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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

KFGE 1 §/14.2.2022

Konstatera laglighet och beslutförhet
Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen utövar ordförande-
skapet tills val av presidium har slutförts. Om flera ledamöter tillhört fullmäktige lika lång 
tid, utövas ordförandeskapet av den ledamot som är äldst av dessa.

Runa-Lisa Jansson har innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen längst. Följande i 
ordningsföljd är Thommy Fagerholm. Runa-Lisa Jansson fungerar därmed som ordfö-
rande tills val av presidium har slutförts.

Sammanträdet har gjorts offentligt genom att publiceras på den elektroniska anslagstav-
lan på kommunens hemsida den 9.2.2022.

Vid verkställt namnupprop konstaterades att 15 ordinarie fullmäktigeledamöter var när-
varande.

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

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Mikael Söderholm och Niclas Alm.
Protokollet justeras kl. 16.00 tisdagen den 15 februari 2022

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad med följande tillägg:
§ 11 – Motion om köp av Kvarnbobutiken.
------------- 

§ 1
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SALTVIKS KOMMUN

SK/347/2021

VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 
ÅR 2022

KFGE 2 §/14.2.2022

KommunalL 40 § Val av presidium:
”Fullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av en ordförande och
högst två vice ordförande. Väljs två vice ordförande skall en förste och en andre vice
ordförande utses. Presidiet väljs för ett år i sänder. Hela presidiet utses vid samma val-
förrättning.
Presidiet skall väljas vid kalenderårets första sammanträde. Den ledamot som längst in-
nehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen utövar ordförandeskapet tills valförrättningen
har slutförts. Om flera av ledamöterna tillhört fullmäktige lika lång tid, utövas ordförande-
skapet av den ledamot som är äldst av dessa.”

Förvaltningsstadga för Saltviks kommun (fastställd 7.12.2020) 6 § Kommunfullmäktiges
konstituering:
” … Kommunfullmäktige beslutar vid varje mandatperiods början om att välja en (1) eller
två (2) vice ordföranden.”

Kommunfullmäktige beslöt 2§/1.2.2021 ”att under denna mandatperiod består presidiet i
kommunfullmäktige av en ordförande och en förste vice ordförande.”

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att utse Runar Karlsson till kommunfullmäktiges ord-
förande och Runa-Lisa Jansson till kommunfullmäktiges vice ordförande.
---------------------

§ 2
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SALTVIKS KOMMUN

SK/348/2021

VAL AV KOMMUNSTYRELSE FÖR ÅREN 2022-2023

KFGE 3 §/14.2.2022

Kommunallag för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) 48 §:
”Tillsättande av styrelse.
Fullmäktige tillsätter en styrelse vid ett sammanträde som fullmäktige håller i januari.
Antalet ledamöter skall vara minst fem.
Ledamöterna och personliga ersättare för dem utses för två år åt gången.
Bland dem som utsetts till ledamöter i styrelsen utser fullmäktige ett presidium, beståen-
de av en ordförande och en eller två vice ordförande. Hela presidiet utses vid samma
valförrättning.”

Förvaltningsstadga för Saltviks kommun 47 §
”Kommunstyrelsens sammansättning.
Kommunstyrelsen har minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter och en personlig ersät-
tare för envar av dem. Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna ordförande och
viceordförande för kommunstyrelsen”.

Kommunstyrelsens mandatperiod är två år.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige fastställde antalet ledamöter i kommunstyrelsen för åren 2022-2023
till sju (7).

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt återvälja följande medlemmar och personliga ersät-
tare i kommunstyrelsen för åren 2022 – 2023:

Medlemmar Ersättare
Mathias Johansson Fredrik Björklund
Rosa Salmén Jessica Söderlund
Caroline Josefsson Peter Söderlund
Gunnar Westling Johan Mörn
Katinka Holmström Helena Flöjt-Josefsson
Jan Lindgrén Christian Ekström
Bo Timonen Agneta Rydström

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt återvälja Mathias Johansson till ordförande och 
Rosa Salmén till vice ordförande i kommunstyrelsen för åren 2022-2023.

---------------

§ 3
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SALTVIKS KOMMUN

DELGIVNINGAR

KFGE  4 §/14.2.2022

Ålands landskapsregering
 Beslut Beviljande av landskapsandel för kommunernas utbildningsverksamhet 

2022 (ÅLR 2021/11044), 2021.12.21
 Beslut Beviljande av landskapsandelar till kommunerna för kulturverksamhet 

2022 (ÅLR 2021/1173), 2021.12.29
 Beslut Socialvårdsplan 2022-2026 (ÅLR 2021/11032), 4.1.2022 inklusive Bilaga 

1S2 040122
 Beslut Beviljande av komplettering av skatteinkomster (ÅLR 2022/49), 

2022.01.04

Kommunernas socialtjänst
 Protokoll förbundsstämma, 28.01.2022

Ålands kommunförbund
 Inbjudan till möte om Ålands kommunförbunds framtid 14.2.2022 kl. 19 jämte 

bilaga Ålands kommunförbund – underlag för överläggningar med medlemskom-
muner

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antecknade delgivningarna till kännedom.
------------- 

§ 4
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SALTVIKS KOMMUN

SK/192/2021

ÖVERSKRIDNING AV BUDGET, RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMU-
NER

KMST 283 §/20.12.2021

I budget 2021 har beviljats 18 000 euro för generator. Den gemensamma räddnings-
nämnden har konstaterat att kostnaderna för verkställande har uppgått till 18 196,14 
euro.

Den gemensamma räddningsnämnden ber kommunstyrelsen omfatta överskridningen 
om 196,14 euro för projektet budgeterade medel.

Utdrag § 45/9.12.2021 ur Räddningsområde Ålands landskommuners protokoll bifogas.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att överskridningen om 196,14 euro för projek-
tet budgeterade medel omfattas.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
--------------- 

KFGE 5 §/14.2.2022

Utdrag § 45/9.12.2021 ur Räddningsområde Ålands landskommuners protokoll bifogas.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------

§ 5

14.02.2022
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________

 6



SALTVIKS KOMMUN

SK/192/2021

ÄNDRING I BUDGET 2022

KMST 7 §/24.1.2022

En korrigering av anslagen i budgeten för år 2022 bör göras för de investeringsprojekt 
som pågår över årsskiftet och där budgetmedel finns kvar i budgeten för år 2021 och ti-
digare. Dessa fanns inte med i beräkningen då budgeten för år 2022 slogs fast.

Budgetändringar 2022 för investeringar bifogas kallelsen.

Ekonomichefen deltar som sakkunnig.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anta ändringar i investeringsbud-
geten för år 2022 enligt bilaga. De totala nettoutgifterna av budgetändringen blir 363 037
euro.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------  

KFGE 6 §/14.2.2022 

Budgetändringar 2022 för investeringar bifogas kallelsen.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att anta ändringar i investeringsbudgeten för år 
2022 enligt bilaga. De totala utgifterna av budgetändringen blir 363 037  euro. 

Budgetändringar 2022 för investeringar bifogas protokollet.
---------------

§ 6
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SALTVIKS KOMMUN

SK/212/2021

AVGIFTSFRIHET BARNOMSORG OCH FRITIDSHEM MED ANLEDNING AV PAN-
DEMIN

KMST 13 §/24.1.2022

I och med det kraftigt förändrade pandemiläget på Åland har frågan gällande avgiftsfri-
het inom barnomsorgen åter väckts.

Kommunfullmäktige antog 57 §/15.11.2021 barnomsorgsavgifter för 2022. Undantag 
från uppbärande av månadsavgift gäller enligt beslutet:
1. Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom alla verksamhetsdagar under kalen-
dermånaden betalas ingen avgift. 
2. Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än 10 sammanhängande verk-
samhetsdagar, betalas halva månadsavgiften. Om sjukfrånvaron går över månadsskifte 
sänks avgiften endast för en månad. 
3. Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom under samtliga verksamhets-
dagar under en kalendermånad, betalas halva månadsavgiften. Denna frånvaro medde-
las skriftligen senast två (2)veckor före till dagvården.

Enligt landskapsregeringens rekommendation i uppdaterad information om förebyggan-
de arbete i barnomsorgen på Åland under Covid-19 pandemin (2022-01-03 ÅLR 
2020/2261) framgår följande: ”Barn rekommenderas inte komma till barnomsorgen om 
man har symtom som tyder på smitta. Även anställda inom barnomsorgen ska stanna 
hemma vid lindriga symtom. Om vårdnadshavaren konstaterar att barnet har symtom på
infektion ska barnet stanna hemma.”

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att barnomsorgsavgiften, under perioden 
1.1.2022 – 31.12.2022, för följande tilläggspunkter till undantag från uppbärande av må-
nadsavgift:
4. Om barnet är frånvarande på grund av karantän, isolering eller försiktighetsprincipen 
med anledning av pandemin mer än 10 sammanhängande verksamhetsdagar, betalas 
halva månadsavgiften. Om frånvaron går över månadsskifte sänks avgiften endast för 
en månad. 
5. Om barnet är frånvarande på grund av karantän, isolering eller försiktighetsprincipen 
med anledning av pandemin mer än en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift.
Beslutet gäller retroaktivt från och med 1.1.2022. Vårdnadshavare ska meddela barnom-
sorgen om frånvaro i så god tid som möjligt.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag. 
---------------

KFGE 7 §/14.2.2022 

Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att barnomsorgsavgiften, under perioden 1.1.2022 – 
31.12.2022, får följande tilläggspunkter till undantag från uppbärande av månadsavgift:

§ 7

14.02.2022
Kommunfullmäktige
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SALTVIKS KOMMUN

4. Om barnet är frånvarande på grund av karantän, isolering eller försiktighetsprincipen 
med anledning av pandemin mer än 10 sammanhängande verksamhetsdagar, betalas 
halva månadsavgiften. Om frånvaron går över månadsskifte sänks avgiften endast för 
en månad. 
5. Om barnet är frånvarande på grund av karantän, isolering eller försiktighetsprincipen 
med anledning av pandemin mer än en hel månad uppbärs ingen avgift.

Beslutet gäller retroaktivt från och med 1.1.2022. Vårdnadshavare ska meddela barnom-
sorgen om frånvaro i så god tid som möjligt.
---------------

14.02.2022
Kommunfullmäktige
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SALTVIKS KOMMUN

SK/312/2021

ÄNDRING AV DETALJPLAN SOLHÖJDEN

BYGG 71 §/23.11.2021

Jockum och Caroline Djupsund anhåller om detaljplaneändring för tomterna 1:39 och 
1:40 på Solhöjden detaljplaneområde i Ödkarby, enligt inlämnade handlingar.
De anhåller även om att områdesplanerare Tiina Holmberg godkänns som planläggare
för detaljplaneändringen.

Detaljplanen för Solhöjden, Ödkarby, reviderades och antogs av Saltviks kommunfull-
mäktige §8 15.1.2018.
Detaljplanändringen omfattar tomterna 4 och 5 i kvarter 7 vilka genom detaljplanändring-
en sammanslås till en tomt där det tillåts en större ekonomibyggnad.
I detaljplanändringen 

1. slås tomterna 4 och 5 ihop,
2. tillåts två ekonomibyggnader på den nya tomten, en 200 kvm stor ekono-
mibyggnad samt ett garage på 70 kvm.
3. behålls gammal byggrätt oändrat då den är bunden till tomtarealen

Enligt nu gällnade detaljplan kan fyra byggnader uppföras, två bostadshus samt två ga-
rage om 70 m2, medan det efter detaljplaneändring är tillåtet med tre byggnader, ett  bo-
stadshus, en ekonomiebyggnad om 200 m2 samt ett garage om 70 m2.

För övrigt följer detaljplanändringens bestämmelser gällande detaljplans bestämmelser

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår att byggnads- och miljönämnden inför kommunstyrelsen förordar ändringen av
detaljplanen och ställer ut planen till påseende.
Planförslaget utarbetas på markägarens försorg. Markägaren ska svara för kostnaderna
för upprättande av planen samt för kommunens handläggningskostnader.
Vidare föreslås att Tiina Holmberg godkänns som planläggare.

Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
--------------- 

KMST 262 §/29.11.2021 

Planförslag och planritning bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar ändringen av detaljplanen och ställer ut planen till påseende 
under 14 dagar. Om inga anmärkningar inlämnas upptas ärendet till kommunfullmäktige 
för fastställelse.

Planförslaget utarbetas på markägarens försorg. Markägaren ska svara för kostnaderna 
för upprättande av planen samt för kommunens handläggningskostnader.

§ 8
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SALTVIKS KOMMUN

Kommunstyrelsen godkänner Tiina Holmberg som planläggare.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
----------------  

KFGE 8 §/14.2.2022

Förslag till detaljplaneändring för Solhöjden i Ödkarby, Saltvik har funnits till påseende 
under tiden 3.12 – 20.12.2021. Det har inte inkommit anmärkningar mot förslaget på de-
taljplaneändringen.

Ålands landskapsregering anhöll och beviljades förlängd tid för inlämnande av utlåtande
med två dagar, dvs till onsdag 22.12.2021 (kmst §284/20.12.2021). Landskapsregering-
en beslöt 21.12.2021 att anteckna ärendet till kännedom, beslutet bifogas kallelsen.

Planförslag och planritning bifogas kallelsen.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige fastställer enhälligt detaljplaneändingen daterad 15 november 2021 
för Solhöjden i Ödkarby.

Planförslag och planritning bifogas protokollet.
-----------------

14.02.2022
Kommunfullmäktige
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SALTVIKS KOMMUN

SK/94/2021

BOSTADSOMRÅDET SOLHÖJDEN, ÖDKARBY - TOMTKAMPANJ

KMST 285 §/20.12.2021

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt (kfge 20§/12.4.2021) att priset för resterande tomter
på Solhöjden bör vara minst 4,70 euro per kvadratmeter fram till 31.12.2021.

Vid bostadsområdet Äppelängen beslöt kommunstyrelsen (kmst 243 §/1.11.2021) att 
försäljningskampanjen för de två kvarvarande tomterna; Tomt 1 Kv 4 och Tomt 3 Kv 5 
fortsätter till och med 31.12.2022. Kommunfullmäktige hade där givit styrelsen ett speci-
fikt uppdrag gällande tre tomter i bostadsområdet (kfge 47 §/15.6.2020).

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att priset för resterande tomter vid 
bostadsområdet Solhöjden är 4,70 euro per kvadratmeter fram till och med 31.12.2022. 
Motiveringen är att tomtkampanjerna då fortgår på båda områden under hela år 2022, 
eller tills tomterna är sålda.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
-----------------  

KFGE 9 §/14.2.2022

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag.
-----------------

§ 9
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SALTVIKS KOMMUN

SK/244/2021

FÖRFRÅGAN KRING FLYKTINGMOTTAGANDE

KMST 279 §/20.12.2021

Egentliga Finlands NTM-central har informerat Ålands landskapsregering om Arbets- 
och näringsministeriets första förslag kring fördelningen av 2022 års kvotflyktingar. I för-
slaget framgår att tio av kommunplatserna, vilket i det här innebär två familjer, i första 
hand är reserverade till åländska kommuner. I och med detta går nu en förfrågan ut för 
att ta reda på om någon åländsk kommun anser sig ha möjlighet att ta emot en eller två 
familjer under inkommande år 2022. 

Enligt lag ska kommunen ha ett aktuellt integrationsfrämjande program där det tydligt 
framgår vilken roll kommunen och Kommunernas socialtjänst gentemot varandra.

Ålands landskapsregering har inte behörighet kring flyktingmottande så ifall kommunen 
väljer att ta emot flyktingar ska ett avtal tecknas med NTM-centralen. 

Kommunen erhåller automatiskt en kalkylerad ersättning per individ. Utöver den kalkyle-
rade ersättningen kan kommunen söka tillbaka fullkostnadsersättning direkt.

Saltviks kommun har ett godkänt Program för främjande av integration i Saltviks kom-
mun (kfge 34 §/9.9.2019). Programmet är däremot inte uppdaterat gällande rollfördel-
ningen mellan kommunen och Kommunernas socialtjänst. Saltviks kommun har avtal 
med NTM-centralen sedan tidigare.

Skrivelse från Ålands landskapsregering samt kommunens program för främjande av in-
tegration bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att integrationsprogrammet inte är uppdaterat gällande 
rollfördelningen mellan kommunen och Kommunernas socialtjänst, vilket det bör vara in-
nan kommunen fattar beslut i frågan om eventuellt mottagande av flyktingar.

Kommunstyrelsen för ärendet till fullmäktige för en diskussion i frågan.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
--------------- 

KFGE 10 §/14.2.2022

Skrivelse från Ålands landskapsregering samt kommunens program för främjande av in-
tegration bifogas kallelsen.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige har diskuterat ärendet.
--------------

§ 10
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SALTVIKS KOMMUN

SK/42/2022

MOTION OM KÖP AV KVARNBOBUTIKEN

KFGE 11 §/14.2.2022

En motion har inlämnats av René Hampf med flera angående köp av Kvarnbobutiken. 

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överföra ärendet till kommunstyrelsen för bered-
ning. Motion som bilaga till protokoll. 

---------------

§ 11

14.02.2022
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________

 14



SALTVIKS KOMMUN

 
BESVÄRSANVISNING

Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder 
får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragraferna: § 4, 10 - 11

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 rättelseyrkan-
det. 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 ge-
nom 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: § 1 – 3, 5 - 9

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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SALTVIKS KOMMUN

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. Besvärs-
handlingarna 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 260 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift upp-
bärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
----------------------------
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