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§ 59

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

KMST 59 §/25.4.2022
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Jessica Söderlund och Katinka Holmström. Protokollet justerades direkt efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
§ 87 Projekt Bygga i trä
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 60

DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM

KMST 60 §/25.4.2022
Ålands landskapsregering
 Fördelningsnyckel för samfundsskatten 2022 (ÅLR 2022/2513) Tjf §2/30.3.2022
 Information om valförberedelser (ÅLR 2022/2992) Brevnr 279 Rk1a 12.4.2022
Information angående covid-19
 Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och
tjänster som ges i hemmet (61 S3 240322) 24.3.2022
Information/anvisningar om Ukrainakrisen
 KST - Information om ”Social- och hälsovårdstjänster för personer från Ukraina”
från Social- och hälsovårdsministeriet samt ”Stadsrådet fattade beslut om målgruppen för tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina” från Inrikesministeriet.
 KST – ”Sammanställd information gällande integration till kommunernas hemsidor” 21.3.2022
 Migrationsverket – Information till kommuner ”Kommunerna tas med i mottagningsarrangemangen – beredning av en ny verksamhetsmodell pågår” 25.3.2022
 Ålands kommunförbund – ”Information om statusen för personer som flytt från
Ukraina” 8.3.2022
 LR – ”Behov av rikets myndigheters insatser på Åland med anledning av massflykten från Ukraina” 10.3.2022
Kommunernas Socialtjänst k.f.
 Förbundsstyrelsen protokollsutdrag § 38 3/2022 15.3.2022
o § 38 Färdtjänst/stöd för rörligheten
Lantbruksnämnden för norra Åland
 Protokoll 1/2022, 25.3.2022
Mariehamns stadsstyrelse
 Protokollsutdrag § 101 Stadens framtida IT-drift 7.4.2022
Norråländskt presidiemöte
 Protokoll 30.3.2022
Norra Ålands utbildningsdistrikt
 Förbundsfullmäktige protokoll 1-22, 7.4.2022
 Bokslut 2021
Räddningsområde Ålands landskommuner
 Protokoll Nr 2, 7.4.2022
Kommunala avtalsdelegationen
 Protokollsutdrag – beslut § 18/6.4.2022 Möte nr 2/2022 Reviderad arbetsordning
för kommunala avtalsdelegationen
Protokolljustering:
__________________________________________________
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Geta kommun
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen – beslut § 41/13.4.2022 Möte nr 3 Extra
ärende: Framförande av kommunens representant i kommunförbundets styrelse
2022-2023.
Samarbete inom äldreomsorgen på norra Åland
 Protokoll 10.3.2022
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 61

TJÄNSTEMANNABESLUT, NÄMNDERS OCH ORGANS PROTOKOLL

KMST 61 §/25.4.2022
Norra Ålands äldreråd
 Möte nr. 1/2022, 30.3.2022
Tekniska nämnden
 Protokoll Nr 3/2022, 6.4.2022
Äldreomsorgsnämnden
 Protokoll Nr 2/2022, 7.4.2022
Byggnads- och miljönämnden
 Protokoll Nr 3/2022, 12.4.2022
Utbildningsnämnden
 Protokoll Nr 3/2022, 13.4.2022

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar 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 enligt förslag.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 62

GRANSKNING AV FULLMÄKTIGES PROTOKOLL

KMST 62 §/25.4.2022
Enligt Kommunallagen för Åland, 49 § 3 mom, ska kommunstyrelsen granska lagligheten i de beslut som fattas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktigesammanträde har
hållits den 4 april 2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit laga ordning.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/40/2022
§ 63

SKATTEREDOVISNINGAR 2022

KMST 63 §/25.4.2022
Skatteredovisning per mars månad bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
Skatteredovisning per mars månad bifogas protokollet.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/131/2022
§ 64

BUDGETUPPFÖLJNING 2022

KMST 64 §/25.4.2022
Budgetuppföljning för mars månad bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och delger kommunfullmäktige
informationen.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
Budgetuppföljning per mars månad bifogas protokollet.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/38/2022
§ 65

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

KMST 65 §/25.4.2022
Kommunallagen § 67 lyder:
Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen (FFS
1336/1997).
I enlighet med bokföringslagen ska bokslut uppgöras inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång.
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett kalenderår.
Styrelsen ska göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet
till fullmäktige före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet
ska ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.
I verksamhetsberättelsen ska styrelsen enligt § 69 redogöra för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga frågor
som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redovisas i resultaträkningen
eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 ska styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
Räkenskapsperiodens överskott är 973 661,84 euro.
Ekonomichef Marika Mattfolk deltar som sakkunnig i ärendet.
Bokslutet 2021 bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på
973 661,84 euro balanseras mot tidigare års överskott/underskott.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2021.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/341/2021
§ 66

ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSMÅL 2022 - 2024

KMST 280 §/20.12.2021
I kommunens budget för 2022 finns attraktionskraft för boende, besökare och företag
som övergripande utvecklingsmål för 2022 – 2024. Utvecklingsmålet ligger i linje med
utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland, vilken kommunfullmäktige formellt ställt
sig bakom (kfge 25§/9.4.2018). Indikator för utvecklingsmålet är befolkningsutveckling
samt in- och utflyttning.
Under hösten 2021 presenterade nätverket Bärkraft.ax, inom vilken utvecklings- och
hållbarhetsagendan är framtagen ett verktyg (https://foljupp.barkraft.ax/), som ska hjälpa
organisationer att prioritera vilka aktiviteter man vill genomföra under inkommande verksamhetsår.
Som ett övergripande utvecklingsmål för personal finns attraktiv arbetsgivare. Detta innebär att Saltviks kommun strävar efter att vara en arbetsgivare där välmående anställda efter bästa förmåga tar ansvar för sin hälsa och upplever välmående samt tar till sig
kunskaper och färdigheter som får en att blomstra. Som konkreta verksamhetsmål för
2022 nämns att genomföra en personalenkät samt att alla medarbetare ska känna till
och ha kunskap om Saltviks kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan.
Kommunens ledningsgrupp diskuterade de i budget föreslagna utvecklingsmålen vid sitt
möte 14.12.2021 och förslag till att ge nämnderna i uppdrag att under våren arbeta närmare med målen. Ledningsgruppen omfattade upplägget med förslag till tillägg
att även personalen involveras och att en ev. mellanrapport görs före budgetseminariet.
Under kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2022 finns som mål att kommunstyrelsen i samarbete med extern expertis gör en satsning på kommunikation och ökad attraktionskraft för boende, besökare och företag samt kommunikation för övergripande
rekrytering till kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att till 30 april 2022 komma med förslag på
konkreta mål för arbetet med att skapa attraktionskraft för boende, besökare och företag
samt med arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare. En mellanrapport för arbetet ska
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30 mars 2022. Kommundirektören får i uppdrag
att tillsammans med ledningsgruppen involvera personalen i arbetet med målen. Nämndernas förslag tillsammans med personalens sammanställs sedan som underlag för diskussion vid målseminariet i slutet av maj, inför budgetarbetet 2023.
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att begära in offerter på satsningen
på kommunikation gällande ökad attraktionskraft och övergripande rekrytering.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att ge nämnderna i uppdrag att till 30 april 2022 komma med
förslag på konkreta och mätbara mål för arbetet med att skapa attraktionskraft för boende, besökare och företag samt med arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare. En mellan-

Protokolljustering:
__________________________________________________
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rapport för arbetet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30 mars 2022. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med ledningsgruppen involvera personalen i arbetet med målen. Nämndernas förslag tillsammans med personalens sammanställs sedan till fullmäktigemötet den 16 maj 2022 inför målseminariet i slutet av maj.
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att begära in offerter på satsningen
på kommunikation gällande ökad attraktionskraft, övergripande rekrytering och ökad försäljning av bostadstomter.
--------------KMST 66 §/25.4.2022
Samtliga nämnder har under perioden 26.1 – 7.4 2022 vid två möten vardera behandlat
ärendet gällande övergripande utvecklingsmål 2022 – 2024, Nämndernas beredningar
och beslut bifogas som en mellanrapport för arbetet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar mellanrapporten och ger synpunkter inför slutlig sammanställning till fullmäktigemötet den 16 maj 2022 inför målseminariet i slutet av maj.
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för framtagande av en slutlig sammanställning.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/62/2019
§ 67

EKONOMISYSTEM FÖR KOMMUNERNA

KMST 83 §/29.4.2019
Kommunstyrelsen beslöt 41 §/11.2.2019 att Saltviks kommun deltar i projektet ”Ekonomisystem för kommunerna” samt föreslog att kommundirektören ingår som medlem i
styrgruppen.
Per e-post från Åda Ab 28.3.2019 har kommunen fått meddelande om att projektet ekonomisystem till kommuner och kommunalförbund är i startgroparna. Ålands landskapsregering beviljade stöd om 80 % av kostnaderna enligt inskickad ansökan den 28 februari 2019. På Åda har förberedelserna pågått under februari och mars med bl a framtagande av avtal och fördelningsunderlag, som stämts av med huvudmannen Jomala
kommun. Åda Ab har också tillsatt projektledare, Camilla Sundkvist och engagerat ekonomikonsult, Ida Eklund. De arbetar som bäst med att ta fram en projektplan och att förbereda arbetet med förstudien. Ett första styrgruppsmöte är också inplanerat till 29 mars
och kallelse har sänts till följande styrgruppsmedlemmar, Katarina Donning, John Eriksson, Magnus Sandberg, Katarina Dahlman, Dan Lindholm och Petter Ekman.
Inför kommunstyrelsens beslut i februari uppskattades kostnaderna för deltagande i projektet till cirka 2 500 – 4 000 euro för Saltviks del.
Per brev erhöll kommunen avtal för underskrift. Enligt fördelningsmodellen i bilaga 2 till
avtalet blir kostnaden för Saltvik 4 974,97 euro.
Avtal bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner avtalet med Åda Ab och befullmäktigar kommundirektören
att underteckna.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
Avtal som bilaga i protokoll.
--------------KMST 53 §/22.3.2021
Enligt avtalet ”Ekonomisystem kommuner och kommunalförbund”, som kommunstyrelsen beslöt att underteckna § 83/29.4.2019 gällde avtalet under projekttiden 1.1.2019 –
31.12.2020 och samordningsstödet från Ålands landskapsregering gäller för godkända
kostnader som uppstår t o m 31.12.2020. Planen enligt projektdirektivet (delgivet kmst
41 §/11.2.2019) var att kommunerna har ett ekonomisystem på plats under augusti/september 2020 för att möjliggöra budgetering inför 2021 i nya ekonomisystemet.
Kommunerna erhöll den 2 september 2020 per e-post information från Åda Ab att upphandlingen för ekonomisystem för kommuner och kommunalförbund är avslutad. Consi-

Protokolljustering:
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lia Solutions Ab gav det vinnande anbudet och ett Ramavtal gällande ekonomisystem
som tjänst hade undertecknades av Åda Ab och Consilia Solutions.
Inför upphandlingen tog kommunerna fram ett grundpaket. Syftet med grundpaketet är
att leverara de, hos kommunerna och kommunalförbund, mest vanligt förekommande
ekonomifunktionerna som en paketlösning. Grundpaketet utvecklades inom projektet
och utöver grundpaketet kan sedan kunden ta i bruk de funktioner organisationen anser
sig behöva.
Det nya ekonomisystemet är en s k SaaS lösning (Software as a Service) vilket betyder
att leverantören (Consilia) tillhandahåller systemet som en molntjänst. Denna lösning innebär att kunden betalar en licenskostnad per användare till leverantören för att upprätthålla systemet.
Med anledning av att statistikkraven ändrar från och med 2021 ställs nya krav på kontoplan, serviceklasser, fördelningar och även krav på export av statistiken i nytt format. De
nya kraven innebär även att kund- och leverantörsregistret ska klassificeras enligt Statistikcentralens motpartskoder för att tillgodose nationella och internationella krav. Det
upphandlade systemet erbjuder denna funktionalitet.
Kommunens nuvarande ekonomisystem uppfyller inte de nya statistikkraven och Oy
Abilita Ab, som är leverantör av dagens system, meddelade under hösten 2018 att de
har för avsikt att trappa ner på utvecklingen av deras ekonomisystem.
Total licenskostnad per år för det nya ekonomisystemet, baserat på antal användare
från kartläggning under förstudien, är för Saltviks del 11 913,90 euro.
I kommunens investeringsplan för 2021 ingår för ekonomisystem genom budgetöverföring (kfge 6 §/1.2.2021) 48 287 euro. Investeringskostnaderna för ekonomisystem innefattar hittills delar av deltagande i projektet ”Ekonomisystem kommuner och kommunalförbund”, vilket innefattar ett grundpaket, som utgör en bas för användningen av ekonomisystemet och är samma för samtliga avropande enheter. Implementering/införande
hos den avropande enheten ingår inte i grundpaketet utan timdebitering utgår för arbetet.
Inför att kommunerna skriver avropsavtal med Consilia och implementeringen kan börja
har Jomala kommun efterhört intresse om att delta i ett nytt samarbetsprojekt gällande
implementeringen av ekonomisystemet. Detta för att kunna få så många samordningsvinster som möjligt mellan de avropande enheterna. Kostnaden för samordningsprojektet beräknas till cirka 140 000 euro. För projektet beviljas samordningsstöd från landskapsregeringen med 80 % och kommunerna delar på resterande 20 %.
Bilagor som bifogas kallelsen: Projektdirektiv_slutversion, Löpande årskostnader ekonomisystem, Avropsavtal gällande ekonomisystem som tjänst, Avropskatalog,
Prislista, Ramavtal gällande ekonomisystem som tjänst samt Service Level Agreement.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avropa upphandlat ekonomisystem och befullmäktigar
kommundirektören att underteckna nödvändiga handlingar efter förhandlingar med Consilia Solutions Ab om det slutliga innehållet i avropsavtalet.
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Kommunstyrelsen beslutar att Saltviks kommun deltar i implementeringsprojekt av ekonomisystem med Jomala kommun som huvudman under förutsättning att samordningsstöd beviljas från landskapsregeringen.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
Avropsavtal gällande ekonomisystem som tjänst, Avropskatalog och Prislista bifogas
protokollet.
--------------KMST 67 §/25.4.2022
Jomala kommun har genom e-post den 22.3.2022 meddelat att de kommuner som gått
samman för att gemensamt upphandla ett nytt ekonomisystem från Consilia Solutions
Ab behöver ingå ett avtal med Jomala kommun om dataskydd för kontaktregister i ekonomisystemet.
Bakgrunden är att ekonomisystemet ska ha ett gemensamt kontaktregister till vilket uppgifter kan hämtas från myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För att uppfylla lagstiftningen måste Jomala kommun som huvudman (värdkommun) ansvara för att
säkerställa att dessa uppgifter inte används för annat ändamål än vad de har inhämtats
för.
Saltviks kommuns lagstadgade personuppgiftsansvar såvitt avser loggningen och tillsynen över lagringen av personuppgifter i det gemensamma kontaktregistret överförs till
värdkommunen, i övrigt innebär inte avtalet någon överföring av uppgifter.
Kostnadsfördelningen för tjänsten som värdkommunen tillhandahåller fördelas baserat
på självkostnadspris enligt antalet användare i systemet. Avtalet är i kraft så länge som
parterna nyttjar det gemensamma kontaktregistret.
Avtal om dataskydd för kontaktregistret i ekonomisystemet bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bifogat avtal samt befullmäktigar kommundirektören att
underteckna avtalet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
Avtal om dataskydd för kontaktregistret i ekonomisystemet bifogas protokollet.
---------------
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SK/126/2022
§ 68

HJÖRDIS GOTTBERGS MINNESFOND, FONDAVKASTNING 2022

KMST 68 §/25.4.2022
Fonden inrättades år 1992, efter arv från folkskollärare Hjördis Gottberg. Enligt fondens
stadga är fondens ändamål 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. En och samma elev kan erhålla ett stipendium högst
en gång under sin skoltid vid Rangsby skola och högst två gånger under sin studietid vid
en yrkes- eller högskola.
Om fondens användning beslutar kommunstyrelsen, som även i övrigt beslutar om frågor i anslutning till fonden. Kommunstyrelsen skall särskilt tillse att Hjördis Gottbergs
grav skötes på ett omsorgsfullt sätt.
Fondens grundkapital
Ingående saldo 1.1.1993 (414.744,26 mk)

69.754,98 €

Överfört till placeringsfonder 26.4.2018
Ålandsbanken Euro Bond
Ålandsbanken Tomtfond

15 000,00
35 000,00

Ingående saldo bankkonto 1.1.2021
Gravvård
Avkastning Tomtfond
Utbetalda stipendier
Bankavgifter
Utgående saldo bankkonto 31.12.2021

12 427,28
-120,00
1 095,18
-200,00
-30,00
13 172,46

Placeringsfondernas värde 31.12.2021:
Ålandsbanken Euro Bond
Ålandsbanken Tomtfond

15 524,07
36 362,77

Värdeförhöjningen på bankkonto och fonder för 2021 uppgår till 1 404,07 euro.
Avkastning från Tomtfonden utbetald 7.4.2022 uppgår till 1 105,42 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden rätt att under 2022 nyttja 300 euro
för stipendium.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------
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SK/61/2022
§ 69

ULLA OCH RUBEN NORDMANS STIPENDIEFOND, FONDAVKASTNING 2022

KMST 69 §/25.4.2022
Fonden inrättades 22.11.2011 efter arv från Ulla och Ruben Nordman. Stadgarna ändrades av fullmäktige 9.4.2018. Enligt fondens stadga:
p 5. Stipendiefondens ändamål 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.
p 6. Ur stipendiefondens ränteavkastning – och under förutsättning att tillräcklig
avkastning har genererats – utdelas årligen på ansökan stipendier till ungdomar som
uppfyller de i punkt 5 nämnda kriterierna. En och samma ungdom kan erhålla stipendium högst två gånger under sin studietid.
Stipendiefonden förvaltas av kommunstyrelsen i Saltviks kommun. Kommunstyrelsen
kan besluta att skol- och bildningsnämnden, på kommunstyrelsens vägnar skall handha
dessa uppgifter, varvid kommunstyrelsen årligen besluter om det belopp som skall ställas till nämndens förfogande för utdelning i form av stipendier.
Fondens grundkapital 22.11.2011

156 900,00

Överfört till placeringsfonder 26.4.2018
Ålandsbanken Euro Bond
Ålandsbanken Tomtfond

40 000,00
80 000,00

Ingående saldo bankkonto 1.1.2021
Gravvård
Avkastning Tomtfond
Utbetalda stipendier
Tillgodoränta
Bankavgifter
Utgående saldo bankkonto 31.12.2021

25 918,49
-120,00
2 503,27
-480,00
27,38
-30,00
27 819,14

Placeringsfondernas värde 31.12.2021:
Ålandsbanken Euro Bond
Ålandsbanken Tomtfond

41 397,53
83 114,89

Värdeförhöjning på bankkonto och fonder för 2021 uppgår till 3 493,92 euro.
Avkastning från Tomtfonden utbetald 7.4.2022 uppgår till 2 526,67 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden rätt att under 2022 nyttja 1 000 euro för stipendium.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------
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SK/329/2021
§ 70

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL PARKVERKSAMHET 2022

UTBN 20 §/13.4.2022
Folkhälsan i Saltvik som driver parkverksamheten i Haraldsby har inkommit med en förfrågan om möjligheterna att öka kommunens bidrag. Det finns både ett kort- och långsiktigt behov. Parkverksamhetens ekonomiska situation är sådan att om inte föreningen
ökar intäkterna så tvingas de lägga ner verksamheten hösten 2022. Föreningens förväntade resultat för 2021 är negativt (minus) bokslut.
Parken har idag fem inskrivna barn och två anställda. Av säkerhets- och personalskäl är
det behövligt med två anställda även fast barngruppen är liten. Folkhälsan i Saltvik har
forskat i vilka andra tänkbara alternativ för bidrag som finns. Slutsatsen är att möjligheterna är väldigt begränsade. Vidare säger de att en stängning i höst förmodligen skulle
leda till en permanent lösning.
Folkhälsan i Saltvik vill med detta höra vilken syn kommunen har på parkverksamheten
och framtiden. Från kommunens håll har parkverksamheten under lång tid varit en välkommen servicetjänst som fungerat som ett komplement till barnomsorgen. Bilden är att
lekparken erbjudit en bra och kvalitativ service och att den uppskattats av de vårdnadshavare som nyttjat den.
Utbildningschefen har till beredningen gjort en del efterforskning. Till Folkhälsans lokalavdelning Folkhälsan i Saltvik har frågan ställts gällande vilka möjligheter deras centralorganisation har att skjuta till ekonomiska medel så att verksamheten kan fortsätta. Om
detta har inga definitiva besked erhållits. Vidare kan konstateras att lekparkverksamhet i
Folkhälsans regi bedrivs i två av de åländska kommunerna: Saltvik och Finström. Finströms kommun betalar årligen 10 000 euro i bidrag till Folkhälsan i Finström för driften
av lekparken. Saltviks kommun har under många år betalat ut 14 250 euro i bidrag och
till år 2021 och 2022 halverades summan till 7 500 som en direkt följd av de kostnadsbesparingar som gjorts inom kommunen.
Folkhälsan i Saltviks förfrågan bifogas sammanträdeskallelsen.
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden konstaterar att inga medel för beviljande av bidrag för parkverksamheten återstår. Eftersom det finns en efterfrågan på denna, till barnomsorgen kompletterande service, och risken finns att verksamheten måste läggas ner förs ärendet vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
Utbildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
--------------KMST 70 §/25.4.2022
Hänvisning till beredning inför utbildningsnämndens möte.
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Utbildningsnämnden konstaterar i sitt beslut att inga medel för beviljande av bidrag för
parkverksamheten återstår. Eftersom det finns en efterfrågan på denna, till barnomsorgen kompletterande service, och risken finns att verksamheten måste läggas ner förs
ärendet vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
Enligt beredningen inför utbildningsnämnden framgår att Saltviks kommun till år 2021
och 2022 halverade den anhållna summan för lekparksverksamheten till 7 500 euro med
anledning av de kostnadsbesparingar som gjorts i kommunen. I sammanhanget kan noteras att även övriga föreningar i kommunen, som tilldelas verksamhetsbidrag, fått sina
anslag minskade sedan 2021, dock inte så mycket att anslagen halverats.
Anhållan om tilläggsmedel till parkverksamheten 2022 bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till utbildningsnämnden för ytterligare dialog
med Folkhälsan i Saltvik gällande fortsatt drift av parkverksamheten i Haraldsby och vad
som krävs för att hitta en lösning inför budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025.
Förslagsvis beviljar kommunstyrelsen 3 500 euro av kommunstyrelsens dispositionsmedel till Folkhälsan i Saltvik, villkorat att det kan trygga driften av lekparksverksamheten i
Haraldsby under hösten 2022. På detta sätt skulle föreningen totalt erhålla 11 000 euro
från kommunen för parkverksamheten år 2022.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------
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SK/109/2022
§ 71

BEGÄRAN OM YTTRANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV LAGSTIFTNINGEN OM BARNOMSORG OCH HEMVÅRDSSTÖD

UTBN 21 §/13.4.2022
Ålands landskapsregering (ÅLR) har per 1.4.2022 skickat ut ett förslag till ändringar i
lagstiftningen inom barnomsorg och hemvårdsstöd på remiss. I utskicket anges att yttrandet måste vara ÅLR tillhanda senast 14 april 2022. Vilket innebär två veckors remissrunda således. Den korta svarstiden motiveras med att ärendet är brådskande. ÅLR har
även bjudit in tjänstemän till ett informationstillfälle om de föreslagna ändringarna
7.4.2022.
Bakgrund
Lagförslaget är en direkt konsekvens av de lagändringar som genomförs i riket och där
fler än 24 lagar berörs. I vissa av dessa har Åland egen lagstiftningsbehörighet, exempelvis inom barnomsorgen. Rikets ändringar i systemet med föräldradagpenningar träder i kraft den 1 augusti 2022 och det medför ett behov av att på Åland göra ändringar
av lagstiftningarna om barnomsorg och hemvårdsstöd.
Rikets förändringar beskrivs som en reform av föräldrapenningssystemet och är en del
av statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Dessutom är syftet med reformen att
genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 om balans mellan
arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Rent konkret kan sägas är tanken
med förändringarna bland annat är att öka flexibiliteten för vårdnadshavarna att nyttja
föräldraledighet och erhålla föräldrapenning. Med detta vill man uppnå ökad jämställhet
vid omsorgen av barn samt vid nyttjandet av föräldrapenningsledighet.
ÅLR har i oktober 2021 på ett utbildningschefsmöte informerat om att reformen är på
kommande, att åländsk lagstiftning berörs, och att tidsramen kommer att bli pressad. På
samma möte informerades i korthet om förslagets innehåll och ÅLR:s preliminära konsekvensanalys. Samtidigt efterfrågades utbildningschefernas synpunkter på de föreslagna
förändringarna.
Några exempel på de föreslagna förändringarna
-benämningarna moderskaps-/faderskapspenning slopas, i stället graviditetspenning
och föräldrapenning
-utökning av föräldrapenningdagarna från 287 till 320 (160 + 160)
-möjlighet att överlåta föräldrapenningdagarna till den andra vårdnadshavaren
-flexiblare uttag av föräldrapenningdagar: högst 4 perioder ber barn
-subjektiv rätt till barnomsorg på heltid för alla barn
-partiell föräldrapenning som ger rätt till barnomsorgsplats och möjlighet att arbeta upp
till 5 timmar per dag
-utjämningsperiod om 4 veckor
I Saltviks kommun är det kommunstyrelsen som delger yttranden. I samråd med kommundirektören har utbildningschefen planerat att yttrandet delges ÅLR efter behandling i
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utbildningsnämnden och att nämndens yttrande även delges kommunstyrelsen som på
sitt möte 25.4.2022 kan göra tillägg och ändringar i yttrandet.
Landskapsregeringens parallellbeskriving av de föreslagna lagförändringarna bifogas
sammanträdeskallelsen.
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden delger Ålands landskapsregering bifogade yttrande (skickas ut till
nämnden så fort det är klart) och att yttrandet delges kommunstyrelsen för eventuella
tillägg och ändringar.
Utbildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
--------------KMST 71 §/25.4.2022
Ålands landskapsregering har med en extremt kort remisstid begärt yttranden av kommundirektörer och berörda tjänstemän inom kommunerna gällande förslag till ändringar
av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd. Trots den korta remisstiden har utbildningsnämnden hunnit behandla yttrandet. I och med den korta remisstiden har dock
inte funnits tid för tjänstemännen att helt och fullt sätta sig in i konsekvenserna av de föreslagna ändringarna.
Remissförfrågan, lagförslag och parallelltexter samt utbildningsnämndens yttrande bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen understöder utbildningsnämndens yttrande och antecknar det till kännedom.
Kommunstyrelsen understryker det i yttrandet framförda att det är av största vikt att
landskapsregeringen noggrant följer upp utfallet av lagändringarna och gör eventuella
justeringar av landskapsandelarna för att kompensera för eventuella kostnadsökningar.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
Utbildningsnämndens yttrande bifogas protokollet.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25.04.2022

Sida
21

Kommunstyrelsen

SK/27/2022
§ 72

PROJEKTKALENDERN 2022, APRIL

TEKN 25 §/06.04.2022
Projektkalender för april månad bifogas kallelsen.
Bilaga. Projektkalendern 2022, April
Kommuningenjörens förslag:
Projektkalendern antecknas till kännedom.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
--------------KMST 72 §/25.04.2022
Projektkalender för april månad bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar projektkalendern för kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------
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SK/108/2022
§ 73

VÄRMELEVERANSAVTAL, RANGSBY VÄRMECENTRAL

TEKN 24 §/06.04.2022
Avtalsperioden för gällanden avtal med RBS Värme Ab, för drift och värmeleverans vid
Rangsby värmecentral, sträcker sig till 30.08.2022 och bör därmed upphandlas för ny
avtalsperiod.
Värmebehovet har under de fyra senaste åren legat mellan 504,9-593,7 MWh. Anbudet
ska lämnas i €/MWh. Tekniska nämnden bereder ärendet inför kommunstyrelsen. Beslut
om antagande av anbud fattas av kommunstyrelsen.
Bilaga. Gällande värmeleveransavtal mellan RBS Värme Ab och Saltviks kommun
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att drift och värmeleverans för Rangsby skola och lärarbostäder samt ÖSFBK bjuds ut för perioden 1.9.2022 - 31.8.2027.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
--------------KMST 73 §/25.4.2022
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att drift och värmeleverans för Rangsby skola och lärarbostäder samt ÖSFBK bjuds ut för perioden 1.9.2022 - 31.8.2027.
Bilaga. Gällande värmeleveransavtal mellan RBS Värme Ab och Saltviks kommun.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar nämndens beslutsförslag att drift och värmeleverans för
Rangsby skola och lärarbostäder samt ÖSFBK bjuds ut för perioden 1.9.2022 31.8.2027.
Tekniska nämnden får i uppdrag att bjuda ut enligt ovanstående och bereda ärendet inför antagande av anbud i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
Kommunstyrelsen ger också tekniska nämnden i uppdrag att se över vilket index man
använder. Det index som man använder bör vara ett index som är mer anpassat för den
aktuella tjänsten än konsumentprisindex.
---------------
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§ 74

ENKÄT ANGÅENDE SNÖPLOGNING

TEKN 36 §/19.05.2021
Snöplogningsavtalen för plogning av de kommunala vägarna, byggnadsplanevägarna
och privata vägarna har gått ut och bör bjudas ut på entreprenad.
Tidigare har snöplogningen delats in i 4 olika distrikt enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Haga – Ödkarby – Hjortö
Sålis – Laby – Toböle – Bertbyvik
Lavsböle – Tengsödavik
Kvarnbo – Haraldsby

Anbudet ska ges i €/h samt vilket distrikt anbudet gäller.
Principen för plogningen är att kommunalvägarna och gatorna (byggnadsplanevägarna)
alltid skall vara framkomliga, de privata vägarna skall vara framkomliga så att man kan
ta sig till och från arbetet.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden bjuder ut snöplogningen för säsongerna 2021-2023 enligt tidigare distriktindelning.
Kommuningenjören tar fram förslag till enkät för att kartlägga kommuninvånarnas åsikter
gällande den kommunala plogningen.
Tekniska nämndens beslut:
Beslut enligt förslag.
Kommuningenjören ges i uppdrag att undersöka ifall Landskapsregeringen är intresserade av eventuellt byte av vägar för vintervägunderhållet.
Tekniska nämnden förtydligar att snöplogningssäsongen gäller för vintern 2021 till våren
2023.
--------------TEKN 57 §/25.08.2021
Kommuningenjören har tagit fram underlag för snöplogningsenkäten. Utkastet finns bilagt kallelsen.
Bilaga. Snöplogningsenkät 2021
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden diskuterar förslaget till snöplogningsenkät.
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Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslag till snöplogningsenkät.
-----------TEKN 6 §/02.02.2022
En enkät angående den kommunala snöplogningen skickades ut till alla hushåll i kommunen hösten 2021. Totalt gjordes 857 utskick och 183 svar inkom till kommunen, vilket
ger en svarsprocent om 21 %.
Bilaga. Sammanställning av enkätsvar
Bilaga. Kommentarer fråga 1
Bilaga. Kommentarer fråga 2
Bilaga. Kommentarer fråga 3
Bilaga. Kommentarer fråga 4
Bilaga. Kommentarer fråga 5
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden diskuterar sammanställningen och kommuninvånarnas kommentarer.
Tekniska nämndens beslut:
Ärendet bordläggs.
----------TEKN 8 §/09.03.2022
Behandlingen av ärendet återupptas.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden återremitterar ärendet.
-----------TEKN 21 §/06.04.2022
Kort sammanfattning av inkomna svar:
1. 42 % av inkomna svar anlitar idag kommunal plogning.
2. 68 % av inkomna svar anlitar kommunal plogning för plogning vid en permanent bostad.
3. 83 % av inkomna svar anser att kommunen även i framtiden ska erbjuda kommunal
plogning. 11,5 % av inkomna svar anser att kommunen inte ska erbjuda det.
4. 41,5 % av inkomna svar är nöjda med nuvarande lösning på beställning av kommunal plogning. 10,9 % av inkomna svar är inte nöjda.
Många upplever plogningen som dyr samtidigt som det överlag verkar vara en uppskattad tjänst som kommunen erbjuder.
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Totalt gjordes 857 utskick och 183 svar inkom till kommunen, vilket ger en svarsprocent
om 21 %.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar informationen till kännedom och för den vidare till kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden antecknar informationen till kännedom och för den vidare till kommunstyrelsen. Totalt har ca.140-150 hushåll anlitat kommunal plogning de senaste åren.
----------KMST 74 §/25.04.2022
Tekniska nämnden har gjort en enkät gällande snöplogning.
En kort sammanfattning av inkomna svar enligt nedan:
1. 42 % av inkomna svar anlitar idag kommunal plogning.
2. 68 % av inkomna svar anlitar kommunal plogning för plogning vid en permanent bostad.
3. 83 % av inkomna svar anser att kommunen även i framtiden ska erbjuda kommunal
plogning. 11,5 % av inkomna svar anser att kommunen inte ska erbjuda det.
4. 41,5 % av inkomna svar är nöjda med nuvarande lösning på beställning av kommunal plogning. 10,9 % av inkomna svar är inte nöjda.
Många upplever plogningen som dyr samtidigt som det överlag verkar vara en uppskattad tjänst som kommunen erbjuder.
Totalt gjordes 857 utskick och 183 svar inkom till kommunen, vilket ger en svarsprocent
om 21 %.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen noterar att det enligt enkätsvaren är önskvärt att kommunen även i
framtiden erbjuder kommunal plogning.
Kommunstyrelsen för ärendet till fullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------
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SK/132/2019
§ 75

DATASKYDDSOMBUD

KMST 75 §/25.4.2022
ÅDA Ab har 15.3.2022 meddelat att man säger upp avtalet gällande gemensamt dataskyddsombud (DPO) på grund av att dataskyddsombuden som varit anställda av ÅDA
har sagt upp sig. Enligt avtalet är uppsägningstiden tre månader.
Detta innebär att kommunen står utan en lösning för dataskyddsombud från och med
15.6.2022.
I samband med norråländskt presidiemöte 30.4.2022 uttalades även önskemål om att
Finströms kommun skulle utreda samordning av dataskyddsombudsfunktionen för norråländska kommuner.
Jomala kommun har vänt sig till andra kommuner i som varit delaktiga i ÅDA:s lösning
för dataskyddsombud och sonderar intresse för att kommunen skulle upprätthålla funktion som dataskyddsombud för intresserade kommuner. Lösningen förutsätter att tillräckligt antal kommuner meddelar intresse för att omfattningen av funktionen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i första hand förhandla med Jomala
kommun om den lösning som sonderas. Erbjudandet har även gått till övriga kommuner
som getts möjlighet att agera på erbjudandet.
Som alternativ kravställs funktionen och upphandlas bland de tjänsteproducenter som
finns på marknaden och i samband med detta utreder Finströms kommun om en upphandling eller konkurrensutsättning på annat sätt kan omfatta övriga norråländska kommuner.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------
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SK/102/2022
§ 76

FÖRFRÅGAN FRÅN FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

KMST 76 §/25.4.2022
Finlands kommunförbund vill kartlägga de åländska kommunernas inställning till att de
inrättar en tjänst som juridisk sakkunnig i åländska förvaltningsfrågor. Personen skulle
fysiskt vara stationerad på Åland men anställd av Finlands Kommunförbund.
De åländska kommunerna är redan idag medlemmar i Finlands Kommunförbund. Finlands Kommunförbund är tvåspråkigt med en svensk enhet. Kommunförbundet har kapacitet att i de flesta substansfrågor som berör kommunerna ge råd på minst två språk.
Den svenska enheten består av 14 personer, inklusive översättarteamet. Därutöver har
Kommunförbundet ett dussin två- eller svenskspråkiga sakkunniga på övriga substansenheter.
Åland är i en specialsituation i och med att den åländska lagstiftningen skiljer sig från rikets lagstiftning. Därför kan Finlands Kommunförbund i dagsläget inte garantera fullskalig intressebevakning och service för de åländska kommunmedlemmarna. För detta
kompenseras kommunerna i form av en reducerad medlemsavgift.
De åländska kommunerna har aktivt tagit del av Finlands Kommunförbunds tjänster,
bland annat i utbildningar och nätverksträffar.
För att kunna bibehålla en aktiv intressebevakning och upprätthålla kompetens och servicenivå i åländska frågor ser Finlands kommunförbund det som rimligt att anställa en
sakkunnig i Ålandsfrågor. Den sakkunniga som stationeras på Åland skulle vara en resurs även för Finlands Kommunförbund. Finlands Kommunförbunds bevakning av
åländska intressen skulle stärkas och förbundets sakkunskap och förståelse för Ålands
särställning höjas, vilket även gagnar förbundets verksamhet på fastlandet.
Finlands kommunförbund undersöker nu om kommunerna på Åland ser behovet och
nyttan av att Finlands Kommunförbund anställer en sakkunnig på Åland som bevakar
åländska intressen och som fungerar som sakkunnig i specifikt åländska ärenden och
åländsk lagstiftning.
I denna modell skulle samtliga åländska kommuner bli fullvärdiga medlemmar i Finlands
Kommunförbund och erlägga full medlemsavgift till förbundet. En preliminär riktgivande
beräkning skulle innebära en kostnadsökning för Saltviks kommun på 1 462 euro per år
(från 4 413 euro/år till 5 875 euro/år).
Brev till de åländska kommunerna bifogat.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Finlands kommunförbund anställer en sakkunnig på Åland som bevakar åländska intressen och som fungerar som sakkunnig i specifikt åländska ärenden och åländsk lagstiftning.
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Kommunstyrelsen betonar dock att det är viktigt att tjänsten utformas i samråd med
Ålands kommunförbund för att säkerställa att tjänsterna kompletterar och stöder varandra och inte konkurrerar med varandra.
Kommunstyrelsens beslut:
På basen av de kalkyler som påvisats ställer sig kommunstyrelsen sig positiv till att Finlands kommunförbund anställer en sakkunnig på Åland som bevakar åländska intressen
och som fungerar som sakkunnig i specifikt åländska ärenden och åländsk lagstiftning.
Kommunstyrelsen betonar dock att det är viktigt att tjänsten utformas i samråd med
Ålands kommunförbund för att säkerställa att tjänsterna kompletterar och stöder varandra och inte konkurrerar med varandra.
---------------
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SK/124/2022
§ 77

RAMAVTAL FASTIGHETSFÖRMEDLINGSTJÄNSTER

KMST 77 §/25.4.2022
Med anledning av kommunstyrelsens förslag inför kommunfullmäktige gällande försäljning av fastigheten Dälden i Haraldsby fick kommundirektören i uppdrag att ta fram ett
anbudsutkast på ett treårigt ramavtal gällande fastighetsförmedlingstjänster.
Utkast till anbudshandlingar bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att genom ett riktat förfarande begära in samt anta anbud på uppdraget.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag med ett tillägg i offerten under punkt 4.2 att offerten utöver pris även kommer att bedömas genom utvärdering av erbjudna tjänster.
---------------
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SK/133/2022
§ 78

GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET PÅ ÅLAND 2022

KMST 78 §/25.4.2022
Kommunerna har erhållit en begäran om synpunkter på förslag till gemensam räddningsmyndighet (ÅLR 2022/1953) daterat 10.03.2022. Kommunernas svar bör vara
landskapsregeringen tillhanda senast den 2 maj 2022.
I sin begäran om synpunkter framhåller landskapsregeringen att enligt gällande
räddningslag (2006:106) borde kommunerna inom tre år efter det att lagen trädde i kraft,
gemensamt ha utarbetat en samarbetsplan. I planen skulle bl.a. ha ingått riktlinjerna för
hur det kommunala räddningsväsendet skulle kunna administreras av en för hela Åland
gemensam räddningsmyndighet. I sin begäran framhåller landskapsregeringen att trots
flera försök under årens lopp har angivna målsättning i gällande lagstiftning inte kunnat
förverkligas.
Utgående från räddningslagen har landskapsregeringen gett polismästaren Johan Pawli
och t.f. alarmmästare Johan Ehn i uppdrag att än en gång ta fram ett underlag för fortsatta diskussioner. Arbetet har resulterat i bilagda underlag med förslag om skapande
av Ålands Polis- och Räddningsmyndighet.
I anslutning till behandlingen av Ålands budget för 2022 har lagtinget enhälligt omfattat
finans- och näringsutskottets betänkande även i fråga om utskottets syn på det framtida
brand- och räddningsväsendet enligt följande:
Utskottet inser fördelen med en gemensam brand- och räddningsmyndighet för landskapet Åland och förutsätter att den planerade utredningen även inkluderar alternativet
med ett kommunalt samarbete.
Med anledning av ovanstående inbegär landskapsregeringen kommunernas synpunkter
på:
a) Förslaget om skapande av Ålands Polis- och Räddningsmyndighet. Av
svaret emotser landskapsregeringen om möjligt även kommunernas syn på
huruvida den operativa räddningsverksamheten vid Räddningsverket i
Mariehamn ska överföras till den nya myndigheten eller kvarbli på kommunal nivå.
b) Möjligheterna att via ett kommunalt samarbete uppnå den i lagstiftningen
eftersträvade målsättning om en gemensam kommunal räddningsmyndighet.
Underlag för skapande av Ålands Polis- och Räddningsmyndighet samt LR begäran om
synpunkter bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger följande synpunkter till landskapsregeringen:
a) Förslaget om skapande av Ålands polis- och räddningsmyndighet förutsätter en lagändring, då gällande lagstiftning avser en för hela landskapet kommunal gemensam
kommunal räddningsmyndighet. I förslaget föreslås att varje kommun fortsättningsvis
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ansvarar för att en grundläggande räddningsberedskap upprätthålls genom att avtal
tecknas med minst en avtalsbrandkår per kommun. I nu gällande upplägg har kommunen kompetens från Räddningsområde Ålands landskommunerns (RÅL) tjänstemän, då RÅL hanterar flera administrativa uppgifter för kommunernas räkning även i
förhållande till de frivilliga brandkårerna. Vid en centralisering enligt föreslagen modell kommer detta att leda till en kunskapslucka hos kommunen. Kommunerna ska
enligt beredskapslagen (FFS 1552/2011) säkerställa att deras uppgifter kan skötas
så störningsfritt som möjligt vid undantagsförhållanden. Saltviks kommun har idag ett
väl fungerande samarbete med RÅL och det är mycket viktigt att eventuella förändrade strukturer eller centraliseringar inte försämrar kommunernas möjligheter att
upprätthålla sina skyldigheter enligt beredskapslagen och räddningslagen (ÅFS
2006:106).
b) Vid behandlingen av en gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd år
2019 beslöt ett oenigt fullmäktige i Saltvik efter omröstning att förkasta avtalsförslaget om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd (kfge 63
§/11.11.2019). Kommunstyrelsen anhåller därmed om förlängd remisstid för att inhämta kommunfullmäktiges synpunkt i frågan.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag punkt a) med tillägg att kommunen ser behörighetsproblem mellan kommunerna och landskapet samt en risk för kostnadsökningar vilket gör att kommunen är tveksam till förslaget.
Punkt b) ersätts i sin helhet med följande text: Saltviks kommun ser att systemet med
två myndigheter fungerar bra just nu och ser därför inget behov av förändring, ska det
ske en förändring är det en kommunal angelägenhet.
---------------
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SK/113/2022
§ 79

ÅLANDS BRAND OCH RÄDDNINGSFÖRBUND RF, VÅRMÖTE 2022

KMST 79 §/25.4.2022
Ålands Brand- och Räddningsförbund inbjuder till vårmöte fredagen den 29 april 2022 kl
18.30 på Kallas stadskrog i Mariehamn. Medlemsorganisationens representant ska vara
försedd med fullmakt.
Ärenden som tas upp är bland andra verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020,
medlemsavgift för år 2022 och revidering av förbundets stadgar.
Efter mötet serveras en trerätters middag för priset 42 euro/person. ÅBRF:s styrelse beslöt på sitt möte den 24 mars att inte subventionera matkostnaden, utan istället får varje
deltagare i vårmötet betala in 10 euro till förmån till Ukraina.
Inbjudan samt bilagor bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en representant och en ersättare till vårmötet samt ger direktiv.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att inte utse en representant.
---------------
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SK/117/2022
§ 80

LOKALKRAFT LEADER ÅLAND, KALLELSE TILL VÅRMÖTE

KMST 80 §/25.4.2022
Lokalkraft Leader Åland har inbjudit till vårmöte tisdagen den 26.4.2021 kl 18.00 på Park
Alandia Hotell.
Ärenden som behandlas är bland andra; bokslut och verksamhetsberättelse 2021 samt
tillsättande av valberedningskommitté.
Kommunstyrelsen har 23.3.2020 § 69 beslutat att vid behov utse representanter för att
delta i och framföra kommunens intressen vid föreningars årsmöten.
Föredragningslistan bifogas kallelsen, utkast till verksamhetsberättelse kan fås på begäran.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en representant.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att inte utse en representant.
---------------
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SK/114/2022
§ 81

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV ÅLR 2022/2129

KMST 81 §/25.4.2022
Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande gällande Karita Kannistos ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet.
Ansökan gäller 1/75 del av fastigheten Solbacken RNr 3:145 i Haraldsby, Saltvik. Sökanden äger sedan tidigare 1/15 del av fastigheten och sökandens far (avliden
16.6.2012) 1/5 av nämnda fastighet.
Fastigheten är sammanlagt 0,58 ha. Den är belägen i en bykärna och gränsar inte till
strand. Till fastigheten hör inte några andelar i samfällda områden.
Sökanden har ärvt den del av fastigheten som ansökan gäller av sin avlidne far.
Enligt Landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (2003:68) 3 kap 12 §
kan fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap, eller jordförvärvslagen, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen.
Ärendet hänger samman med Rolf Rosenbergs och Karin Autios ansökningar om rätt att
förvärva och besitta fast egendom (ÅLR 2022/2127, ÅLR 2022/2128)
Ansökan och bilagor bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar förorda ansökan.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------
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SK/115/2022
§ 82

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV ÅLR 2022/2128

KMST 82 §/25.4.2022
Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande gällande Karin Autios ansökan
om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet.
Ansökan gäller 1/75 del av fastigheten Solbacken RNr 3:145 i Haraldsby, Saltvik.
Sökanden är finsk medborgare och äger redan 1/15 del av fastigheten.
Fastigheten är totalt 0,58 ha stor. Den är belägen i en bykärna och gränsar inte till
strand. Till fastigheten hör inte några andelar i samfällda områden.
Enligt Landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (2003:68) 3 kap 12 §
kan fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap, eller jordförvärvslagen, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen.
Ärendet hänger samman med Rolf Rosenbergs och Karita Kannistos ansökningar om
rätt att förvärva och besitta fast egendom (ÅLR 2022/2127, ÅLR 2022/2129)
Ansökan och bilagor bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar förorda ansökan.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------
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SK/116/2022
§ 83

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV ÅLR 2022/2127

KMST 83 §/25.4.2022
Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande gällande Rolf Rosenbergs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet.
Ansökan gäller 1/75 del av fastigheten Solbacken RNr 3:145 i Haraldsby, Saltvik.
Sökanden är finsk medborgare och äger redan 1/15 del av fastigheten.
Fastigheten är totalt 0,58 ha stor. Den är belägen i en bykärna och gränsar inte till
strand. Till fastigheten hör inte några andelar i samfällda områden.
Enligt Landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (2003:68) 3 kap 12 §
kan fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap, eller jordförvärvslagen, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen.
Ärendet hänger samman med Karin Autios och Karita Kannistos ansökningar om rätt att
förvärva och besitta fast egendom (ÅLR 2022/2128, ÅLR 2022/2129)
Ansökan och bilagor bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar förorda ansökan.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------
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SK/54/2022
§ 84

STATENS ÄMBETSVERK, ANSÖKAN OM UTMÄRKELSETECKEN 2022

KMST 84 §/25.4.2022
Kommuner och andra myndigheter samt intresseorganisationer kan till länsstyrelsen ge
förslag på personer förtjänta av de utmärkelsetecken som Republikens President beviljar på självständighetsdagen den 6 december år 2022. Förslagen skall vara ämbetsverket tillhanda senast 6.5.2022.
Förslagen ska avse personer som utfört ett långvarigt och förtjänstfullt arbete (minst 10
år) inom sitt yrkesområde eller som tjänsteman eller förtroendevald inom den offentliga
sektorn. Den primära utgångspunkten är de personliga meriterna, som ska ligga över
genomsnittsnivån och som personen ifråga ska ha gett bevis på genom egen yrkesskicklighet eller i betydande samhälleliga uppgifter. En förutsättning är dessutom gott
rykte och en vilja att ta emot utmärkelsetecknet. Enbart tjänste- och anställningsår är
inte tillräcklig grund.
För förslagen används blanketten som finns på Ordenkansliets hemsida, där den kan
fyllas i och skrivas ut (även som bilaga). På blankettens framsida under rubriken "Noggrann motivering" ges en omsorgsfull motivering över mottagarens personliga meriter.
På baksidan ska uppgifter om vederbörandes huvudtjänst och utbildning samt andra
meriter som kan vara av betydelse ges. Matrikelutdrag ska inte bifogas.
Utmärkelsetecken ska inte föreslås för personer som under föregående sjuårsperiod har
fått ett utmärkelsetecken som förlänats av republikens president. Förslag om utmärkelse
bör inte heller ställas samma år som personen har utnämnts till en ny tjänst eller tilldelats nya uppgifter. Det är att rekommendera att ordensförslaget görs då personen ännu
är i det yrkesverksamma livet. En jämn representation av kön och olika yrkesgrupper eftersträvas.
Förslagsställaren förbinder sig att för ordensförslag av högre rang (från förtjänstkors och
uppåt) betala lösenavgift för den föreslagnes del.
Cheferna för respektive verksamhet och kommunstyrelsens medlemmar samt fullmäktiges presidium har beretts tillfälle att inkomma med förslag på lämpliga personer som
Saltviks kommun bör uppmärksamma via utmärkelsetecken.
Statens ämbetsverks brev med bilagor samt namnlista på personer som tidigare erhållit
utmärkelsetecken i kommunen bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar lämna förslag på utnämning.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen gav förslag på utnämningar och ger kansliet i uppdrag att lämna in
förslagen.
---------------
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SK/100/2022
§ 85

SEMESTERSTÄNGNING PÅ KOMMUNKANSLIET 2022

KMST 85 §/25.4.2022
Personalen vid kommunkansliet har önskemål om att kansliet håller semesterstängt
veckorna 29-30 under perioden 18.7 – 29.7.2022.
I enlighet med tidigare års praxis föreslås även i år att kommunkansliet hålls semesterstängt under en del av semesterperioden. Genom detta effektiveras sommarsemestrarna då frånvaroperioden blir kortare. Efterfrågan på service är minst under denna tid.
Allmänheten informeras om kansliets stängning på hemsidan, kommunkansliets dörr
samt i infobladet. Kansliets växel kopplas till telefonsvararen. Allmänheten informeras
om vart man kan vända sig vid brådskande ärenden.
Inkommande post/e-post kommer att kontrolleras under sommarstängningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet håller semesterstängt under perioden
18.7 – 29.7.2022.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------
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SK/42/2022
§ 86

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 beredning. Motion som bilaga till protokoll.
--------------KMST 37 §/28.2.2022
Enligt 9 § Förvaltingsstadaga för Saltviks kommun fattas beslut i det ärende som motionen berör av det organ som enligt instruktion, delegeringsbeslut eller lagstiftning är behörigt därtill. Därefter redovisar kommunstyrelsen för kommunfullmäktige vilka åtgärder
som vidtagits med anledning av motionen. Om motionen gäller ett ärende i vilket kommunfullmäktige ska fatta beslut så fattas beslutet där, i annat fall antecknar sig kommunfullmäktige för kännedom det beslut som fattats med anledning av motionen.
Ärendet ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år efter att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta
meddelas till kommunfullmäktige inom utsedd tid tillsammans med det som framkommit
vid beredningen. Kommunfullmäktige kan besluta att avskriva motionen från vidare behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar motionen gällande förslag till köp av Kvarnbobutiken till tekniska nämnden samt byggnads- och miljönämnden för utlåtanden.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till styrelsens möte i april.
--------------KMST 86 §/25.4.2022
Kommunen har erhållit meddelande om fastighetsöverlåtelse av nämnda fastighet, vilket
betyder att fastigheten har bytt ägare efter att motionen inlämnades.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att fastigheten sålts och föreslår inför kommunfullmäktige
att motionen avskrivs från vidare behandling.
---------------
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SK/139/2022
§ 87

PROJEKT BYGGA I TRÄ

KMST 87 §/25.4.2022
Kommunen höll onsdagen den 20 april 2022 en diskussionsträff i Saltviks kommunkansli. Rubriken för diskussionen var Bygga i trä – i Saltvik? Saltviks kommun och trä? Hur
ser den relationen ut idag? Kunde kommunen ha en strategi för träbyggande? På vilka
olika sätt kunde Saltvik agera strategiskt, samarbeta kring träanvändning och främja träbyggnadsprojekt?
Diskussionsträffen ordnades inom projektet Tillsammans för ett modernt träbyggande,
vilket är ett accelerationsprogram för klimatsmart träbyggande i samhällets regi på
Åland. Den övergripliga målsättningen är att öka intresset för och kunskapen om trä som
byggnadsmaterial och få fler offentliga aktörer och kommuner att bygga i trä. Projektet
ägs av Landskapets Fastighetsverk och drivs av Invenire Ab.
Representanter från kommunstyrelsen deltog i diskussionsträffen och ansåg efteråt att
kommunen behöver möjliggöra träbyggande inom det egna byggandet och inom annat
byggande i kommunen. Träbyggnation är bra för det lokala näringslivet, miljön, klimatet
och boendemiljön. Kommunen bör därför ta fram en träbyggnadsstrategi inför framtiden.
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen ger byggnads- och miljönämnden i uppdrag att ta fram ett utkast på
en trädbyggnadsstrategi utifrån inspirationsmaterial från Invenire.
I arbetet ingår också arbete med ett potentiellt seminarium på Silverskär enligt rubriken
'Kunde vi bygga i trä? En inspirationsdag för beslutfattare & tjänstemän i samhället
(kommuner, landskapet)'. Projektet skulle arrangeras i samarbete mellan projektet Bygga i trä och Saltviks kommun. Projektet står för det praktiska arrangemanget och kostnaderna. Preliminärt datum 15.6.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------
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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: 60-61, 63-66, 70, 72-74, 86
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 59, 62, 67-69, 71, 75-77, 78-85, 87
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:
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem
anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.
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BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning
av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
post-adress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia
och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.
Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Avgift
Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär
utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
----------------------------
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