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Konstatera laglighet och beslutförhet
Protokolljusterare
Föredragningslistan
Delgivningar
Motion om gemensamt ansvar över ungdomarna
Grundavtal för Norra Ålands högstadiedistrikt kf, begäran om synpunkter
Granskning av fullmäktiges protokoll
Ta del av nämnders m. fl. organs protokoll
Sammanträdesdagar våren 2019
Budgetuppföljning 2018
Kreditlimit
Ålands omsorgsförbund förbundsfullmäktige möte
Lokalkraft Leader Ålands höstmöte
Projektet Städa Åland
Förslag till landskapsförordningar om avfall
Riksdagsval och EU-val 2019, förhandsröstning och röstningsställen på
valdagarna
Val av kommunal centralnämnd
Val av valnämnder och valbestyrelse
Konfidentiellt

Mathias Johansson, ordförande
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§ 297

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.11.2018

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KMST 297 §/26.11.2018
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
-------------

Protokolljustering:
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§ 298

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.11.2018

PROTOKOLLJUSTERARE

KMST 298 §/26.11.2018
I tur att justera protokollet är Runar Karlsson och Katinka Holmström.
Kommunstyrelsens beslut:
Till protokolljusterare valdes Runar Karlsson och Katinka Holmström.
Protokollet justerades direkt efter mötet.
------------

Protokolljustering:
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§ 299

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.11.2018

FÖREDRAGNINGSLISTAN

KMST 299 §/26.11.2018
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
---------------

Protokolljustering:
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DELGIVNINGAR

KMST 300 §/26.11.2018
Ålands landskapsregering

Jordförvärv ÅLR 2018/6581

Jordförvärv ÅLR 2018/5452


ÅSUB



Linnea Johansson från Ålands landskapsregering och Anders
Ekström från Ålands näringsliv informerar om det som landskapsregeringen kallar ”Industrins konkurrenskraft”.

Statistisk årsbok Åland 2018
Tillitsstudie för Åland 2018, rapport 2018:5

Norra Ålands högstadiedistrikt, förbundsfullmäktige

Protokoll 2/2018, 1.11.2018
Ålands kommunförbund

Information om EU-kommissionens satsning på ökad internettillgång ”WiFi4EU”, 6.11.2018
Försäkringsaktiebolaget Alandia

Information överlåtelse, 15.10.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antecknade delgivningarna till kännedom.
-----------

Protokolljustering:
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Dnr: 81 /2018
§ 301

MOTION OM GEMENSAMT ANSVAR ÖVER UNGDOMARNA

KFGE 59 §/10.9.2018
En motion inlämnades på mötet av Helena Flöjt-Josefsson gällande gemensamt ansvar över ungdomarna.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen bifogas protokollet.
----------------KMST 225 §/24.9.2018
Motion gällande gemensamt ansvar över ungdomarna bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till social- och omsorgsnämnden och
skol- och bildningsnämnden för att inhämta nämndernas syn i frågan och
nämndernas bedömning av behovet av eventuellt utökad ungdomsverksamhet i kommunen och eventuellt behov av utökat kommunöverskridande
samarbete för ungdomarna på norra Åland.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag samt att skol- och bildningsnämnden ser över andra instansers arbete såsom t ex fältarna.
----------------SOCN 84 §/11.10.2018
Social- och omsorgsnämndens arbete är ett individbaserat arbete utan
uppsökande verksamhet. Det innebär i praktiken att socialkansliet jobbar
med enskilda ungdomar efter att man fått indikationer på att någon form av
stödåtgärd behöver upprättas för ungdomen i fråga. I många fall kommer
dessa indikationer i form av barnskyddanmälan från skolan, polisen, ungdomsarbetarna eller privatpersoner.
Barnskyddsanmälan (25 § i barnskyddslagen 417/2007) kan göras av vem
som helst som misstänker att det är skäl att utreda om något barn mår dåligt. Dock har bland annat anställda eller förtroendevalda inom social- och
hälsovården, skolväsendet, ungdomsväsendet och polisen skyldighet enligt
lag att inlämna en barnskyddsanmälan till ungdomens hemkommun om det
finns skäl för detta.
Bakom barnskyddsanmälan kan finnas mycket olika saker i anslutning till
barnets behov av vård och omsorg, omständigheter som riskerar barnets
utveckling, eller barnets eget uppförande så som alkoholförtäring eller annat självdestruktivt beteende.
Med anledning av skrivelserna i media kring onyktra minderåriga ungdomar i Godby kan konstateras att under tidsintervallen från skolstart hösten
2018 tills nu, det vill säga under samma tid som tidningarna skrivit mest om
situationen, ser man dock ingen ökning i antalet barnskyddsanmälningar,
eller övriga kontakter om oro för ungdomar, på Saltviks socialkansli.
Protokolljustering:
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Socialkansliet har ett välutvecklat gränsöverskridande samarbete inom
ungdomsarbetet, dels genom samarbete mellan de norråländska socialkanslierna, dels genom samarbete med andra aktörer inom ungdomsarbetet så som Fältarna Mariehamn och Ungdomshuset BOOST. Saltviks
kommun köper även in tjänster från Sunds kommun i form av familjearbetare på 40 % av heltid.
Ungdomsarbetet inom social- och omsorgsnämnden är dock helt och hållet
på en individnivå där tjänstemännen sällan kommer i kontakt med hela
ungdomsgrupper på samma sätt som t.ex. skolan och fritidsledarna gör.
Samarbete mellan kommunernas egna verksamheter så som socialkansliet, skolorna och fritidsledaren är dock kontinuerligt under uppbyggnad för
att tillgodose ungdomarnas behov på bästa sätt. Social- och omsorgsnämnden erfar även att fritidsledaren inom Saltviks kommun är mycket
delaktig i frågor som berör de norråländska ungdomarna.
Då förebyggande arbete är ett ledord i vårt arbete ser vi mycket positivt på
att en dialog och ett samarbete mellan de norråländska kommunerna arrangeras.
Vik. socialsekreterarens förslag:
Ärendet överförs till fullo till skol- och bildningsnämnden som har den primära verksamheten för målgruppen inom ungdomsarbete inom Saltviks
kommun. Ett samarbete mellan social- och omsorgsnämnden och skoloch bildningsnämnden upprätthålls inom ramen för den ordinarie verksamheten.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.
----------------SKOLBI 67 §/26.9.2018
Bildningschefen har varit i kontakt med fältarna och resultatet av kontakten
presenteras muntligen på mötet.
Motion gällande gemensamt ansvar över ungdomarna bifogas kallelsen.
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden diskuterar vilka åtgärder motionen bör resultera i.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Ärendet bordläggs.
----------------SKOLBI 73 §/31.10.2018
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämnden konstaterar, inför kommunstyrelsen, att Saltviks kommun redan bidrar, ex. genom personal till ungdomsgården i Godby
och aktiviteter vid Ålands idrottscenter, med en hel del till kommunöverskridande arbete för ungdomar på norra Åland.

Protokolljustering:
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Nämnden ser positivt på att fler och större samarbetsinsatser görs för ungdomarna på norra Åland men poängterar att det då är viktigt att alla kommuner på norra Åland är med och deltar på likvärdiga grunder och på ett
proportionellt sätt. Som uträkningsgrund kunde exempelvis antal kommuninvånare eller antal högstadieelever fungera.
Dessutom ger nämnden berörda tjänstemän inom skol- och bildningsnämndens verksamhetsområde, i synnerhet fritidsledaren och bildningschefen, direktiv om att prioritera frågan om ungdomsarbete samt att aktivt
samarbete med tjänstemän i andra norråländska kommuner.
Skol- och bildningsnämnden anser också att de gällande riktlinjerna för
verksamhetsbidrag borde ses över så att större flexibilitet vid beslut om bidragsutdelning uppnås. Detta skulle medföra att kommunen har bättre möjligheter att rikta bidrag till ungdomsverksamheter som är i behov av stöd.
----------------KMST 301 §/26.11.2018
På begäran av kommunstyrelsen har social- och omsorgsnämnden samt
skol- och bildningsnämnden lämnat sin bedömning av behovet av eventuellt utökad ungdomsverksamhet i kommunen och eventuellt behov av utökat kommunöverskridande samarbete för ungdomarna på norra Åland,
med anledning av inlämnad motion till kommunfullmäktige.
Vik. socialsekreteraren konstaterar med anledning av den i motionen
nämnda mediala uppmärksamheten gällande onyktra minderåriga ungdomar i Godby centrum att socialkansliet i Saltvik inte sett någon ökning i antalet barnskyddsanmälningar, eller övriga kontakter om oro för ungdomar.
Social- och omsorgsnämndens beslut från mötet 11.10.2018 blir att ärendet gällande motionen till fullo överförs till skol- och bildningsnämnden som
har den primära verksamheten för målgruppen inom ungdomsarbete inom
Saltviks kommun. Ett samarbete mellan social- och omsorgsnämnden och
skol- och bildningsnämnden upprätthålls inom ramen för den ordinarie
verksamheten.
Skol- och bildningsnämnden konstaterar vid sitt möte 31.10.2018 inför
kommunstyrelsen, att Saltviks kommun redan bidrar, ex. genom personal
till ungdomsgården i Godby och aktiviteter vid Ålands idrottscenter, med en
hel del till kommunöverskridande arbete för ungdomar på norra Åland.
Nämnden ser positivt på att fler och större samarbetsinsatser görs för ungdomarna på norra Åland men poängterar att det då är viktigt att alla kommuner på norra Åland är med och deltar på likvärdiga grunder och på ett
proportionellt sätt. Som uträkningsgrund kunde exempelvis antal kommuninvånare eller antal högstadieelever fungera.
Dessutom ger nämnden berörda tjänstemän inom skol- och bildningsnämndens verksamhetsområde, i synnerhet fritidsledaren och bildningschefen, direktiv om att prioritera frågan om ungdomsarbete samt att aktivt
samarbeta med tjänstemän i andra norråländska kommuner.
Skol- och bildningsnämnden anser också att de gällande riktlinjerna för
verksamhetsbidrag borde ses över så att större flexibilitet vid beslut om bidragsutdelning uppnås. Detta skulle medföra att kommunen har bättre möjligheter att rikta bidrag till ungdomsverksamheter som är i behov av stöd.
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Vid norråländskt presidiemöte i Finström 24.10.2018 beskrev Finström hur
de bedriver ungdoms- och fritidsverksamhet i vilken ungdomar från angränsande kommuner deltar samt upplevt behov av utökad verksamhet.
Flera mötesdeltagare uttryckte stöd för utökad verksamhet och att densamma ska ses som en förebyggande åtgärd, men att det inte självklart är
nya och större lokaler som behövs. Mötet konstaterade att man från värdkommunen Finström emotser ett konkret förslag för ställningstagande.
Bildningschefen kallas till kommunstyrelsens möte för att presentera redogörelsen från kontakt med fältarna och resultatet av kontakten, som muntligen presenterades för skol- och bildningsnämnden vid mötet 31.10.2018
samt att svara på eventuella frågor gällande ungdomsverksamheten i
kommunen och det kommunöverskridande samarbetet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar inför kommunfullmäktige att Saltviks kommun redan bidrar, exempelvis genom personal till ungdomsgården i Godby
och aktiviteter vid Ålands idrottscenter, med en hel del till kommunöverskridande arbete för ungdomar på norra Åland. Kommunstyrelsen ser positivt på nämndens direktiv att prioritera ungdomsarbete och att tjänstemännen aktivt samarbetar med tjänstemän i andra norråländska kommuner för
att på så vis uppnå den dialog som efterfrågas i motionen.
Med anledning av att skol- och bildningsnämnden efterfrågar större flexibilitet vid beslut om bidragsutdelning föreslår kommunstyrelsen att upptaget
bidrag för övrig ungdomsverksamhet i budget 2019 kan användas för
kommunöverskridande samarbeten.
Kommunstyrelsen föreslår därmed inför kommunfullmäktige att motionen
avförs såsom slutbehandlad.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar inför kommunfullmäktige att Saltviks kommun redan bidrar, exempelvis genom personal till ungdomsgården i Godby
och aktiviteter vid Ålands idrottscenter, med en hel del till kommunöverskridande arbete för ungdomar på norra Åland. Kommunstyrelsen ser positivt på nämndens direktiv att prioritera ungdomsarbete och att tjänstemännen aktivt samarbetar med tjänstemän i andra norråländska kommuner för
att på så vis uppnå den dialog som efterfrågas i motionen.
Med anledning av att skol- och bildningsnämnden efterfrågar större flexibilitet vid beslut om bidragsutdelning föreslår kommunstyrelsen att upptaget
bidrag för övrig ungdomsverksamhet i budget 2019 kan användas för
kommunöverskridande samarbeten.
Kommunstyrelsen föreslår därmed inför kommunfullmäktige att motionen
avförs såsom slutbehandlad.
-----------------
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Dnr: 59 /2018
§ 302

GRUNDAVTAL FÖR NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT KF, BEGÄRAN OM
SYNPUNKTER

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

Protokolljustering:
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Organ
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GRANSKNING AV FULLMÄKTIGES PROTOKOLL

KMST 303 §/26.11.2018
Enligt Kommunallagen för Åland, 49 § 3 mom, ska kommunstyrelsen
granska lagligheten i de beslut som fattas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktigesammanträde har hållits den 12 november 2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
-----------------------

Protokolljustering:
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§ 304
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TA DEL AV NÄMNDERS M. FL. ORGANS PROTOKOLL

KMST 304 §/26.11.2018
Kommundirektörens tjänstemannabeslut

§ 49/2018 Tillsättande av hyresgäst, Strömma lägenhet

§ 50/2018 Tillsättande av hyresgäst, Dälden lgh
Tekniska nämnden

Protokoll 11/2018
Byggnads- och miljönämnden

Protokoll 9/2018
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 §.
Kommunstyrelsens beslut:
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 §.
------------
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Dnr: 99 /2018
§ 305

SAMMANTRÄDESDAGAR VÅREN 2019

KMST 305 §/26.11.2018
Förslag på sammanträdesdagar bifogas föredragningslistan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar följande preliminära sammanträdesdagar våren
2019. Mötena föreslås hållas på måndagar kl 17.00.

14.1.2019

11.2.2019

18.3.2019

29.4.2019

20.5.2019

10.6.2019
Måndagen den 27.5.2019 kl 17.00-19.00; Mål 2020-2022 tillsammans med
kommunfullmäktige och nämndernas ordföranden.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
--------------
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Dnr: 18 /2018
§ 306

BUDGETUPPFÖLJNING 2018

KMST 306 §/26.11.2018
Resultatrapport för oktober månad bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
Resultatrapport för oktober månad bifogas protokollet.
-----------------
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Dnr: 100 /2018
§ 307

KREDITLIMIT

KMST 307 §/26.11.2018
Kommunen har en kreditlimit hos Ålandsbanken Abp och de senaste fem
åren har limitgränsen varit 150 000 euro. Limitgränsen är sällan utnyttjad,
men tillfälliga behov kan uppstå. Krediten är tidsbegränsad och förfaller till
betalning 15.12.2018. Meddelande om förlängning av krediten behöver göras senast 31.11.2018.
Enligt förvaltningsstadgan 46 § 20 p har kommunstyrelsen rätt att uppta
kortfristig kredit till ett totalbelopp om högst 337.000 euro. Enligt 69 § kan
kommunstyrelsen delegera rätt att besluta om upplåning och placeringar till
andra organ och tjänstemän. Enligt 98 § undertecknas avtal och förbindelser som ingås för kommunens räkning av kommunstyrelsens ordförande
eller kommundirektören, såvida kommunstyrelsen inte har befullmäktigat
andra personer att göra det.
Villkor för kreditlimiten (e-post) bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga kreditlimiten hos Ålandsbanken Abp
med fem år från och med 15.12.2018 och befullmäktigar kommundirektören att underteckna handlingarna och sköta eventuella förhandlingar.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
-----------------
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Dnr: 97 /2018
§ 308

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE MÖTE

KMST 308 §/26.11.2018
Ålands omsorgsförbund förbundsfullmäktige håller möte torsdagen den 29
november 2018 kl 13.00 på Omsorgsförbundets kansli.
Mötet kommer bland annat att behandla förslag till budgetförslag och ekonomiplan för år 2019-2021 samt tilläggsbudget för år 2018 och upptagande
av lån.
Berit Hampf är ordinarie medlem i Ålands omsorgsförbunds förbundsfullmäktige.
Kallelse och bilagor samt kommunernas utlåtanden angående budgeten bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Ålands omsorgsförbunds förbundsfullmäktige har meddelat att mötet skjuts
upp till den 27 december 2018. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till
kommunstyrelsens möte den 18 december 2018.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------------
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Dnr: 98 /2018
§ 309

LOKALKRAFT LEADER ÅLANDS HÖSTMÖTE

KMST 309 §/26.11.2018
Leader Åland rf kallar till höstmöte den 29.11.2018 kl 18.00 på Pensionat
Stalldalen i Finström.
Från Ålands Vatten kommer Ann Nedergård att berätta om deras två projektplaner därefter behandlas stadgeenliga ärenden.
Kommunens representant Jörgen Lindblom har fått kallelsen per e-post
den 16.11.2018.
Kallelsen och bilagor bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger direktiv till representanten.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen ger inga direktiv.
-----------------
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Dnr: 85 /2018
§ 310

PROJEKTET STÄDA ÅLAND

KMST 238 §/15.10.2018
Ålands Natur och Miljö har inkommit med en inbjudan till medverkan i projektet ”Städa Åland”.
Kampanjen Städa Åland syftar till att skapa ett skräpfritt Åland och samtidigt öka medvetenheten om nedskräpning och dess effekter på vatten och
natur. Detta uppfylls genom skräpplockningskampanjer, ploggning, informativa filmer, kartläggning av skräpsituationen, kommunikation via sociala
medier samt föreläsningar.
Ålands landskapsregering, Östersjöfonden, MISE och Renhållningen är
med i projektets arbetsgrupp.
Projektet är tänkt att finansieras på samma sätta som Agenda 21 tidigare
finansierades, dvs med 1 euro per kommuninvånare.
Inbjudan bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnads- och miljönämnden för
att inhämta deras synpunkter i frågan.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
----------------BYGG 111 §/20.11.2018
Saltviks kommun har vissa år varit med i Ålands Natur och Miljös
Agenda21, Agenda21 avslutades 2017.
Att delta i kampanjen Städa Åland skulle vara ett sätt för Saltviks kommun
att stödja arbetet med att öka kommuninvånarnas medvetenhet om nedskräpningens effekter. Frågan är dock vad ett deltagande i kampanjen
specifikt ger Saltviks kommun?
Ett deltagande i kampanjen kan ses som ett sätt att implementera Utvecklings- och hållbarhets agendan för Åland, dess strategiska utvecklingsmål
nr 3 ”allt vatten har god kvalitet” och nr 7 ”Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster” kan lättare uppnås genom en minskad nedskräpning och genom att öka medvetandegraden hos allmänheten.
Invånarantalet per 31.12.2017 var 1873 personer vilket med en finansiering
med 1€/person skulle betyda en kostnad om ca 1873€ för att delta i kampanjen 2019. Budgeterade medel för detta finns inte i budgeten för 2019.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden förslår för kommunstyrelsen att Saltviks
kommun inte deltar i Städa Åland kampanjen då budgeterade medel inte
finns i 2019 års budget.
Nämnden konstaterar vidare att man önskar stöda projekt med mer lokal
förankring.
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Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
-------------------KMST 310 §/26.11.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar byggnads- och miljönämndens beslut.
Kommunstyrelsens beslut:
Runar Karlsson föreslog att Saltviks kommun deltar i Städa Åland kampanjen. Kostnaden tas från kommunstyrelsens dispositionsmedel. Rosa
Salmén understödde förslaget.
Efter att två förslag förelåg gick kommunstyrelsen till omröstning.
Kommundirektörens förslag fick en röst, Kerstin Renfors. Runar Karlssons
förslag fick fem röster, Jan Lindgrén, Rosa Salmén, Sue Holmström, Katinka Holmström och Runar Karlsson. Mathias Johansson lade ned sin
röst.
Kommunstyrelsen beslöt sålunda att Saltviks kommun deltar i Städa Åland
kampanjen. Kostnaden tas från kommunstyrelsens dispositionsmedel. Beslutet meddelas Ålands Natur och Miljö. Kommunstyrelsen önskar en uppföljning i slutet av år 2019 över vad som gjorts i kommunen under det året.
--------------------
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Dnr: 79 /2018
§ 311

FÖRSLAG TILL LANDSKAPSFÖRORDNINGAR OM AVFALL

BYGG 110 §/20.11.2018
Landskapsregeringen begär in kommunernas yttrande gällande förslag till
nya landskapsförordningar om avfall. Förslagen ska komplettera den nya
landskapslagen om att tillämpa rikets avfallslag vilken torde träda ikraft
from 1.1.2019. Förslaget omfattar såväl EU:s regelverk om avfall som genomförande av ett med riket gemensamt producentansvarssystem.
Synpunkter på förslaget till landskapsförordningar bör vara landskapsregeringen tillhanda senast 26 november.
Förslaget är i grunden en fortsättning på arbetet med att få till stånd en
modernare lag stiftning och en större samverkan mellan landskapet och riket i producentansvars frågor.
I detta syfte antog lagtinget den 21 mars 2018 ett lagstiftningspaket där
huvudsaken var att en landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag ersätter den gällande landskapslagen (1981:3) om renhållning. I det ingår
följd ändringar som rör främst hänvisningar i miljöskydds- och trafiklagstiftningen.
Förslaget till tre nya förordningar föreslås i huvudsak ersätta alla de förordningar som utfärdats med stöd av den gällande renhållningslagen. Undantaget är landskapsförordningen (2010:79) om återvinning av vissa avfall i
markbyggnad, som således kommer att förbli i kraft.
Förordningsförslaget innehåller till största delen bestämmelser som gäller
redan idag enligt gällande renhållningsförordning och till viss del även enligt gällande renhållningslag.
Nya bestämmelser är definitionerna av bygg- och rivningsavfall och avfall
från fritidsbostäder, kravet på separat insamling av glasavfall, plastavfall
samt pappers- och kartongavfall vid bygg- och rivningsverksamhet i 14 §,
kraven om asbestavfall i 16 § och uppgifter om fastighetsvis avfallstransport i 22 §.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Nämnden konstaterar att det är bra att avfallsförordningen uppdateras.
Uppdatering av avfallslagstiftningen som nu troligen träder ikraft den
1.1.2019 kommer att medföra utökad arbetsmängd även för kommunerna.
Ärendet förs vidare till kommunstyrelsen.
Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
----------------KMST 311 §/26.11.2018
Remiss och lagförslag bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar byggnads- och miljönämndens beslut och ger
som synpunkter till landskapsregeringen att det är bra att avfallsförordningen uppdateras. Kommunstyrelsen konstaterar dock att uppdatering av
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avfallslagstiftningen som nu troligen träder ikraft den 1.1.2019 kommer att
medföra utökad arbetsmängd även för kommunerna.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen omfattade byggnads- och miljönämndens beslut och ger
som synpunkter till landskapsregeringen att det är bra att avfallsförordningen uppdateras. Kommunstyrelsen konstaterade dock att uppdatering
av avfallslagstiftningen som nu troligen träder ikraft den 1.1.2019 kommer
att medföra utökad arbetsmängd även för kommunerna.
-----------------
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Dnr: 14 /2018
§ 312

RIKSDAGSVAL OCH EU-VAL 2019, FÖRHANDSRÖSTNING OCH
RÖSTNINGSSTÄLLEN PÅ VALDAGARNA

KMST 312 §/26.11.2018
Riksdagsval förrättas söndagen den 14 april 2019. Förhandsröstning i Finland ordnas 3-9.4.2019 och utomlands 3-6.4.2019.
Europaparlamentsval förrättas söndagen den 26 maj 2019. Förhandsröstning i Finland ordnas15-21.5.2019 och utomlands 15-18.5.2019.
Enligt 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen ta beslut om antalet och placering av de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen. Det ska finnas
minst ett allmänt förhandsröstningsställe i varje kommun om inte något annat följer av särskilda skäl. Beslut om förhandsröstningsställe ska meddelas befolkningsregistercentralen senast 25.1.2019.
Kommunen har tidigare ingått avtal med Posten på Åland användning av
postkontoret i Mariehamn som förhandsröstningsställe. Kommunen har
även inför dessa val fått möjligheten att anlita posten i Mariehamn som förhandsröstningsställe. Kostnaden för detta uppgår till 1.600 euro.
Inom varje röstningsområde ska finnas ett av kommunstyrelsen bestämt
röstningsställe på valdagen. På valdagen får en röstberättigad rösta endast
i det röstningsställe som finns inom det röstningsområdet som har antecknats för honom eller henne i röstregistret.
Justitieministeriets cirkulär 31.10.2018 bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att för både riksdagsvalet och EU-valet teckna
avtal med Posten Åland Ab för förrättande av förhandsröstning på postkontoret i Mariehamn enligt bifogat förslag till avtal.
Därtill ordnas förhandsröstning på Sunnanberg vårdhem (anstalt) under
förhandsröstningsperioden för bägge val.
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 för bägge val.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
-----------------
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Dnr: 14 /2018
§ 313

VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND

KMST 313 §/26.11.2018
Riksdagsval, Europaparlamentsval samt lagtings- och kommunalval kommer att hållas på Åland år 2019.
I enlighet med 5 § LL om lagtings- och kommunalval skall kommunfullmäktige inom januari månad under valåret tillsätta en centralnämnd för kommunalvalet (kommunal centralnämnd) bestående av fem ledamöter, av
vilka en utses till ordförande och en till viceordförande. Fullmäktige utser
även fem ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället
för de ordinarie ledamöterna.
Kommunal centralnämnd är beslutför, då fem medlemmar är närvarande.
Såsom kommunal centralnämnds kansli fungerar vederbörande kommunalkansli.
I kommunal centralnämnd eller i valnämnd som avses i 6 § 1 mom. har en
företrädare för kommunstyrelsen inte rätt att vara närvarande, inte heller
kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören.
Kommunal centralnämnd kan anta sekreterare och annan personal om behov finns.
I enlighet med 13 § Vallagen (rikets vallag) 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 fungerar som kommunal centralvalnämnd även vid alla
riksval, om inte annorlunda särskilt bestäms.
Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess ny nämnd
är vald i enlighet med 7 § 1 mom. LL om lagtings- och kommunalval.
Jämställdhetslagens (1986/609) krav på 40 procents representation av
kvinnor och män ska fyllas både för medlemmarnas och ersättarnas del.
Lista på nuvarande centralnämnd bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att utse kommunal
centralnämnd bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande
och en till viceordförande, samt fem ersättare som uppställs i den ordning
de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen bordlade ärendet.
-----------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.11.2018

Sida
26

Dnr: 14 /2018
§ 314

VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE

KMST 314 §/26.11.2018
Riksdagsval, Europaparlamentsval samt lagtings- och kommunalval kommer att hållas på Åland år 2019.
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.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige utser valnämnd för röstningsområde I, bestående av fem ledamöter av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande samt valnämnd för röstningsProtokolljustering:
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område II, bestående av fem ledamöter av vilka en utses till ordförande
och en till vice ordförande. Kommunfullmäktige utser även minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie
ledamöterna.
Kommunstyrelsen föreslår även för kommunfullmäktige att fullmäktige utser en valbestyrelse 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.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen bordlade ärendet.
-----------------
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Dnr: 95 /2018
§ 315

KONFIDENTIELLT
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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: §§ 300-302, 304, 306, 308, 313-314.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 297-299, 303, 305, 307, 309-312, 315.
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: §§ 297-299, 303, 305, 307, 309-312, 315.
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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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.11.2018

Sida
31

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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