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§ 211

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

KMST 211 §/21.10.2019
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Rosa Salmén och Jan Lindgrén. Protokollet justeras tisdagen den 22 oktober 2019, kl. 16.30 på kommunkansliet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
§ 215 Arv till kommunen
§ 216 Remiss allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter
-------------
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SK/243/2019
§ 212

BUDGET 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022

RN § 38/12.9.2019
Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2020.
Avtalskårerna har inkommit med äskanden och budgetförslag.
Budgetförslag; enligt bilaga:
./.

Bilaga A – RN § 38, Eckerö
Bilaga B – RN § 38, Finström
Bilaga C – RN § 38, Geta
Bilaga D – RN § 38, Hammarland
Bilaga E – RN § 38, Jomala
Bilaga F – RN § 38, Lumparland
Bilaga G – RN § 38, Saltvik
Bilaga H – RN § 38, Sund
Bilaga I – RN § 38, Vårdö

De gemensamma kostnaderna ingår som separata förslag i Bilaga E-RN § 38.
Fördelningen är beaktad i samtliga bilagor.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget för 2020 enligt bilaga
A-I RN § 38.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget för 2020 enligt bilaga
A-I RN § 38 med följande tillägg;
I bilaga H-RN § 38 Saltvik - under 8010 Västra Saltvik FBK;
4320 – minskas anslag med 4 700 euro till 22 000 euro.
4580 – stryks 10 000 euro för ytbeläggning golv vagnshall.
Vidare införs 4576 elektricitet om 3 500 euro.
Under 8011 Östra Saltvik FBK;
4570 – minskas anslag med 500 euro till 4 000 euro.
---------------TEKN 59 §/25.09.2019
Kommuningenjören har utarbetat ett förslag till budget för Tekniska Samhällstjänster och
ett förslag till budget för Tekniska Affärsverksamhet för år 2020 utgående från de budgetramar som kommunstyrelsen gett.
Budgetförslaget för Samhällstjänster presenteras enligt bilaga där kostadsramen utökas
med 11.280 €, vilket innebär en kostnadsram om 723.600 €. Den utökade kostnadsramen härleds till reparationskostnad av anordning vid badstrand. I kommunstyrelsens

Protokolljustering:
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Budgetdirektiv för år 2020 beviljades Tekniska nämnden, Samhällstjänster en kostnadsram om 712.320 €.
Budgetförslaget för Affärsverksamhet presenteras enligt bilaga presenterar en intäktsram om 509.700 € och en kostnadsram om 379.600 €. I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2020 beviljades Tekniska nämnden, affärsverksamheten en intäktsram
om 524.000 € och en kostnadsram om 380.544 €.
Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp, protokoll bifogas som bilaga.
Bilaga. Budget 2020, Tekniska Samhällstjänster
Bilaga. Budget 2020, Tekniska Affärsverksamheter
Bilaga. Protokoll från LG-möte
Bilaga. Investeringar
Bilaga. Budgetdirektiv
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden behandlar budgetförslaget och översänder det till kommunstyrelsen
för vidare behandling.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden besluter förorda bifogat budgetförslag till kommunstyrelsen med följande kompletteringar:
-

Justerad intäktram
Mindre textjusteringar i textdelen
Lavövägen, 1000m, grundförbättring och ytbeläggning framflyttas till 2021-2022
Ödkarbyvägen, 1200m, fräsning och ytbeläggning framflyttas till 2021-2022 samt utredning om cykelbanan ska åtgärdas inkluderas i projektet
Strömmabyväg, anslag från 2019 om 10.000 € inkluderas i projektet Strömmavägen,
1745m, totalt 70.000 € för plan 2022
Karviken, anslag för renovering av träbrygga höjs till 35.000 €

Tekniska nämndens förslag biläggs protokollet.
--------------BYGG 69 §/23.09.2019
Byggnads- och miljöinspektören har utarbetat ett förslag till budget för Byggnads- och
miljönämnden för år 2020 utgående från de budgetramar som kommunstyrelsen gett.
Budgetförslag presenteras enligt bilaga där intäktsramen höjs till 138.060 € pga införande av en grundavgift för avfallet och kostadsramen bibehålls på 222.900 € i enlighet
budgetdirektivet.
Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp, protokoll bifogas som bilaga.

Protokolljustering:
__________________________________________________
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Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden godkänner budgetförslaget och översänder det till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
--------------SOCN 66 §/26.09.2019
Tf. socialsekreteraren har uppgjort ett förslag till budget för individ och familjeomsorgen
år 2020.
Alla enheters budgetförslag har behandlats i kommunens ledningsgrupp, som
enhälligt omfattat protokollet.
I Budgetdirektiven för år 2020, fastställd av kommunstyrelsen den 10.06.2019, fastslogs
att ge budgetansvariga i uppgift att sänka budgetramarna med 4 % på verksamhetens
kostnader från det uppgjorda förslaget.
De största förändringarna i budgetförslaget för individ- och familjeomsorg, jämfört med
föregående år, är följande:
 Institutionsvård inom barnskyddet har minskat
 Antalet familjehem har ökat
 Antalet handikapphushåll ligger alltjämt på en ökad nivå vilket
medför ökade kostnader
Bilagor:
1. Ledningsgruppens protokoll
2. Budgetdirektiv
3. Investeringsplan
4. Budgetförslag för individ- och familjeomsorg samt ÅOF 2020
Tf. Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till budget enligt bilagor och sänder
ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att intäktsramen för
Individ- och familjeomsorgens budget minskas till 20 625 euro och att kostnadsramen
minskas till 722 420 euro i enlighet med tf. socialsekreterarens förslag.
Budgetförslag i bilaga till protokoll.
--------------SOCN 67 §/26.09.2019
Alla enheters budgetförslag har behandlats i kommunens ledningsgrupp som enhälligt
omfattat protokollet.

Protokolljustering:
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Investeringar 2020-2024, ledningsgruppens protokoll och budgetdirektiven 2020 bifogas
i § 66.
Budgettexten bifogas till sammanträdeskallelsen.
Äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till budget enligt bilagor och sänder
ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att intäktsramen för
äldreomsorgens budget fastställs till 567 000 euro och att kostnadsramen minskas till
2 824 200 euro i enlighet med äldreomsorgschefens förslag.
Budgetförslag i bilaga till protokoll.
--------------SKOLBI 52 §/2.10.2019
I budgetdirektiven för år 2020 framgår att Skol- och bildningsnämnden beviljas en intäktsram om 228 290 euro samt en kostnadsram om 3 174 298 euro. Ramarna i budget
2019 är 228 290 euro och 3 326 560 euro.
Skol- och bildningsnämndens kostnadsram för 2020 omfattar en besparing om 4% jämfört med budget 2019 samt 20 000 i sänkta anslag för hemvårdsstödsutbetalningar. 4%
motsvarar 152 262 euro.
Bildningschefen kan i detta skede inte presentera ett budgetförslag (exkl. NÅHD-kostnaderna) som ligger inom ram. Det liggande förslaget innefattar dock besparingar på 115
430 euro. Det finns faktorer, så som ökade personalkostnader, som försvårat arbetet
med att uppnå budgetdirektiven.
Saltviks kommuns andel av de totala kostnaderna år 2020 för NÅHD:s verksamhet uppgår, enligt Förbundsstyrelens beslut 25.9 § 41, till 1 098 514,37 euro. Budget 2019 är 1
175 802 euro. Om Förbundsfullmäktige godkänner liggande budgetförslag innebär det
att Saltviks kostnader för NÅHD:s verksamhet minskar med 77 287,63 euro till 2020.
Saltviks kostnadsram för NÅHD:s verksamhet 2020 är 1 080 770 euro.
Den totala kostnadsminskningen för Skol- och bildningsnämndens verksamhetsområden
(inklusive NÅHD) uppgår till 192 717,63 euro vid jämförelse av budget 2019 (4 502 362
euro) i förhållande till liggande budgetförslag för 2020 (4 309 644,37).
Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
Budgetdirektiv
Budgetförslag 2020
Investeringsplan
Ledningsgruppens protokoll från budgetbehandlingen
NÅHD:s Budget 2020 (ej färdigbehandlad)

Protokolljustering:
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Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att budget 2020 och investeringsplan för Skol- och bildningsnämnden godkänns enligt bilaga.
I och med att skol- och bildningsnämndens budgetförslag ligger ca 36 800 euro över
kostnadsram anhålls samtidigt om en utökning av ramen med motsvarande summa.
Budgetförslag och investeringsplan bifogas protokollet.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämnden föreslår enigt inför kommunstyrelsen:
-att antalet klasser i skolorna från höstterminen 2020 minskar från nuvarande 10 (5 i
Rangsby och 5 i Ödkarby) till 9. Förslaget medför besparing om ca 20 000 (lärarlön för 5
månader) år 2020.
-att kostnaderna för verksamhetsbidragen (ej specificerat) minskas med ytterligare 5
000 euro från nuvarande besparing om 46 000 till 51 000 euro.
Ovan nämnda ändringar förs in i budgettexten som noteringar i marginalerna. Denna bilaga, samt investeringsplanen, bifogas protokollet.
Ovan nämnda besparingar innebär att:
Skol- och bildningsnämnden inför kommunstyrelsen föreslår en ökad intäktsram på
232.950 euro och anhåller om utökad kostnadsram på ca 10 000 euro, vilket skulle innebära en kostnadsram om ca 3.186.000 euro
Gällande NÅHD:s budgetförslag ger Skol- och bildningsnämnden följande uppmaning till
kommunstyrelsen:
-att NÅHD skall presentera en totalbudget där kostnaderna för 2020 är 4% lägre än budget 2019.
-att kostnaderna för specialbarnträdgårdslärartjänsterna ifrågasätts. I nuläget betalar
Saltvik ca 30 000 euro per år för tjänsten och för detta erhålls i bästa fall 8 timmar verksamhetsförlagd arbetstid per vecka.
Bilaga Budget NÅHD 2020 bifogas protokollet.
--------------KMST 184 §/14.10.2019
Budgetdirektiv och ledningsgruppens protokoll bifogas kallelsen.
Budgetförslaget med bilagor delas ut och presenteras på mötet. Ekonomichef Marika
Mattfolk deltar som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och beslutar att budgetbehandlingen fortsätter måndagen den 21 oktober 2019 kl 9.00. De ledande tjänstemännen bör vara tillgängliga under dagen så att de kan höras vid behov:
Malin Lundberg, tf socialsekreterare
Dina Friberg, kommuningenjör

Protokolljustering:
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Erika Gottberg, byggnads- och miljöinspektör
Peter Holm, bildningschef
Malin Eriksson, omvårdnadsledare (vik för äldreomsorgschef Maria Knip)
Lennart Johansson, brandchef
Mia Jansson, personalsekreterare
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------KMST 212 §/21.10.2019
Kommunstyrelsen behandlar budgeten. Ekonomichef Marika Mattfolk och ekonom KarlJohan Wallin deltar som sakkunniga. De ledande tjänstemännen är tillgängliga under
dagen.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen återremitterar budgeten till förvaltningen, i enlighet med diskussionerna som framkom under mötet.
----------------

Protokolljustering:
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SK/300/2019
§ 213

ARVODESSTADGA ÅR 2020

KMST 213 §/14.10.2019
Inför år 2019 justerades arvodesstadgan. Förslag till arvodesstadga 2020 bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att arvodesstadgan för år 2020 fastställs
oförändrad i förhållande till 2019, i enlighet med bifogat förslag.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt föreslå att arvodena för förtroendeuppdrag i §§ 2, 4, 6, 7, 8 och
13 sänks med 5 %, i enlighet med bifogat förslag. Arvoden för valnämnden och centralnämndens ordförande sänks inte.
---------------
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SK/388/2019
§ 214

NÅHD FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE KALLELSE

KMST 214 §/21.10.2019
Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) håller sammanträde torsdagen den 31 oktober
2019 kl 16.00 i Godby högstadieskola.
Mötet kommer bl a att behandla fyllnadsval till förbundsstyrelsen samt val av ordförande,
budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 samt taxor för uthyrning vid GHS 2020.
Rosa Salmén och Helena Flöjt-Josefsson representerar Saltviks kommun vid sammanträdet.
Kallelse jämte bilagor bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger direktiv till representanterna.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen ger direktiv till representanterna i enlighet med KMST 185
§/14.10.2019:
-att NÅHD skall presentera en totalbudget där kostnaderna för 2020 är 4% lägre än budget 2019.
-att förbundsfullmäktige utvärderar innehållet i tjänsten som specialbarnträdgårdslärartjänsterna.
---------------
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SK/397/2019
§ 215

ARV TILL KOMMUNEN

KMST 215 §/21.10.2019
Saltviks kommun är kallad till bouppteckning efter Hogla Jansson, enligt vars testamente
all efterlämnade egendom, ska tillfalla Saltviks kommun till förmån för omsorgsboendet
Sunnanbergs patienters trivsel, terapi, komfort och rehabilitering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att företräda kommunen vid bouppteckningen och övriga ärenden gällande arvet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------
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SK/274/2019
§ 216

REMISS ALLMÄNNA SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR DRICKSVATTENTÄKTER

KMST 216 §/21.10.2019
Ålands landskapsregering skickar ”Förslag till allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter” på remiss under perioden 3 september till och med 31 oktober 2019. Svaren
ska vara inkomna senast den 1 november 2019.
Landskapsregeringen önskar få synpunkter och förslag på:
 De allmänna föreskrifterna.
 Metoderna för att inrätta vattenskyddsområden, beskriv olika scenarier.
 Eventuella problem och konflikter som behöver lösas.
 Ersättningsfrågan. Hur ska finansieringsfrågan lösas vid eventuella ersättningskrav?
Remissdokumentet finns att ta del av på landskapsregeringens hemsida: https://www.regeringen.ax/nyheter/begaran-om-synpunkter
Dokumentet ”Beslut att skicka ut ett förslag till allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter på remiss” samt bilaga ”Fortsatt strategi gällande vattenskydd för dricksvattentäkter” bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och befullmäktigar kommundirektören att tillsammans med kommuningenjören slutligen formulera remissvaret.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen begär förlängd remisstid av Ålands landskapsregering, så att ärendet
behandlas vid nästa styrelsemöte måndagen den 4 november 2019.
---------------
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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: §§ 212 – 213, 216
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 211, 214 - 215
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: §§ 211, 214 - 215
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 på kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
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 plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
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BESVÄRSANVISNING
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
post-adress 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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