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Organ
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22.3.2018

Sammanträdestid

Måndagen den26.3.2018kl.17.00 -

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Nääs
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§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85

Konstatera laglighet och beslutförhet
Protokolljusterare
Föredragningslistan
Delgivningar
Ta del av nämnders m. fl. organs protokoll
Gemensamt dataskyddsombud
Kuggviksvägen, planering av och övertagande till kommunalväg
Långbergsöda-Öjvägen, planering till kommunalväg och ytbeläggning
Regler för försäljning av kommunens industritomter
Skogsgläntans daghem – fullvärdigt kök
Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland
Begäran om uppgifter om utveckling av kommunernas äldreomsorg
Ändring av stadgar för Hjördis Gottbergs minnesfond
Ändring av stadgar för Ulla och Ruben Nordmans minnesfond
Anhållan om uppsägning
Anställning av socialsekreterare
Vikarierande socialsekreterare
Val 2019
Inbjudan till vårmöte 2018, Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f
Antagande av anbud - renovering av golv vid Skogsgläntan daghem
Bemötande beskattningskommun
Andelslaget Bocknäs Vatten, andelsstämma

Mathias Johansson, ordförande
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§ 64

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.3.2018

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KMST 64 §/26.3.2018
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
-------------

Protokolljustering:
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§ 65

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.3.2018
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PROTOKOLLJUSTERARE

KMST 65 §/26.3.2018
I tur att justera protokollet är Katinka Holmström och Kerstin Renfors.
Kommunstyrelsens beslut:
Till protokolljusterare valdes Kerstin Renfors och Runar Karlsson. Protokollet justeras tisdagen den 27 mars 2018 kl 16.00.
------------

Protokolljustering:

§ 66

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.3.2018
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FÖREDRAGNINGSLISTAN

KMST 66 §/26.3.2018
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
§ 67 Delgivningar tillägg: Ålands kommunförbund
§ 68 Ta del av nämnders m fl organs protokoll tillägg: Räddningsområde
Ålands landskommuner
§ 83 Antagande av anbud – renovering av golv vid Skogsgläntans daghem
§ 84 Bemötande beskattningskommun
§ 85 Andelslaget Bocknäs Vatten andelsstämma, direktiv
---------------

Protokolljustering:

§ 67

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.3.2018
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DELGIVNINGAR

KMST 67 §/26.3.2018
Norra Ålands högstadiedistrikt

Protokoll, förbundsfullmäktige 1/2018
Ålands landskapsregering

Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavdrag 2018

Begäran om utlåtande angående anhållan om arrendering av
allmänt vattenområde för förankring av fiskodlingsanläggning
Ålands omsorgsförbund

Förbundsfullmäktige, begäran om namnförslag till förbundsstyrelsen
Ålands kommunförbund

Protokoll, förbundsstyrelsen 23.3.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom.
-----------

Protokolljustering:

§ 68

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.3.2018

Sida
7

TA DEL AV NÄMNDERS M. FL. ORGANS PROTOKOLL

KMST 68 §/26.3.2018
Kommundirektörens tjänstemannabeslut

15 §/2018 – Inköp kopiator

16 §/2018 - Anställning kanslist/receptionist
Byggnads- och miljönämnden

Protokoll 2/2018
Tekniska nämnden

Protokoll 3/2018
Social- och omsorgsnämnden

Protokoll 3/2018
Lantbruksnämnden för norra Åland

Protokoll 1/2018
Räddningsområde Ålands landskommuner

Protokoll 22.3.2018
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 §.
------------

Protokolljustering:
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Dnr: 7 /2018
§ 69

GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD

KMST 39 §/12.2.2018
Den nya EU-förordningen om dataskydd som träder i kraft i maj innehåller
bestämmelser om dataskyddsombud. Bestämmelserna reglerar vilken roll
och vilka uppgifter dataskyddsombudet ska ha.
Förordningen gäller direkt som lag och ersätter nationella regler. Till viss
del ges utrymme för mer preciserade bestämmelser i nationell lagstiftning
om till exempel behandlingen av personuppgifter inom myndigheter, tillsynsmyndighet och sanktionsavgift inom offentlig sektor. I dagsläget pågår
ännu beredningen av lagstiftningen.
Myndigheter ska under alla omständigheter utse en person i organisationen alternativt anställa eller genom uppdragsavtal ge en annan organisation
i uppdrag att bevaka dataskyddet – dataskyddsombud.
Enligt mejl från Åda Ab (23.1.2018) har de i december diskuterat med
Ålands kommunförbund och Mariehamns stad om hur en lösning för en
gemensam dataskyddsombud (DPO) tjänst vid Åda Ab skulle förverkligas.
Åda har arbetat vidare och tagit fram en befattningsbeskrivning, fördelningsmodell och utkast till avtal gällande tjänsten.
Vid kommundirektörsmöte 26.1.2018 diskuterade mötet Ådas erbjudande
om att tillhandahålla dataskyddsombud som ÅDA givit kommuner och
kommunalförbund, prisnivån konstaterades vara hög.
Finns det ett tillräckligt stort och samlat intresse att samarbeta inom området så kan Åda påbörja en rekrytering av en DPO, som är till för kommunerna och kommunalförbunden. Åda önskar få svar gällande intresset för
att samarbeta i frågan senast vecka 7 i februari.
Enligt fördelningsmodellen utgör kostnaden för Saltvik 637,50 euro/månad
för 7,5 timmar/månad. Sammanlagd årskostnad för Saltvik utgör enligt fördelningsmodellen 7 650 euro samt kilometerersättning. Enligt avtalsförslaget justeras årskostnaden om antalet timmar avviker mer än +/- 10 %.
Inför budgeten för 2018 rådde ännu stor ovisshet gällande dataskyddsombudet och hur ett dataskyddsombud i praktiken skulle arbeta. I årets budget finns uppskattade kostnader för dataskyddsombud på konsultbasis till
cirka 2 500 euro.
Följande bilagor bifogas sammanträdeskallelsen:

Datainspektionens vägledning

Avtal gällande Data protection officer (DPO) tjänst

Fördelningsmodell

Befattningsbeskrivning
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen informerar Åda Ab att Saltviks kommun är intresserade
av att teckna avtal om gemensamt dataskyddsombud. Om kostnaderna för
Protokolljustering:
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Saltviks del blir högre än i bifogad fördelningsmodell förbehåller sig kommunstyrelsen rätten att ompröva sitt beslut.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
----------------KMST 69 §/26.3.2018
Åda Ab har per mejl (16.3.2018) informerat kommunerna om ett nytt upplägg gällande dataskyddsombud. Det nya erbjudandet är baserat på en
uppskattad fördelning av minimitimmar/månad, vilket är minskat från tidigare erbjudande då Åda har fått återkoppling om att det tidigare antalet var
för högt, samt en prisjustering. Det nya avtalsutkastet är baserat på ett
tillsvidareavtal, som är bundet till de första 12 månaderna och inte som tidigare avtalsutkast till tre år.
För Saltviks del innebär det en månadskostnad på 210 euro/månad för 3
timmar per månad. Sammanlagd årskostnad enligt beräkningen utgör
2 520 euro. Resekostnader och eventuella dagtraktamenten debiteras skilt.
Ersättning för tilläggsbeställningar utöver uppdraget som ingår i DPOtjänsten utgår enligt avtalsförslaget enligt löpande timdebitering för experttjänster enligt vid var tid gällande prislista för Åda Ab.
Åda Ab önskar en preliminär accept för erbjudandet senast fredagen den 6
april 2018.
Följande bilagor bifogas sammanträdeskallelsen:

Mejl från Åda Ab

Avtal gällande Data protection officer (DPO) tjänst

Fördelningsmodell

Befattningsbeskrivning
Kommunens tf IT-ansvariga Marika Mattfolk informerade allmänt om GDPR
samt arbetet som inletts i kommunens förvaltning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen informerar Åda Ab att Saltviks kommun är intresserade
av att teckna avtal om gemensamt dataskyddsombud i enlighet med det
nya erbjudandet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
-----------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.3.2018
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Dnr: 30 /2015
§ 70

KUGGVIKSVÄGEN, PLANERING AV OCH ÖVERTAGANDE TILL KOMMUNALVÄG

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

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
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Dnr: 74 /2013
§ 71

LÅNGBERGSÖDA-ÖJVÄGEN, PLANERING TILL KOMMUNALVÄG OCH
YTBELÄGGNING

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

Protokolljustering:
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Dnr: 9 /2018
§ 72

REGLER FÖR FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS INDUSTRITOMTER

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

KMST 73 §/26.3.2018
Kommunfullmäktige beslöt 51 §/4.9.2017 att Skogsgläntans daghem uppdateras med ett fullvärdigt kök och för ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Kommunstyrelsen har inväntat rapporten från arbetsgruppen som haft i
uppdrag att ta fram underlag för vilket av kommunens daghem som verksamhetsmässigt och ekonomiskt är mest lämpat för en utbyggnad. Enligt
arbetsgruppens förslag, vilket även kommunstyrelsen understöder, är det
Prästkragens daghem som bäst lämpar sig för en utbyggnad. Med anledning av detta bör kommunstyrelsen gå vidare med ärendet planeringen av
ett fullvärdigt kök vid Skogsgläntan, som ett skilt ärende.
Sedan tidigare finns Rapport tillbyggnad Skogsgläntan kök (13.7.2017),
som behandlar utbyggnaden. Rapporten biläggs möteskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter att tillsätta en arbetsgrupp, som närmare utreder de åtgärdsalternativ som presenteras i Rapport tillbyggnad Skogsgläntan kök (13.7.2017). Arbetsgruppen återkommer
sedan till styrelsen med förslag på hur arbetet ska gå vidare.
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet bordläggs.
--------------
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UTVECKLINGS- OCH HÅLLBARHETSAGENDA FÖR ÅLAND

KMST 74 §/26.3.2018
De åländska kommunerna har per mejl den 28 februari 2018 fått en begäran om att inom mars månad skicka in en kort text med redogörelse för hur
kommunen ser på nuläget i förhållandet till Utvecklings- och hållbarhetsagendan i allmänhet och kommunens funktion i förverkligandet av agendan.
Materialet från kommunerna kommer att sammanställas i statusrapport 2
för Utvecklings- och hållbarhetsagendan och publiceras i juni detta år.
I februari 2017 sände utvecklings- och hållbarhetsrådet, som är en del av
nätverket bärkraft.ax ett brev till ledande tjänstmän och politiker med en
önskan om inspiration till att läsa agendan. I brevet fanns även exempel på
tre initiala åtgärder som kommunen kan göra:
1)
Kommunen ställer sig formellt bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan genom behandling i kommunens beslutande forum.
2)
Kommunen analyserar agendan och väljer tre åtgärder, som
bidrar till förverkligandet av visionen samt ett eller flera av de strategiska utvecklingsmålen, för omgående genomförande.
3)
Kommunen publicerar på sin hemsida och i andra kanaler om
sitt ställningstagande och sina tre utvalda åtaganden.
I anslutning till kommunfullmäktigemötet den 9 oktober 2017 var Micke
Larsson inbjuden att informera om och diskutera Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med kommunens politiker.
Närmare information om nätverket bärkraft.ax, Utvecklings- och hållbarhetsagendan och statusrapport 1 finns på: http://barkraft.ax
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunen formellt
ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan samt ger förvaltningen i uppdrag att inför budget 2019 föreslå tre åtgärder som bidrar till
förverkligandet av visionen samt ge förslag på ett eller flera strategiska utvecklingsmål, vilka ska kunna följas upp i kommunens bokslut med mätbara indikatorer.
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen under 2017 har vidtagit flera
åtgärder som ligger i linje med agendan. Kommunen har exempelvis övergått från uppvärmning med olja till uppvärmning med flis för Rangsby skola
och skollägenheter, vid Sunnanberg vårdhem har kommunen gått in för alternativ energi i form av installation av bergvärmepump. På den mer invånarnära nivån har kommunen slutit avtal med Finströms kommun gällande
gemensam mattvätt, så att kommuninvånarna kunnat tvätta sina mattor vid
anläggningen i Godby.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunen formellt
ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan samt ger förvaltningen i uppdrag att inför budget 2019 föreslå tre åtgärder som bidrar till
förverkligandet av visionen samt ge förslag på ett eller flera strategiska utProtokolljustering:
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vecklingsmål, vilka ska kunna följas upp i kommunens bokslut med mätbara indikatorer.
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen har vidtagit flera åtgärder
som ligger i linje med agendan. Kommunen har exempelvis övergått från
uppvärmning med olja till uppvärmning med flis för Rangsby skola och
skollägenheter, till bioenergi i Ödkarby skola och skollägenheter, vid
Sunnanberg vårdhem har kommunen gått in för alternativ energi i form av
installation av bergvärmepump samt installation av solpaneler 2018. Man
har även övergått till att i mån av möjlighet använda sig av ekologisk
och/eller närproducerad mat. På den mer invånarnära nivån har kommunen slutit avtal med Finströms kommun gällande gemensam mattvätt, så
att kommuninvånarna kunnat tvätta sina mattor vid anläggningen i Godby.
---------------------------
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Dnr: 21 /2018
§ 75

BEGÄRAN OM UPPGIFTER OM UTVECKLING AV KOMMUNERNAS
ÄLDREOMSORG

KMST 75 §/26.3.2018
Landskapsregeringen konstaterar i sin begäran om uppgifter till kommunerna på Åland (Dnr ÅLR 2018/2012) utgående från tillgänglig statistik,
som finns som bilaga till begäran, att kommunernas utveckling av äldreomsorgen inte motsvarar de av landskapsregeringen fastställda servicemålen och de mål som uppställs i lagförslaget om tjänster för äldre samt i lagförslag till kommunstrukturreformen.
I sin begäran om uppgifter om utveckling av kommunernas äldreomsorg
redogör landskapsregeringen för nedanstående servicemål och kommande
förändringar.
Servicemål

En förutsättning för att minst 90 % av alla 75 år fyllda ska
kunna bo kvar i sitt eget hem är att kommunerna prioriterar förebyggande åtgärder inom äldreomsorgen, enligt Slutrapport från arbetsgruppen med uppdrag att utreda äldreomsorgen (Landskapsregeringen, 2006).

Servicemål för 75 år och äldre beträffande möjligheten att bo
kvar hemma (minst 90 %), för omsorg på effektiviserat serviceboende (5 – 6 %) och på institutionsnivå (3 %), enligt ”Kvalitetsrekommendation angående tjänster för äldre” (Landskapsregeringen,
2010).
Kommande förändringar
Enligt en utredning kring socialvårdens utveckling på Åland (Landskapsregeringen 2011) stod socialvården på Åland inför ett antal övergripande utmaningar, vilka enligt landskapsregeringen är relevanta även idag:
- Den demografiska utvecklingen,
- En ökande finansieringsproblematik vilken ställer kraven på
effektiv resursanvändning,
- Rekrytering av tillräcklig och behörig personal och att tyngdpunkten i socialvården flyttas mot bl.a. förebyggande och tidiga insatser.
I underlag till lagförslag om stärkande av funktionsförmågan och socialoch hälsovårdstjänster för äldre som lämnats till lagberedning ingår att:
- En äldre persons servicebehov ska kunna tillhandahållas genom långvarig institutionsvård enbart om det finns medicinskt motiverade skäl eller skäl relaterade till klient- eller
patientsäkerheten.
Detta förväntas minska behovet av institutionsvård med upp till två procentenheter. Samtidigt skulle andelen inom intensifierat serviceboende öka
med nästan en procentenhet, den andel som omfattas av regelbunden
hemvård med över en procentenhet och den andel som omfattas av stödet
för närståendevård med en procentenhet.
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I 21 § i lagförslag till kommunstrukturreform på Åland föreslås att behörigheten begränsas för myndigheterna i de kommuner som omfattas av reformen att besluta i sådana principiella, nya eller vittomfattande ärenden
där beslutsfattandet ska anses höra till den nya kommunen. Kommunerna
får inte besluta i ärenden som skulle ha betydande verkningar och som är
bindande för de nya kommunerna och i vilka ett beslut skulle strida mot
syftet med reformen av kommunstrukturen.
Landskapsregeringen begär att kommunerna senast 15 maj 2018 kommer
med svar på hur kommunerna avser utveckla sin äldreomsorg så att den
motsvarar servicemålen och den kommande lagstiftningen som nämns nedan.


Begäran om uppgifter om utveckling av kommunernas äldreomsorg bifogas sammanträdeskallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet vidare till Social- och omsorgsnämnden för vidare beredning.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
-----------------
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Dnr: 109 /2017
§ 76

ÄNDRING AV STADGAR FÖR HJÖRDIS GOTTBERGS MINNESFOND

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


Förslag till ändring av Stadgar för Hjördis Gottbergs minnesfond.



Ursprungliga stadgar.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslag till ändring av Stadgar för Hjördis Gottbergs minnesfond och för ärendet till kommunfullmäktige för ändring av
stadgarna.
Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.3.2018

Sida
23

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att i kommundirektörens förslag stryka § 6 ”om en
tillräcklig avkastning inte kan uppnås trots placering av medlen på ett sätt
som torde ge avkastning som möjliggör stipendier så får även efter särskild
prövning stipendier utdelas trots att en del av de utdelade medlen tär på
kapitalet”. I övrigt omfattar kommunstyrelsen förslaget till ändring av Stadgar för Hjördis Gottbergs minnesfond och för ärendet till kommunfullmäktige för ändring av stadgarna.
---------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.3.2018

Sida
24

Dnr: 110 /2017
§ 77

ÄNDRING AV STADGAR FÖR ULLA OCH RUBEN NORDMANS MINNESFOND

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



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

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslag till ändring av Stadgar för Ulla och Ruben Nordmans stipendiefond och för ärendet till kommunfullmäktige för
ändring av stadgarna.
Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.3.2018

Sida
25

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att i kommundirektörens förslag stryka § 9 ”om en
tillräcklig avkastning inte kan uppnås trots placering av medlen på ett sätt
som torde ge avkastning som möjliggör stipendier så får även efter särskild
prövning stipendier utdelas trots att en del av de utdelade medlen tär på
kapitalet”. I övrigt omfattar kommunstyrelsen förslaget till ändring av Stadgar för Ulla och Ruben Nordmans stipendiefond och för ärendet till kommunfullmäktige för ändring av stadgarna.
---------------
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Dnr: 22 /2018
§ 78

ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING

KMST 78 §/26.3.2018
Socialsekreterare Mikaela Brandt anhåller, i det fall fullmäktige avslår ansökan om tjänstledighet under perioden 16.4.2018-31.3.2019, om uppsägning från tjänsten som socialsekreterare i Saltviks kommun.
Anhållan om uppsägning har inkommit 13.3.2018. Socialsekreteraren är
anställd av kommunfullmäktige och uppsägningstiden är två månader.
Kommundirektörens förslag:
Kommunfullmäktige beviljar socialsekreterare Mikaela Brandt uppsägning
från sin tjänst från och med 14.5.2018, i det fall kommunfullmäktige inte
beviljar tjänstledighet under perioden 16.4.2018 – 31.3.2019.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att socialsekreterare Mikaela
Brandt beviljas uppsägning från sin tjänst från och med 14.5.2018, i det fall
kommunfullmäktige inte beviljar tjänstledighet under perioden 16.4.2018 –
31.3.2019.
-----------------
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Dnr: 22 /2018
§ 79

ANSTÄLLNING AV SOCIALSEKRETERARE

KMST 79 §/26.3.2018
Kommunfullmäktige behandlar på mötet den 9 april 2018 socialsekreterarens anhållan om tjänstledighet alternativt anhållan om uppsägning.
Vikariatet alternativt den ordinarie tjänsten bör tillsättas så fort som möjligt,
efter att kommunfullmäktige tagit beslut i frågan. Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 304/2003), som gäller som blankettlag på
Åland förutsätts offentligt ansökningsförfarande, där ansökningstiden är
minst 14 kalenderdagar från offentliggörandet. Vid anställning av vikarie
kan anställning ske utan ansökningsförfarande.
Om vikariatet alternativt den ordinarie tjänsten lediganslås omgående efter
fattat beslut bereds ärendet så att det behandlas av kommunstyrelsen den
7 maj 2018 och att fullmäktige kan ta beslut i frågan den 14 maj 2018. Gällande vikariatet kan fullmäktige bevilja styrelsen att tillsätta tjänsten.
Kommundirektörens förslag:
Efter fullmäktige tagit beslut i frågan befullmäktigas kommunstyrelsen att
tillsätta vikarie för eventuell beviljad tjänstledighet alternativt lediganslå den
ordinarie tjänsten som socialsekreterare. Kommunstyrelsen utser en beredningsgrupp för att bereda anställningsbeslutet, där kommundirektören
och personalsekreteraren ingår från kansliet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att utse en beredningsgrupp för att bereda anställningsbeslutet, bestående av Rosa Salmén med ersättare Mathias Johansson, ledamot som utses från social- och omsorgsnämnden samt
kommundirektören och personalsekreteraren.
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att efter fullmäktige tagit beslut i
frågan befullmäktigas kommunstyrelsen att tillsätta vikarie för eventuell beviljad tjänstledighet alternativt lediganslå den ordinarie tjänsten som socialsekreterare.
-----------------
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Dnr: 22 /2018
§ 80

VIKARIERANDE SOCIALSEKRETERARE

KMST 80 §/26.3.2018
Kommunfullmäktige behandlar på mötet den 9 april 2018 socialsekreterarens anhållan om tjänstledighet alternativt anhållan om uppsägning.
Från och med 16 april 2018 beviljas socialsekreteraren tjänstledigt alternativt semester före uppsägning.
Enligt förvaltningsstadga för Saltviks kommun utser kommunstyrelsen vikarie för socialsekreteraren för högst 3 månader, därefter kommunfullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att utse socialarbetare Cecilia Dahlström till vikarierande socialsekreterare från och med 16 april 2018 för längst 3 månader, eller tills anställning av socialsekreterare är slutförd.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
-----------------
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Dnr: 14 /2018
§ 81

VAL 2019

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

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att röstningsområdena bibehålls
som tidigare, dvs röstningsområde I i Ödkarby och röstningsområde II i
Rangsby samt att röstningslokalerna blir som tidigare i respektive skola.
I övrigt antecknar kommunstyrelsen informationen till kännedom.

Protokolljustering:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att röstningsområdena bibehålls
som tidigare, dvs röstningsområde I i Ödkarby och röstningsområde II i
Rangsby samt att röstningslokalerna blir som tidigare i respektive skola.
I övrigt antecknar kommunstyrelsen informationen till kännedom.
------------------
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Dnr: 25 /2018
§ 82

INBJUDAN TILL VÅRMÖTE 2018, ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND
R.F

KMST 82 §/26.3.2018
Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f arrangerar i samarbete med
Sunds FBK förbundets vårmöte 2018 på Klippan i Sund den 14 april 2018
kl 18.30. Vårmötet behandlar stadgeenliga ärenden. Efter mötet serveras
middag. Bindande anmälan senast den 10 april 2018.
Inbjudan jämte bilagor bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en representant till vårmötet. Kommunen står för
kostnaden för middagen.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen utser Rosa Salmén till kommunens representant till
vårmötet. Kommunen står för kostnaden för middagen.
-----------------
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ANTAGANDE AV ANBUD - RENOVERING AV GOLV VID SKOGSGLÄNTAN
DAGHEM

KMST 83 §/26.3.2018
Byggnadskommittén för renovering av Skogsgläntan daghem (utsedd av
kmst 84 §/24.4.2017) har genom annons i lokaltidningarna bjudit ut entreprenaden för renovering av golven i Skogsgläntan daghem. Inom anbudstiden har endast ett anbud inkommit.
Vid sitt möte 23.3.2018 beslöt byggnadskommittén att föreslå inför styrelsen att anta det inkomna anbudet, vilket presenteras på mötet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anta anbudet från Calculus Bygg & Konsult.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att anta anbudet från Calculus Bygg & Konsult.
Kerstin Renfors anmälde avvikande mening.
Anbudet och byggnadskommitténs protokoll som bilaga till protokoll.
-----------------
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Dnr: 94 /2017
§ 84

BEMÖTANDE BESKATTNINGSKOMMUN

KMST 84 §/26.3.2018
Saltviks kommun har erhållit en begäran o bemötande från Skatteförvaltningen. Ärendet gäller att Kumlinge kommun anfört en begäran gällande
omprövning av en persons beskattningskommun för 2016.
Bemötandet ska ges skriftligen och lämnas till Skatteförvaltningen senast
12.4.2018, varefter Skatteförvaltningen vidarebefordrar samtliga handlingar
till skatterättelsenämnden.
Skatteförvaltningen har tidigare begärt bemötande gällande samma person
för år 2015.
Begäran om bemötande föredras på mötet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen lämnar bemötandet enligt bilaga till Skatteförvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
Bemötande i bilaga till protokoll.
-----------------
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ANDELSLAGET BOCKNÄS VATTEN, ANDELSSTÄMMA

KMST 85 §/26.3.2018
Andelslaget Bocknäs Vatten har andelsstämma den 27.3.2018 kl 19.00 på
branddepån i Rangsby. Agneta Rydström är kommunens representant.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen ger följande direktiv; vid val till styrelsen bör man prioritera åtminstone en kvinna till styrelsen eftersom nuvarande styrelse enbart
består av män. I det fall man inte har något förslag på en kvinna till styrelsen bör man föreslå omval av nuvarande styrelse.
Paragrafen justerades omedelbart.
------------
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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: §§ 67-68, 70-79, 81.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 64-66, 69, 80, 82-85.
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: §§ 64-66, 69, 80, 82-85.

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

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .
forts.
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BESVÄRSANVISNING, forts
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast
den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg
om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna
kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Avgift

Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift
uppbärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
----------------------------
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