschefen utses till sekreterare.
Uppdraget blir att utreda möjligheten och kostnaderna för:
-en tillbyggnad om åtta rum vid Sunnanberg vårdhem,
-nybyggnation av handikappvänliga lägenheter, samt
-köp av grannfastighet till Klockars.
Arbetsgruppen skall inkomma med sin rapport senast 30 september 2017.
-----------KMST 207 §/18.9.2017
Arbetsgruppen har efter sitt möte den 22 augusti 2017 kommit med begäran om förlängning av uppdraget till den 31 december 2017. Gällande köp
av grannfastighet till Klockars föreslår arbetsgruppen att kommunstyrelsen
utreder ett inköp, då ägarna inte har egna intressen av tomten och kan
tänka sig att sälja till kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beviljar arbetsgruppen förlängning av sitt uppdrag till
och med 31 december 2017. Vidare ger kommunstyrelsen förvaltningen i
uppdrag att kontakta fastighetsmäklare för att få grannfastigheten till
Klockars värderad inför eventuella kommande inköp.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
------------
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Dnr: 58 /2017
§ 208

MOTION OM FYSIOTERAPEUT TILL ÅLDRINGSVÅRDEN

KFGE 59/4.9.2017
En motion angående fysioterapeut till åldringsvården inlämnades på mötet
av fullmäktigeledamoten Runa-Lisa Jansson.
Enligt 3 kap. 8 § förvaltningsstadga för Saltviks kommun har kommunfullmäktigeledamot rätt att väcka motion i ärende rörande kommunens gemensamma angelägenheter. Motion ska i skriftlig form lämnas till kommunfullmäktiges ordförande senast före sammanträdets början.
Motion ska upptas till behandling efter det att de i föredragningslistan
nämnda ärenden slutförts och motionens förste undertecknare ska då beredas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan annan överläggning remitteras till kommunstyrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motion i bilaga till protokoll.
----------------KMST 208 §/18.9.2017
Motionen bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag: som beslutet
Kommunstyrelsen remitterar motionen till social- och omsorgsnämnden för
utredning av kostnader och behov av förverkligandet av motionen.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar motionen till social- och omsorgsnämnden för
utredning av kostnader och behov av förverkligandet av motionen.
-----------------
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Dnr: 57 /2017
§ 209

MOTION OM BEHOV AV TRÅDLÖST ALARMSYSTEM VID SUNNANBERG

KFGE 58/4.9.2017
En motion angående behov av trådlöst alarmsystem vid Sunnanberg inlämnades på mötet av fullmäktigeledamoten Runa-Lisa Jansson.
Enligt 3 kap. 8 § förvaltningsstadga för Saltviks kommun har kommunfullmäktigeledamot rätt att väcka motion i ärende rörande kommunens gemensamma angelägenheter. Motion ska i skriftlig form lämnas till kommunfullmäktiges ordförande senast före sammanträdets början.
Motion ska upptas till behandling efter det att de i föredragningslistan
nämnda ärenden slutförts och motionens förste undertecknare ska då beredas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan annan överläggning remitteras till kommunstyrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motion i bilaga till protokoll.
----------------KMST 209 §/18.9.2017
Motionen bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar motionen till social- och omsorgsnämnden för
utredning av kostnader och behov av förverkligandet av motionen.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar motionen till social- och omsorgsnämnden för
utredning av kostnader och behov av förverkligandet av motionen.
-----------------
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Dnr: 40 /2017
§ 210

MOTION OM FOLKOMRÖSTNING GÄLLANDE ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS
INITIATIV OM KOMMUNINDELNING

KFGE 46 §/5.6.2017
En motion angående folkomröstning gällande Ålands Landskapsregerings
initiativ om kommunindelning inlämnades på mötet av fullmäktigeledamoten Tom Jansson med flera.
Enligt 3 kap. 8 § förvaltningsstadga för Saltviks kommun har kommunfullmäktigeledamot rätt att väcka motion i ärende rörande kommunens gemensamma angelägenheter. Motion ska i skriftlig form lämnas till kommunfullmäktiges ordförande senast före sammanträdets början.
Motion ska upptas till behandling efter det att de i föredragningslistan
nämnda ärenden slutförts och motionens förste undertecknare ska då beredas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan annan överläggning remitteras till kommunstyrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motion i bilaga till protokoll.
----------------KMST 189 §/28.8.2017
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att bereda en motion om folkomröstning gällande Ålands landskapsregerings initiativ om kommunindelning.
Enligt 34 § kommunallagen kan fullmäktige besluta att en folkomröstning
skall ordnas om en fråga som hör till kommunens uppgifter. En folkomröstning är rådgivande. Alla röstberättigade har lika rösträtt. Omröstningen är
hemlig.
Enligt 2 § landskapslag (1998:20) om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar ska en folkomröstning ordnas den söndag kommunfullmäktige bestämmer. Beslut om att ordna folkomröstning skall enligt 3 §
fattas minst 60 dagar före den dag omröstningen skall ske. Av fullmäktiges
beslut skall framgå tidpunkten för omröstningen, den fråga omröstningen
avser samt de alternativ som förläggs väljarna. I beslutet skall röstsedlarnas innehåll och utseende fastställas. De alternativ som förläggs väljarna
anges på samma röstsedel. Den röstande skall alltid ha möjlighet att ge uttryck för att han eller hon inte stöder något av alternativen.
Valmyndighet vid folkomröstningar är den kommunala centralnämnden, om
vilken det finns bestämmelser i 5 § landskapslagen om lagtingsval och
kommunalval, samt röstningsnämnden. Kommunfullmäktige skall i god tid
före folkomröstningen för varje röstningsområde tillsätta en röstningsnämnd. När röstningsnämnden utses skall i tillämpliga delar 6 § landskapsProtokolljustering:
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lagen om lagtingsval och kommunalval om tillsättande av valnämnder iakttas.
Landskapsregeringen har per e-post meddelat Ålands kommunförbund att
de bistår med sakkunskap till de kommuner som vill ordna folkomröstningar. Landskapsregeringen har inga formella uppgifter i samband med kommunala folkomröstningar, men bistår gärna med kunskaper och erfarenheter från de allmänna valen och från den senaste folkomröstningen på
Åland, den om anslutningen till EU 1994.
Kommunstyrelsen i Vårdö (KMST §84/16.8.2017) har givit kommundirektören i uppdrag att söka samsyn med andra kommuner som har bestämt eller funderar på att folkomrösta i ärendet, beträffande vilken fråga som skall
ställas.
Motionen bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att de tar beslut om motionen
att genomföra en folkomröstning. Går fullmäktige in för att genomföra en
folkomröstning ger de kommunstyrelsen i uppdrag att i mån av möjlighet
samverka med övriga kommuner som valt att folkomrösta i frågan samt att
bereda beslutet om folkomröstning inför fullmäktige i enlighet med landskapslag om (1998:20) om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att de tar beslut om motionen
att genomföra en folkomröstning. Går fullmäktige in för att genomföra en
folkomröstning ger de kommunstyrelsen i uppdrag att i mån av möjlighet
samverka med övriga kommuner som valt att folkomrösta i frågan samt att
bereda beslutet om folkomröstning inför fullmäktige i enlighet med landskapslag om (1998:20) om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar.
------------KFGE 54 §/4.9.2017
Motionen bifogas sammanträdeskallelsen.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att genomföra en folkomröstning.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i mån av möjlighet
samverka med övriga kommuner som valt att folkomrösta i frågan samt att
bereda beslutet om folkomröstning inför fullmäktige i enlighet med landskapslag om (1998:20) om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar.
--------------
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KMST 210 §/18.9.2017
Kommundirektören och kanslisekreteraren har varit på ett informationstillfälle ordnad av landskapsregeringens valadministratör gällande rådgivande
kommunala folkomröstningar.
Informationsunderlag och anteckningar i bilaga till sammanträdeskallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och ger kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens möte den 16 oktober
2017 ge förslag på tidpunkt för folkomröstning och förslag på frågeställning
och svarsalternativ i enlighet med LL (1998:20) om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar 3 §.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------------
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Dnr: 140 /2017
§ 211

PRESIDENTVAL 2018, FASTSTÄLLANDE AV DE ALLMÄNNA
FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLENA SAMT RÖSTNINGSSTÄLLEN PÅ VALDAGEN I
SALTVIK

KMST 211 §/18.9.2017
Presidentvalets första omgång förrättas söndagen den 28 januari 2018 och
vid behov förrättas en andra omgång söndagen den 11 februari 2018 (förhandsröstningen ordnas i Finland den 17-23 januari och utomlands från
den 10 januari 2018 och för en eventuell andra omgång i Finland den 31
januari – 6 februari och utomlands 31 januari – 3 februari 2018).
Enligt 9 § Vallagen (FFS 714/1998) ska kommunstyrelsen fastställa de allmänna förhandsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i
kommunen.
Enligt 9 § i Vallagen ska det finnas minst ett förhandsröstningsställe i varje
kommun, om inte något annat följer av särskilda skäl. På grund av de särskilda omständigheterna i landskapet Åland fanns det inget förhandsröstningsställe i Geta, Jomala och Saltvik vid riksdagsvalet 2015.
Om en kommun anser att det inte är nödvändigt att ordna ett allmänt förhandsröstningsställe ska kommunen se till att röstberättigade inom kommunen har tillräckliga möjligheter att rösta på förhand på förhandsröstningsställena i andra kommuner.
I enlighet med Vallagen (FFS 714/1998) ersätter justitieministeriet kommunerna för de kostnader som uppkommer i samband med valen med ett belopp per kommuninvånare som har rösträtt i presidentvalet.
Justitieministeriet har tecknat ett ramavtal, med Posten Åland Ab om förrättande av förhandsröstning vid presidentvalet år 2018.
Information från justitieministeriet och befolkningsregistercentralen bifogas
kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Posten Åland Ab för förrättande av förhandsröstning i postens kontor i enlighet med ramavtalet mellan Justitieministeriet och Posten Åland Ab.
Därtill ordnas förhandsröstning på Sunnanberg vårdhem (anstalt) under
förhandsröstningsperioden.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att Ödkarby skola fungerar som röstningsställe på valdagen för röstningsområde 1 och att Rangsby skola fungerar som röstningsställe på valdagen för röstningsområde 2.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
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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: §§ 198-201, 204-210.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 194-197, 202-203, 211.
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: §§ 194-197, 202-203, 211.
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.
----------------------------

Protokolljustering:

