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§ 1 Konstatera laglighet och beslutförhet 
§ 2 Protokolljusterare 
§ 3 Föredragningslistan 
§ 4 Sunnanberg vårdhem utbyggnad 
§ 5 Delgivningar 
§ 6 Ta del av nämnders m. fl. organs protokoll 
§ 7 Skatteredovisningar 2018 
§ 8 Budgetuppföljning 2018 
§ 9 Anhållan om verksamhetsbidrag 2019 
§ 10 Trivselfond för Saltviks pensionärer 
§ 11 Ulla och Ruben Nordmans stipendiefond 
§ 12 Hjördis Gottbergs minnesfond 
§ 13 Anbudsbegäran andel i Oasen boende- och vårdcenter 
§ 14 Samarbete inom ungdomsverksamheten 
§ 15 Rapportering gällande stormen Alfrida 
§ 16 Jordförvärvsutlåtande nr 878 Rk 1a ÅLR 2018/10231 
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§ 18 Jordförvärvsutlåtande nr 879 Rk 1a, ÅLR 2018/10233 
§ 19 Jordförvärvsutlåtande nr 876 Rk 1a, ÅLR 2018/10218 
§ 20 Gemensam räddningsmyndighet 
§ 21 Val av kommunal centralnämnd 
§ 22 Val av valnämnder och valbestyrelse 
§ 23 Anhållan om uppsägning 
§ 24 Förordnande av socialsekreterare 
 
 
 

 
 
 

Mathias Johansson, ordförande 
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 Protokolljustering: 

 

§ 1 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 
KMST 1 §/14.1.2019 
 

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hän-
syn till antalet närvarande även beslutfört. 
------------- 
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 Protokolljustering: 

 

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 
 
KMST 2 §/14.1.2019 

I tur att justera protokollet är Rosa Salmén och Jörgen Lindblom. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Till protokolljusterare valdes Rosa Salmén och Jörgen Lindblom. Protokol-
let justerades direkt efter mötet. 
------------ 
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 Protokolljustering: 

 

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
KMST 3 §/14.1.2019 

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 
§ 5 Delgivningar 
Skatterättelsenämndens beslut 
ÅLR, Kompensation till kommunerna 2018 
Beviljande av komplettering av skatteinkomsterna, ÅLR 2019/169 
Landskapsandel för kultur 2019, ÅLR 2018/10739 
--------------- 
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 Protokolljustering: 

 

Dnr: 3 /2019 
 

§ 4 SUNNANBERG VÅRDHEM UTBYGGNAD 
 
KMST 4 §/14.1.2019 

Kommunfullmäktige godkände 76 §/12.11.2018 skissritningar för tillbygg-
nad av Sunnanberg vårdhem.  
 
Kommunfullmäktige uppmanade i samma beslut byggnadskommittén att 
utreda möjligheten att miljöanpassa tillbyggnaden för eventuell ansökan 
om landskapsstöd. Enligt vik. kommuningenjörens telefonsamtal till land-
skapsregeringens budget- och finansieringshandläggare är det inte möjligt 
att få stöd för liknande projekt, som genomförts tidigare utan endast för nya 
innovativa projekt. 

 
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2019 reserverat 800 000 euro för att 
påbörja tillbyggnadsprojektet. 
 
Enligt kommunens förvaltningsstadga 46 §: 

  Kommunstyrelsen beslutar utöver de ärenden som enligt gällande stadganden 
skall avgöras av kommunstyrelsen, också i följande ärenden: 
13. Efter det att kommunfullmäktige fattat beslut om skissritningar, besluta om 

godkännande av huvudritningar och slutliga kostnadsförslag för kommunens 
byggnader om kommunstyrelsen inte delegerat denna beslutanderätt till 
nämnd eller kommitté eller om annat inte stadgas i instruktion eller i budge-
tens verkställighetsdirektiv. 

14. Utse planerare och entreprenörer samt även i övrigt sköta de uppgifter som hör 
till byggande och underhåll av kommunens byggnader och övriga anläggning-
ar, om inte dessa uppgifter har anförtrotts någon nämnd, kommitté eller tjäns-
teinnehavare medelst instruktion, budgetens verkställighetsdirektiv eller me-
delst beslut av kommunstyrelsen. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser en byggnadskommitté för projektering och utbygg-
nad vid Sunnanberg vårdhem. 

 
Kommitténs uppgifter: 
- färdigställa ritningar (inkl. konstruktion, vvs- och elritningar samt rums-

program) 
- ta fram en uppdaterad kostnadskalkyl för projektet 
- färdigställa anbudshandlingarna och bjuda ut projektet efter att kom-

munfullmäktige godkänt ritningar och kostnadskalkyl 
- inför kommunstyrelsen sammanställa inkomna anbud för bygget och 

föreslå entreprenörer 

 
Kommitténs befogenheter: 
- rätt att anlita utomstående projektledare 
- 800 000 euro finns till kommitténs disposition ur 2019 års medel för 

projektering och påbörjan av tillbyggnaden. 
 

Tidsram:  
- förslag till entreprenörer ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 

september 2019.  
 



 

SALTVIKS KOMMUN 
 
Organ 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
14.1.2019 

 
Sida 

7 

 

 Protokolljustering: 

 

Kommunstyrelsen ger social- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra en 
utredning av vilken typ av vårdplatser som kommer att behövas på 
Sunnanberg i framtiden (endast institutionsplatser som i dagsläget, effekti-
viserat serviceboende, demensboende) samt hur det är möjligt att kunna 
ändra och anpassa behovet av antalet olika boendeklasser utifrån framtida 
klienters behov. Utredningen bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
inom mars 2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag samt utsåg en byggnadskommitté 
bestående av Jan Salmén, Henry Lindström, Runa-Lisa Jansson, Berit 
Hampf och Jan Lindgrén. Vik kommuningenjören och äldreomsorgschefen 
deltar som sakkunniga. 
------------------ 
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 Protokolljustering: 

 

§ 5 DELGIVNINGAR 
 
KMST 5 §/14.1.2019 

Ålands landskapsregering 

 Beslut 13.12.2018 Hyreshöjning, Dälden ÅLR 2018/8716 

 Beslut 18.12.2018 jordförvärv ÅLR 2018/8794 

 Beslut 19.12.2018 jordförvärv ÅLR 2018/8126 

 Kompensation till kommunerna 2018 

 Landskapsandel för kultur 2019, ÅLR 2018/10739 

 Beviljande av komplettering av skatteinkomsterna, ÅLR 
2019/169 
 

Ålands omsorgsförbund k.f 

 Protokoll förbundsfullmäktige 27.12.2018, 2/2018 
 
Kopiosto 

 Kopieringslicens 1.1 – 31.12.2019 
 
Skatterättelsenämnden 

 Beslut P0099457928, 7.1.2019 
 

  Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom. 
 
Kommunstyrelsens beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag. 
----------- 
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 Protokolljustering: 

 

§ 6 TA DEL AV NÄMNDERS M. FL. ORGANS PROTOKOLL 
 
KMST 6 §/14.1.2019 

Räddningsområde Ålands landskommuner 

 Protokoll 19.12.2018 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslöt anteckna att den tagit del av ovannämnda proto-
koll samt att det inte är påkallat att ta upp ärende till behandling enligt 
KommunalL 55 §. 
 
Kommunstyrelsens beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag. 
------------  
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Dnr: 8 /2018 
 

§ 7 SKATTEREDOVISNINGAR 2018 
 
KMST 7 §/14.1.2019 

Skatteredovisning per december månad bifogas sammanträdeskallelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag. 
 
Skatteredovisning per december månad bifogas protokollet. 
-----------------  
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Dnr: 18 /2018 
 

§ 8 BUDGETUPPFÖLJNING 2018 
 
KMST 8 §/14.1.2019 

Resultatrapport för december månad bifogas sammanträdeskallelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag. 
 
Resultatrapport för december månad bifogas protokollet. 
-----------------  
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Dnr: 72 /2018 
 

§ 9 ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2019 
 
KMST 9 §/14.1.2019 

I 2019 års budget finns ett anslag om 1000 euro för fördelning såsom all-
männa understöd. Anslaget fördelas av kommunstyrelsen. 
 
Följande ansökningar om stöd för år 2019 har inkommit; 
- Ålands Neurologiska Förening 
- Föreningen Norden på Åland r.f. 
 
Anhållan om medel från föreningarna bifogas sammanträdeskallelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar fördela medel enligt följande; 
 
Organisation   Ansökt  Beviljat -18 Beviljas -19 
Ålands Neurologiska Förening   - 100 € 150 € 
Föreningen Norden på Åland r.f   0,45€/inv 200 € 200 € 

 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag. 
-----------------   
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Dnr: 3 /2018 
 

§ 10 TRIVSELFOND FÖR SALTVIKS PENSIONÄRER 
 
KMST 10 §/14.1.2019 
 

Fonden inrättades år 1992, efter arv från folkskollärare Hjördis Gottberg. 
Enligt fondens stadga skall fondens medel användas för vården av kom-
munens åldringar. 

 
Fondens ”grund”kapital              € 
Ingående saldo 1.1.1994  
efter Sunnanberg bygget  6.427,86 
Danaarv Tallmark 1997  3.051,00 
   9.427,86 
 
Om fondens användning beslutar kommunstyrelsen. 
 
Användning av medel hittills: 
1993 270.000 mk för byggande av Sunnanberg vårdhem (kfge be-

slut) 
1997 863 mk nyttjade av socialnämnden 
1998 2.488 mk nyttjade av socialnämnden 
1999 7.056 mk nyttjade av socialnämnden 
2000 10.000 mk (delfinansiering av orgel) 
2001 688,22 € (4.091,97 mk) nyttjande av socialnämnden 
2002 113,64 € nyttjade av socialnämnden 
2003   81,85 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 
2004 100,00 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 
2005           1000,00 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden  
2006 843,12 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 
2007 981,40 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 
2008 701,00 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 
2009           1626,53 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 
2010           1753,64 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 
2011           2732,28 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 
2012           2368,86 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 
2013           1366,76 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 
2014 734,36 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 
2015         10474,75 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 
2016 110,66 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 
2017           1687,00 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden   
2018           2977,74 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden 

 
Ingående saldo 1.1.2018  38 085,51 
Utbetalt under året      -2 977,74 
Fondinbetalningar        2 339,00 
Utgående saldo 31.12.2018 37 446,77 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att social- och omsorgsnämnden har rätt att 
under 2019 använda 3 000 euro 

 för kulturella evenemang för boende på Sunnanberg, 
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 för ändamål som kommer Saltviks kommuns åldringar till nytta. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.  
------------------ 
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Dnr: 3 /2018 
 

§ 11 ULLA OCH RUBEN NORDMANS STIPENDIEFOND 
 
KMST 11 §/14.1.2019 

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 till-
räcklig 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. Kom-
munstyrelsen kan besluta att skol- och bildningsnämnden, på kommunsty-
relsens vägnar skall handa dessa uppgifter, varvid kommunstyrelsen årlig-
en besluter om det belopp som skall ställas till nämndens förfogande för 
utdelning i form av stipendier. 
 
Fondens grundkapital 22.11.2011 156 900,00 
 
Ingående saldo 1.1.2018  142 266,06 
Utbetalda stipendier        -200,00 
Gravvård         -100,00 
Placering i Ålandsbankens Euro Bond  -40 000,00 
Placering i Ålandsbankens Tomtfond  -80 000,00 
Tillgodoränta            89,79 
Utgående saldo 31.12.2018   22 055,85 
  
Värde på placeringar i Ålandsbanken december 2018: 
Euro Bond  39 424,54 
Tomtfond 80 299,68 
Ränta på fondens under 2018 års gjorda placeringar betalas ut i april 2019. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger skol- och bildningsnämnden rätt att under 2019 
nyttja 400 euro för stipendium. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till den 29 april 2019. 
--------------- 
 
 
 
 
 

  



 

SALTVIKS KOMMUN 
 
Organ 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
14.1.2019 

 
Sida 

16 

 

 Protokolljustering: 

 

Dnr: 3 /2018 
 

§ 12 HJÖRDIS GOTTBERGS MINNESFOND 
 
KMST 12 §/14.1.2019 

Fonden inrättades år 1992, efter arv från folkskollärare Hjördis Gottberg. 
Enligt fondens stadga är fondens ändamål att genom stipendier stödja ele-
ver, 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 be-
slutar 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 € 
 
Ingående saldo 1.1.2018   61 421,27 
Utbetalning av stipendier    -1 000,00 
Placering i Ålandsbankens Euro Bond -35 000,00 
Placering i Ålandsbankens Tomtfond -15 000,00 
Gravvård 2018 (betalas 2019 - 120 euro)         0,00 
Uppvaktning till Rangsby skola från  
kommunstyrelsen i Saltvik        400,00 
Utgående saldo 31.12.2018  10 821,27 
 
Värde på placeringar i Ålandsbanken december 2018: 
Euro Bond  14 784,20 
Tomtfond 35 131,12 
Ränta på fondens under 2018 års gjorda placeringar betalas ut i april 2019. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger skol- och bildningsnämnden rätt att under 2019 
nyttja 100 euro för stipendium. 

 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till den 29 april 2019. 
-------------- 
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Dnr: 109 /2018 
 

§ 13 ANBUDSBEGÄRAN ANDEL I OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 
 
KMST 13 §/14.1.2019 

Kommunfullmäktige i Hammarlands kommun har beslutat att kommunsty-
relsen tillåts sälja två av kommunens sammanlagt åtta andelar i Oasen bo-
ende- och vårdcenter k.f. Idag motsvarar en andel en vårdplats i kom-
munalförbundet.  
 
Anbudet ska vara Hammarlands kommun tillhanda senast 31.1.2019 kl 
16.00. 
 
Anbudsbegäran bifogas sammanträdeskallelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att inte lämna något anbud på två andelar i Oa-
sen boende- och vårdcenter. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag. 
-----------------  
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Dnr: 110 /2018 
 

§ 14 SAMARBETE INOM UNGDOMSVERKSAMHETEN 
 
KMST 14 §/14.1.2019 

Finströms kommun bjuder in, i enlighet med diskussionen vid det norr-
åländska presidiemötet 24.10.2018, de norråländska kommunerna till fort-
satt diskussion kring ett konkret upplägg gällande avtal om samarbete 
inom ungdomsverksamheten. 
 
Finströms fritidsansvariga och ledningsgrupp samt andra kommuners fri-
tidsansvariga har tagit fram ett utkast till avtalsförslag. Kommunstyrelsen i 
Finström har omfattat upplägget. 
 
Avtalsförslaget utgår från ökad öppethållning och nya större lokaler än de 
som nyttjas idag. De totala kostnaderna uppskattas till 40.000 euro per år, 
att fördelas på deltagande kommuner enligt befolkning 13-17 år. Om alla 
fem norråländska kommuner deltar betyder det att Saltvik betalar 30 % d v 
s. 12.000 euro.  
 
Förfrågan, utdrag Finström ks § 172/28.11.2018 samt utkast till avtal bifo-
gas sammanträdeskallelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen för ärendet till skol- och bildningsnämnden för utlåtande. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag. 
-----------------   
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Dnr: 5 /2019 
 

§ 15 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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Dnr: 108 /2018 
 

§ 16 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE NR 878 RK 1A ÅLR 2018/10231 
 
KMST 16 §/14.1.2019 

Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över Anna Hans-
sons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet.  
 
Sökanden är svensk medborgare, men med åländsk anknytning. Sökan-
den äger inte sedan tidigare mark på Åland. 
 
Ansökan gäller 1/3 (ca 1,56 ha) av fastigheten Sveden Rn:r 4:61, 
Tengsöda, Saltvik. Hela fastigheten är 4,693 ha, varav ca 2,8 ha utgörs i 
huvudsak av impediment samt tre byggnader i varierande skick. Ägaren av 
fastigheten är sökandens mormor som genom gåvobrev vill överlåta 1/3 till 
sökanden samt 1/3 var till sökandens två syskon. 
 
Ansökan jämte bilagor bifogas sammanträdeskallelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar ansökan med hänvisning till landskapsförord-
ningen om jordförvärvstillstånd (2003:70) samt tidigare beslut där land-
skapsregeringen beviljat jordförvärvstillstånd till personer i egenskap av 
blivande bröstarvingar. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag. 
-----------------  
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Dnr: 106 /2018 
 

§ 17 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE NR 877 RK1A, ÅLR 2018/10232 
 
KMST 17 §/14.1.2019 

Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över Ola Are-
schougs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskap-
et.  
 
Sökanden är svensk medborgare, men med åländsk anknytning. Sökan-
den äger inte sedan tidigare mark på Åland. 
 
Ansökan gäller 1/3 (ca 1,56 ha) av fastigheten Sveden Rn:r 4:61, 
Tengsöda, Saltvik. Hela fastigheten är 4,693 ha, varav ca 2,8 ha utgörs i 
huvudsak av impediment samt tre byggnader i varierande skick. Ägaren av 
fastigheten är sökandens mormor som genom gåvobrev vill överlåta 1/3 till 
sökanden samt 1/3 var till sökandens två syskon. 
 
Ansökan jämte bilagor bifogas sammanträdeskallelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar ansökan med hänvisning till landskapsförord-
ningen om jordförvärvstillstånd (2003:70) samt tidigare beslut där land-
skapsregeringen beviljat jordförvärvstillstånd till personer i egenskap av 
blivande bröstarvingar. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag. 
-----------------  
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Dnr: 107 /2018 
 

§ 18 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE NR 879 RK 1A, ÅLR 2018/10233 
 
KMST 18 §/14.1.2019 

Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över Owe Are-
schougs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskap-
et.  
 
Sökanden är svensk medborgare, men med åländsk anknytning. Sökan-
den äger inte sedan tidigare mark på Åland. 
 
Ansökan gäller 1/3 (ca 1,56 ha) av fastigheten Sveden Rn:r 4:61, 
Tengsöda, Saltvik. Hela fastigheten är 4,693 ha, varav ca 2,8 ha utgörs i 
huvudsak av impediment samt tre byggnader i varierande skick. Ägaren av 
fastigheten är sökandens mormor som genom gåvobrev vill överlåta 1/3 till 
sökanden samt 1/3 var till sökandens två syskon. 
 
Ansökan jämte bilagor bifogas sammanträdeskallelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar ansökan med hänvisning till landskapsförord-
ningen om jordförvärvstillstånd (2003:70) samt tidigare beslut där land-
skapsregeringen beviljat jordförvärvstillstånd till personer i egenskap av 
blivande bröstarvingar. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag. 
-----------------  
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Dnr: 105 /2018 
 

§ 19 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE NR 876 RK 1A, ÅLR 2018/10218 
 
KMST 19 §/14.1.2019 

Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över under bild-
ning varande bolaget MMEL Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta 
fast egendom i landskapet. 
 
Ansökan gäller Tomt 1/Kv 9, Rnr 3:155 i Haraldsby, Saltvik.  
 
M.M EL, enskild firma har överlåtit fastigheten till ubv MMEL Ab. Aktiebola-
gets styrelse består av Morgan Mörn, som har åländsk hembygdsrätt. 
 
Ansökan samt bilagor bifogas kallelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar ansökan med hänvisning till landskapsförord-
ningen (2003:70) 6 §. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag. 
-----------------  
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Dnr: 80 /2017 
 

§ 20 GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 
 
KMST 20 §/14.1.2019 

Den av kommunerna tillsatta arbetsgruppen som utrett möjligheten att på 
frivillig väg upprätta en gemensam räddningsmyndighet och nämnd på 
Åland har på mötet 20.11.2018 omfattat bifogat avtalsförslag. Kommuner-
na ges möjlighet att ge synpunkter på avtalsförslaget senast den 
31.1.2019. 
 
I avtalsförslaget har avtalskommunerna överenskommit om en gemensam 
räddningsmyndighet och gemensam nämnd där Mariehamns stad är värd-
kommun.  
 
Den gemensamma nämnden föreslås ha sju ledamöter med personliga er-
sättare, där Saltvik tillsammans med de andra norråländska kommunerna 
utser två ledamöter med personliga ersättare den första mandatperioden 
och med en ledamot med personlig ersättare den andra mandatperioden. 
Alterneringen av mandat fortsätter sedan tillsvidare. Nämnden har ett hel-
hetsansvar gällande de uppgifter som finns enligt nämnda avtal.  
 
Räddningsmyndigheten ska ha en räddningschef och en biträdande rädd-
ningschef samt övrig personal som kan producera och tillhandahålla alla 
tjänster inom verksamhetsområdet. 
 
Kostnaderna för Räddningsmyndigheten och den gemensamma nämnden 
fördelas mellan avtalskommunerna enligt antal invånare per 1.1 aktuellt 
verksamhetsår enligt en enhetlig mall.  
 
Förfrågan jämte bilagor bifogas sammanträdeskallelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar förslaget till avtal om gemensam räddnings-
myndighet och nämnd. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt förorda förslaget med nedanstående ändringar;  
 
Bilaga 1, Frivilliga uppgifter, 
Ingressen bör ändras till: "upprätthålls I REGEL på tjänstemannanivå"...  
samt "kan ÄVEN tas upp i räddningsnämnden"... 
 
2. ändras till: "Beredning av budgetförslag, med beslut av den  
gemensamma nämnden, och hantering av Avtalskommunernas operativa  
resurser." 
 
3. Punkt 4 bör med tanke på kårerna kompletteras med tillägget ..."i nära  
samarbete med respektive brandkår." 
"Sköta upphandling av utrustning till Räddningsverket i Mariehamns 
stad och Övriga kommuners avtalsbrandkårer i nära samarbete med re-
spektive brandkår."  
-----------------   
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Dnr: 14 /2018 
 

§ 21 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 
--------------- 
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Dnr: 14 /2018 
 

§ 22 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-
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ses till ordförande och en till vice ordförande samt valnämnd för röstnings-
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 
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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 
 

§ 23 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. 
-----------------  
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Dnr: 2 /2019 
 

§ 24 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.  
-----------------  
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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: §§ 5-8, 11-12, 14-15, 21-24. 
  
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommu-
nallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer: §§ 1-4, 9-10, 13, 16-20. 
 
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 handlägg-

ning 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: §§ 1-4, 9-10, 13, 16-20. 
 
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 delgivningsda-
gen 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 rät-
telseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet 
har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden 
att  
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3. beslutet annars strider mot lag 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer:. 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter 
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när 
protokollet har lagts fram offentligt. 
 
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be-
slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den   . 
 
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer:  
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be-
slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den    .   
  forts. 
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BESVÄRSANVISNING, forts 
 
 
Besvärsskrift 
 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast 
den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg 
om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
 
Inlämnande av besvärshandlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna 
kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall läm-
nas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Avgift 

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

 

 
 


