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Ersättare 
- Nyholm Dan (Ob) 
- Lindroos Erica (C) 
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- Eriksson Ann-Kristin (S) 
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- Lindgrén Jan, kommunstyrelsens viceordförande 
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Sammanträdestid 
 

Måndagen den21.1.2019 kl. 19.00 

 
Sammanträdesplats 

 
Kommunkansliet i Nääs 

 
Ärenden: 
 
§ 1 Konstatera laglighet och beslutförhet 
§ 2 Protokolljusterare 
§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för kommunfullmäktige för år 2019 
§ 4 Rapportering gällande stormen Alfrida 
§ 5 Val av kommunal centralnämnd 
§ 6 Val av valnämnder och valbestyrelse 
§ 7 Anhållan om uppsägning 
§ 8 Förordnande av socialsekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jan Salmén, ordförande 
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§ 1 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 
KFGE 1 §/21.1.2019 

Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen utö-
var ordförandeskapet 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 funge-
rar därmed som ordförande tills val av presidium har slutförts. 
 
Sammanträdet har gjorts offentligt genom att publiceras på den elektro-
niska anslagstavlan på kommunens hemsida den 16.1.2019, kungjorts på 
anslagstavlan i Nääs och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Krok-
lund samt utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya Åland. 
 
Kommunfullmäktige beslut: 
Vid verkställt namnupprop konstaterades 14 ordinarie fullmäktigeledamöter 
och en ersättare vara närvarande. 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hän-
syn till antalet närvarande även beslutfört. 
----------------- 
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§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 
 
KFGE 2 §/21.1.2019 

I tur att justera protokollet är Janice Häggblom och Runa-Lisa Jansson. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Till protokolljusterare valdes Janice Häggblom och Tom Jansson. Protokol-
let justerades direkt efter mötet. 
------------------  
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§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 
FÖR ÅR 2019 

 
KFGE 3 §/21.1.2019 

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 valförrättning. 
Presidiet skall väljas vid kalenderårets första sammanträde. Den ledamot 
som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen utövar ordförande-
skapet tills valförrättningen har slutförts. Om flera av ledamöterna tillhört 
fullmäktige lika lång tid, utövas ordförandeskapet av den ledamot som är 
äldst av dessa.”  
 
Förvaltningsstadga för Saltviks kommun 4 § 2 mom. 
”Kommunfullmäktiges konstituering. …I kommunfullmäktige finns en (1)  
viceordförande.” 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att utse Jan Salmén till kommunfull-
mäktiges ordförande och Silvana Fagerholm-Sjöblom till kommunfullmäkti-
ges viceordförande för år 2019. 
----------------  
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Dnr: 5 /2019 
 

§ 4 RAPPORTERING GÄLLANDE STORMEN ALFRIDA 
 
KMST 15 §/14.1.2019 

Natten till den 2 januari 2019 drog stormen Alfrida in över Åland, vilket på-
verkade såväl kommunens verksamheter som kommuninvånarna i större 
utsträckning än någon kunde ana.  
 
Verksamheten på Sunnanberg vårdhem kunde hela tiden hållas igång tack 
vare reservkraft. Båda daghemmen tvingades hålla stängt den 2 januari 
med anledning av strömavbrotten. Kommunkansliet var strömlöst i två da-
gar. Ett flertal anställda kunde inte ta sig till sitt arbete. Det var stora stör-
ningar i mobiltrafiken och kommunens växel började fungera först under 
förmiddagen den 3 januari tack vare iordningsställande av reservkraft. An-
svarig fastighetsskötare noterade ett flertal mindre skador på kommunens 
enheter. Nödinkvartering har ordnats på Sunnanberg vårdhem och Öd-
karby skola. Det har krävts mycket röjningsarbete av vägar och kommu-
nens pumpstationer som saknat ström har krävt tömning. 
 
På uppdrag av Räddningsledningen sammankallade kommundirektören 
kommunens ledningsgrupp (krisgrupp) under förmiddagen den 2 januari. 
Ledningsgruppen och övriga anställda arbetar dagligen med uppgifter rela-
terade till stormen. Kontinuerlig uppdatering har skett till den gemensamma 
räddningsledningen, via hemsida och nyhetsbrev samt daglig rapportering 
till media om läget. Kommunen har haft regelbundna avstämningar med de 
frivilliga brandkårerna, som gjort fantastiska insatser i röjningsarbetet efter 
stormen. 
 
Kommuninvånare har visat ett otroligt tålamod, omtanke och uppfinningsri-
kedom för att få vardagen att fungera, då många varit och fortfarande är 
utan elström. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommundirektören ger en lägesrapport gällande arbetet under och efter 
stormens framfart och beslutar att kommunstyrelsen informerar fullmäktige 
vid nästa möte. Diskussion gällande uppföljning av arbetet inför eventuella 
framtida kriser och eventuellt uppmärksammande av insatser gjorda av fri-
villiga och anställda. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar att de är väldigt tacksamma för alla frivilliga 
insatser under och efter stormen. Förvaltningen får i uppdrag att ordna en 
gemensam uppvaktning av brandkårer och andra frivilliga. 
 
Kommunstyrelsen beslöt att informera fullmäktige om arbetet under och ef-
ter stormen. 
-----------------   
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KFGE 4 §/21.1.2019 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige antecknade informationen till kännedom. 
 
Kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsen i de uppvaktningar och åt-
gärder de avser att göra med anledning av stormen Alfrida, men vill ändå 
göra ett uttalande: 
 
Fullmäktige vill för sin del rikta ett stort och innerligt tack till både anställda 
inom kommunen och alla frivilliga insatser i kommunen som bidragit till att 
lindra och ta hand om effekterna av stormen Alfrida. 
-----------------  
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Dnr: 14 /2018 
 

§ 5 VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND  
 
KMST 313 §/26.11.2018 

Riksdagsval, Europaparlamentsval samt lagtings- och kommunalval kom-
mer att hållas på Åland år 2019. 
 
I enlighet med 5 § LL om lagtings- och kommunalval skall kommunfullmäk-
tige inom januari månad under valåret tillsätta en centralnämnd för kom-
munalvalet (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 kommu-
nalkansli. 
 
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 be-
hov finns.  

 
I enlighet med 13 § Vallagen (rikets vallag) fungerar i landskapet Åland i 
varje kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, president-
val och Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i 
landskapet och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i denna lag be-
stäms 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.   
----------------- 
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KMST 337 §/18.12.2018 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet till 14.1.2019. 
----------------- 

 
KMST 21 §/14.1.2019 

Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att utse följande personer till 
centralvalnämnden; 
 
Medlemmar 
Hanna Bromels, ordförande 
Inger Mörn, vice ordförande 
Lillemor Björkroos 
Torbjörn Eliasson 
Kjell Lindvall 
 
Ersättare 
Camilla Johansson 
Ira Eklund 
Sofia Laasonen 
Mats Danielsson 
Henrik Rosenberg 
--------------- 

 
KFGE 5 §/21.1.2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att utse följande personer till central-
nämnden; 
 
Medlemmar 
Hanna Bromels, ordförande 
Inger Mörn, vice ordförande 
Lillemor Björkroos 
Torbjörn Eliasson 
Kjell Lindvall 
 
Ersättare 
Camilla Johansson 
Ira Eklund 
Sofia Laasonen 
Mats Danielsson 
Henrik Rosenberg 
--------------- 
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Dnr: 14 /2018 
 

§ 6 VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE 
 
KMST 314 §/26.11.2018 

Riksdagsval, Europaparlamentsval samt lagtings- och kommunalval kom-
mer att hållas på Åland år 2019. 
 
Enligt 6 § i LL om lagtings och kommunalval skall kommunfullmäktige un-
der valåret i god tid före valen för varje röstningsområde tillsätta en val-
nämnd 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 in-
delad 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 förtids-
röstningsställen. Ställe där förtidsröstning anordnas benämns förtidsröst-
ningsställe. 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 ordföran-
des 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 val-
nämnd för röstningsområde I, bestående av fem ledamöter av vilka en ut-
ses till ordförande och en till vice ordförande samt valnämnd för röstnings-
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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 ersät-
tare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie 
ledamöterna.   
Kommunstyrelsen föreslår även för kommunfullmäktige att fullmäktige ut-
ser en valbestyrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en utses till ord-
förande och en till vice ordförande. Kommunfullmäktige utser minst tre er-
sättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordina-
rie ledamöterna. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet. 
-----------------   

KMST 338 §/18.12.2018 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet till 14.1.2019. 
-----------------  

KMST 22 §/14.1.2019 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att utse följande personer till val-
nämnderna och valbestyrelsen; 
 
Valnämnd röstningsområde I, Västra Saltvik 
Medlemmar 
Sture Söderlund, ordförande 
Marlene Söderholm, viceordförande 
Marie-Louise Björklund 
Sandra Karlsson 
Herbert Lindén 
 
Ersättare 
Börje Gottberg 
Peter Lindbäck 
Leena Lindqvist 
 
Valnämnd röstningsområde II, Östra Saltvik 
Medlemmar 
Joanna Salmén, ordförande 
Monica Lindman, vice ordförande 
Torbjörn Dahlén 
Jonas Ingerström 
Diana Lindman 
 
Ersättare 
May Häggblom 
Leif Karlsson 
Lars-Henrik Ström 
 
Valbestyrelse 
Medlemmar 
Lars-Henrik Ström, ordförande 
Bethina Bergman, vice ordförande 
Anja Salmén  
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Ersättare 
Folke Karlsson 
Dan Sjöblom 
Marie-Louise Björklund 
-----------------  

KFGE 6 §/21.1.2019 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse följande personer till valnämnder 
och valbestyrelsen; 
 
Valnämnd röstningsområde I, Västra Saltvik 
Medlemmar 
Sture Söderlund, ordförande 
Marlene Söderholm, viceordförande 
Marie-Louise Björklund 
Sandra Karlsson 
Herbert Lindén 
 
Ersättare 
Börje Gottberg 
Peter Lindbäck 
Leena Lindqvist 
 
Valnämnd röstningsområde II, Östra Saltvik 
Medlemmar 
Joanna Salmén, ordförande 
Monica Lindman, vice ordförande 
Tor-Björn Dahlén 
Jonas Ingerström 
Diana Lindman 
 
Ersättare 
May Häggblom 
Leif Karlsson 
Lars-Henrik Ström 
 
Valbestyrelse 
Medlemmar 
Lars-Henrik Ström, ordförande 
Bethina Bergman, vice ordförande 
Anja Salmén  
 
Ersättare 
Folke Karlsson 
Dan Sjöblom 
Marie-Louise Björklund 
---------------- 
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Dnr: 1 /2019 
 

§ 7 ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING 
 
KMST 23 §/14.1.2019 

Mikaela Brandt anhåller om uppsägning från tjänsten som socialsekrete-
rare i Saltviks kommun fr o m den 1.4.2019. Brandt är sedan tidigare bevil-
jad tjänstledighet under tiden 16.4.2018 - 31.3.2019. 
 
Anhållan om uppsägning har inkommit 8.1.2019. Socialsekreteraren är an-
ställd av kommunfullmäktige och uppsägningstiden är två månader.  
 
Anhållan bifogas sammanträdeskallelsen. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att bevilja socialsekreterare Mi-
kaela Brandt uppsägning från sin tjänst från och med den 1.4.2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att bevilja socialsekreterare Mi-
kaela Brandt uppsägning från sin tjänst från och med den 1.4.2019. 
-----------------   

 
KFGE 7 §/21.1.2019 

Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag. 
----------------- 
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Dnr: 2 /2019 
 

§ 8 FÖRORDNANDE AV SOCIALSEKRETERARE 
 
KMST 24 §/14.1.2019 

Mikaela Brandt har anhållit om uppsägning från tjänsten som socialsekre-
terare i kommunen från och med den 1.4.2019. Brandt är sedan tidigare 
beviljad tjänstledighet under tiden 16.4.2018 – 31.3.2019. 
 
Eftersom Kommunernas socialtjänst (KST) väntas träda i kraft 1.1.2020 rå-
der det en viss osäkerhet kring anställande av ordinarie tjänster inom soci-
ala sektorn och ett förordnande till året slut föreslås. 
 
Malin Lundberg vikarierar som socialsekreterare under tiden 4.6.2018 – 
31.3.2019. Lundberg ställer sig positiv till ett förordnande som socialsekre-
terare till och med 31.12.2019.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige förordnar Malin 
Lundberg som t.f. socialsekreterare under tiden 1.4 – 31.12.2019.  
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige förordnar Malin 
Lundberg som t.f. socialsekreterare under tiden 1.4 – 31.12.2019.  
-----------------   

 
KFGE 8 §/21.1.2019 

Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att förordna Malin Lundberg som t.f. 
socialsekreterare under tiden 1.4 – 31.12.2019. 
----------------- 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 
 

Vad förbudet grundar sig på 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär 
enligt 112 § kommunallagen inte anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: § 4. 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:  
 

BESVÄRSANVISNING 
 

KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 Mariehamn 
 
Kommunalbesvär, paragrafer: §§ 1-3, 5-8. 
 
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. 
 
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Paragrafer: 
 
Besvärstid: 
 
     forts. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 Mariehamn 
 
Förvaltningsbesvär, 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.  
 
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Paragrafer:. 
 
Besvärstid: t.o.m.  
 
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 räknas. 
 
      forts. 
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Inlämnande av besvärshandlingar 
 
Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshand-
lingarna 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 under besvärstidens sista dag 
innan ämbetsverket stängs. 
 
Besvärshandlingarna kan även lämnas till (om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndig-
heten): 
 
Namn, adress och postadress 
 
 
Paragrafer: 
 
Avgift 
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift 
uppbärs om ändringssökande har framgång i ärendet. 
 
Tilläggsuppgifter 

 
 

 


