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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

KMST 1 §/20.1.2020

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

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Rosa Salmén och Caroline Lundberg. Protokollet justera-
des direkt efter mötet.

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad med följande tillägg:
§ 3 Tjänstemannabeslut, nämnders och organs protokoll: Information Räddningsområde
Ålands landskommuner.
-------------   

§ 1

20.01.2020
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SALTVIKS KOMMUN

DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM

Kmst 2 §/20.1.2020

Ålands landskapsregering
 Jordförvärvstillstånd ÅLR 2019/8055, 18.12.2019
 Jordförvärvstillstånd ÅLR 2019/3370, 18.12.2019
 Jordförvärvstillstånd ÅLR 2019/3369, 18.12.2019
 Jordförvärvstillstånd ÅLR 2019/9225, 8.1.2020
 Landskapsandel för grundskola och träningsundervisning 2020 ÅLR 2019/9854, 

20.12.2019
 Beviljande av komplettering av skatteinkomsterna ÅLR 2020/165, 8.1.2020

Datainspektionen
 Rapport, utnämnande av dataskyddsombud

Visit Åland och Ålands Näringsliv
 Besök till kommunerna, våren 2020

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antecknade delgivningarna till kännedom.
-------------  

§ 2
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SALTVIKS KOMMUN

TJÄNSTEMANNABESLUT, NÄMNDERS OCH ORGANS PROTOKOLL

KMST 3 §/20.1.2020

Kommundirektörens tjänstemannabeslut
 § 43/2019 Undertecknande av köpebrev
 § 44/2019 Tillsätta hyresgäst

  
Tekniska nämnden

 Protokoll 10/2019, 11.12.2019

Byggnads- och miljönämnden
 Protokoll 10/2019, 17.12.2019

Skol- och bildningsnämnden
 Protokoll 1/2020, 16.1.2020 

Räddningsområde Ålands landskommuner
 Information av Räddningschef Lennart Johansson.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anteckna att den tagit del av ovannämnda protokoll och in-
formation samt att det inte är påkallat att ta upp ärende till behandling enligt KommunalL
55§.

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

§ 3
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SALTVIKS KOMMUN

GRANSKNING AV FULLMÄKTIGES PROTOKOLL

KMST 4 §/20.1.2020

Enligt Kommunallagen för Åland, 49 § 3 mom, ska kommunstyrelsen granska laglighe-
ten i de beslut som fattas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktigesammanträde har 
hållits den 13 januari 2020.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att beslutet KFGE 7 §/13.1.2020 inte tillkommit i laga ord-
ning. Enligt landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet 
mellan kvinnor och män (1989:27) tillämpas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män (FFS 609/1986) på Åland. Beslut KFGE 7 §/13.1.2020 uppfyller inte 4a § lag om 
jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS 609/1986) beträffande ersättare i kommun-
styrelsen. Kommunfullmäktige behandlar ärendet, enligt bestämmelserna i Ålands för-
valtningslag (2008:9) gällande rättelse av fel i beslut, vid sitt följande möte och utser er-
sättare, så att lagens krav uppfylls även för dem.

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

§ 4
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SALTVIKS KOMMUN

SK/462/2019

SAMMANTRÄDESDAGAR VÅREN 2020

KMST 5 §/20.1.2020

Förslag på sammanträdesdagar bifogas föredragningslistan.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar följande preliminära sammanträdesdagar våren 2020. Möte-
na föreslås hållas på måndagar kl 17.00.

 3.2.2020 kl 17.00
 2.3.2020 kl 17.00
 16.3.2020 kl 17.00
 20.4.2020 kl 17.00
 11.5.2020 kl 17.00
 15.6.2020 kl 17.00

Måndagen den 1.6.2019 kl 17.00-19.00; Mål 2021-2023 tillsammans med kommunfull-
mäktige och nämndernas ordföranden. 

Mötesschema bifogas kallelsen.

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

§ 5

20.01.2020
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SALTVIKS KOMMUN

SK/234/2019

ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2020

KMST 6 §/20.1.2020

I 2020 års budget finns ett anslag om 1000 euro för fördelning såsom allmänna under-
stöd. Anslaget fördelas av kommunstyrelsen.

Följande ansökan om stöd för år 2019 har inkommit:
- Svenska Finlands Folkting 

Följande ansökningar om stöd för år 2020 har inkommit;
- Föreningen Norden på Åland r.f.
- Ålands Synskadade r.f.

Anhållan om medel från föreningarna bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar fördela medel enligt följande;
Organisation           Anhålls om Beviljats 2019  Beviljas 2020
Föreningen Norden på Åland r.f   0,50 euro/inv 200 euro    200 euro
Ålands Synskadade r.f.            600 euro ej ansökt          600 euro
Svenska Finlands Folkting            180 euro -    180 euro

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

§ 6

20.01.2020
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SALTVIKS KOMMUN

SK/336/2019

MOTION, FÖRBÄTTRA RUTINERNA KRING MILJÖHOT/-OLYCKOR I SALTVIKS 
KOMMUN

 
KFGE 36 §/9.9.2019

En motion inlämnades före mötet av Helena Flöjt-Josefsson gällande att förbättra ruti-
nerna kring miljöhot/-olyckor i Saltviks kommun.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Motionen bifogas protokollet.
--------------- 

KMST 170 §/23.9.2019 

Motion om att förbättra rutinerna kring miljöhot/ -olyckor i Saltviks kommun bifogas kal-
lelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyreslen diskuterar ärendets vidare behandling.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnads- och miljönämnden, tekniska nämn-
den och den gemensamma räddningsnämnden för ett utlåtande.
-------------- 

RN § 54/27.11.2019

Motion om att förbättra rutinerna kring miljöhot/ -olyckor i Saltviks kommun
bifogas kallelsen.

Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar utlåtande enligt Bilaga ARN
§ 54.
./. Bilaga A-RN § 54 – utlåtande.

Beslut:
Enligt förslag. 
---------------

TEKN 78 §/11.12.2019 

Kommunstyrelsen har gett Tekniska nämnden i uppdrag att lämna utlåtande gällande
motion om att förbättra rutinerna kring miljöhot/-olyckor i Saltviks kommun.

§ 7
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SALTVIKS KOMMUN

Saltviks kommun har beredskapsplaner godkända av kommunfullmäktige samt informa-
tionsplan för undantagsförhållanden och för störningar under normala förhållanden, god-
känd av kommunstyrelsen 15.03.2016 § 72.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden konstaterar inför kommunstyrelsen att kommunen följer antagna be-
redskaps- och informationsplaner och att förbättringar ses över i kommande revidering-
ar.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------
 

BYGG 83 §/17.12.2019 

Kommunstyrelsen har gett Byggnads- och miljönämnden i uppdrag att lämna utlåtande 
gällande motion om att förbättra rutinerna kring miljöhot/-olyckor i Saltviks kommun.

Saltviks kommun har av kommunfullmäktige godkända beredskapsplaner samt av kom-
munstyrelsen 72§/15.03.2016 godkänd informationsplan för undantagsförhållanden och 
för störningar under normala förhållanden.  

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Nämnden konstaterar inför kommunstyrelsen att kommunen följer antagna beredskaps- 
och informationsplaner och att ev. förbättringar ses över i kommande revideringar.

Byggnads- och miljönämndens beslut:
Nämnden konstaterar inför kommunstyrelsen att kommunen följer antagna beredskaps- 
och informationsplaner och att ev. förbättringar ses över i kommande revideringar.
---------------  

KMST 7 §/20.1.2020

Den inlämnade motionen innehåller tre åtgärdsförslag (i korthet):
o Att skapa bättre rutiner för information
o Att samarbeta och ställa krav för att kartlägga miljöhot och förebygga 

miljöolyckor
o Följa upp och agera för att vidta rimliga åtgärder vid miljöolyckor

Kommunstyrelsen har fått utlåtanden gällande motionen från Räddningsområde Ålands 
landskommuner (RÅL), tekniska nämnden samt byggnads och miljönämnden.

RÅL redogör i sitt utlåtande för kommunernas skyldigheter och information som ska rik-
tas till allmänheten. I de fall händelsen eller olyckan berör kommunalt verksamhetsområ-
de kontaktats berörd ansvarig eller annan hänvisad kontaktperson. Är skadan eller hän-
delsen av betydande karaktär för kommunen/-er delges information även kommundirek-
tör. I situationer där flera myndigheter är involverade sker informationen från ansvarig 
myndighet.

20.01.2020
Kommunstyrelsen
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SALTVIKS KOMMUN

Tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden konstaterar inför kommunstyrel-
sen att kommunen följer antagna beredskaps- och informationsplaner och att eventuella 
förbättringar ses över i kommande revideringar.

Motion och gemensamma räddningsnämndens utlåtande bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunens ledningsgrupp får i uppdrag att i samråd med räddningschefen ta fram en 
tidsplan för revidering av kommunens beredskapsplaner. De av motionären inlämnade 
åtgärdsförslagen ses över i samband med kommande revidering. 

Kommunstyrelsen föreslår därmed att motionen är slutbehandlad.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att kommunens ledningsgrupp får i uppdrag att
i samråd med räddningschefen ta fram en tidsplan för revidering av kommunens bered-
skapsplaner. De av motionären inlämnade åtgärdsförslagen ses över i samband med 
kommande revidering. 

Kommunstyrelsen föreslår därmed att motionen är slutbehandlad.
---------------

20.01.2020
Kommunstyrelsen
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SALTVIKS KOMMUN

SK/54/2019

KOMMUNREFORM

KMST 151 §/19.8.2019

Ålands landskapsregering har anlitat utredare Henricson Ab dvs Marcus Henricson, Jan-
Erik Enestam och Siv Sandberg för att stöda kommunerna i det arbete som kommuner-
na ansvarar för enligt kommunreformslagen (ÅFS 2019:28).

Kommunen ombeds utse representanter som tillsammans med landskapsregeringens 
utredare för förhandlingar om samgångsavtal gällande Norra Åland i enlighet med kom-
munreformslagen och kommunindelningsutredningen.

Brev från Henricson Ab, utdrag från Vårdö och Finströms kommuner bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser representanter avseende förhandlingar för Norra Åland i enlig-
het med kommunreformslagslagen och kommunindelningsutredningen.

Kommunstyrelsens beslut:
Ledamot Runar Karlsson föreslår bordläggning av ärendet till nya kommunstyrelsens 
första möte år 2020. Jörgen Lindblom understödde förslaget.

Efter att två förslag förelåg gick kommunstyrelsen till omröstning.

Kommundirektörens förslag fick ingen röst och Runar Karlssons förslag fick sex röster, 
Runar Karlsson, Mathias Johansson, Katinka Holmström, Jörgen Lindblom, Rosa Sal-
mén och Kerstin Renfors.

Jan Lindgrén avstod från att rösta.

Efter omröstning beslöt kommunstyrelsen således att ärendet bordläggs tills dess att 
nya kommunstyrelsen har sitt första möte år 2020.
---------------  

KMST 8 §/20.1.2020

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen avstår från att utse representanter avseende förhandlingar för Norra 
Åland i enlighet med kommunreformslagslagen och kommunindelningsutredningen.
-------------- 

§ 8

20.01.2020
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________

 11



SALTVIKS KOMMUN

SK/18/2020

UTSE BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMND FÖR MANDATPERIODEN 2020-2023

KMST 9 §/20.1.2020

Plan- och bygglag (2008:102) för Åland 14 §
I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd som ska sköta kommunens uppgifter
inom byggnadsväsendet och utöva den närmare tillsynen över byggnadsverksamheten. 
Byggnadsnämndens uppgifter får inte överföras på kommunstyrelsen. Flera kommuner 
kan utse en gemensam byggnadsnämnd.

LRs framställning nr 23/2006-2007
På grund av att byggnadstillsynen måste ha en neutral och oberoende ställning får inte 
kommunstyrelsen fungera som byggnadstillsynsmyndighet. I övrigt får kommunen ordna
sin förvaltning fritt i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Några formella kom-
petenskrav ställs inte på ledamöterna i byggnadsnämnden.

INSTRUKTION FÖR BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN
2 § Nämndens sammansättning (reviderad Kfge 19 §/8.2.2016)
Byggnads- och miljönämnden har minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter en personlig
ersättare för envar av dem. Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna ordförande 
och viceordförande för byggnads- och miljönämnden.

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvin-
nor och män (1989:27) och Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 4 a § 1 mom 
(FFS 609/1986)
I kommunala organ skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent var-
dera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
--------------- 

§ 9
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SALTVIKS KOMMUN

SK/19/2020

UTSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMND FÖR MANDATPERIODEN 2020-2023

KMST 10 §/20.1.2020

INSTRUKTION FÖR SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 
110 § Nämndens sammansättning 
Skol- och bildningsnämnden har minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter och personli-
ga ersättare för envar av dem. Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna ordförande 
och viceordförande för skol- och bildningsnämnden.

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvin-
nor och män (1989:27) och Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 4 a § 1 mom 
(FFS 609/1986)
I kommunala organ skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent var-
dera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
----------------

§ 10

20.01.2020
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________

 13



SALTVIKS KOMMUN

SK/20/2020

UTSE SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMND FÖR MANDATPERIODEN 2020-2023

KMST 11 §/20.1.2020

INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN
129 § Nämndens sammansättning
Social- och omsorgsnämnden har minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter och en per-
sonlig ersättare för envar av dem. Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna ordfö-
rande och viceordförande för social- och omsorgsnämnden.

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvin-
nor och män (1989:27) o Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 4 a § 1 mom 
(FFS 609/1986)
I kommunala organ skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent var-
dera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
--------------- 

§ 11
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SALTVIKS KOMMUN

SK/21/2020

UTSE TEKNISK NÄMND FÖR MANDATPERIODEN 2020-2023

KMST 12 §/20.1.2020

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA NÄMNDEN
2 § Sammansättning (reviderad Kfge 19 §/8.2.2016)
Tekniska nämnden har minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter en personlig ersättare 
för envar av dem. Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna ordförande och viceord-
förande för tekniska nämnden.

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvin-
nor och män (1989:27) och Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 4 a § 1 mom 
(FFS 609/1986)
I kommunala organ skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent var-
dera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
---------------

§ 12
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SALTVIKS KOMMUN

SK/24/2020

UTSE MEDLEM OCH ERSÄTTARE I GEMENSAM LANTBRUKSNÄMND FÖR NOR-
RA ÅLAND FÖR MANDATPERIODEN 2020-2023

KMST 13 §/20.1.2020

Landskapslag (1972:25) om lantbruksnämnder (1998/85)1§:
”Kommunfullmäktige kan tillsätta en lantbruksnämnd som handlägger frågor rörande 
lantbruksförvaltningen inom kommunen. Fullmäktige kan avstå från att tillsätta en lant-
bruksnämnd om dess åligganden i stället kan skötas av en annan nämnd eller kommun-
styrelsen. Två eller flera kommuner kan gemensamt tillsätta en lantbruksnämnd.”

Instruktion för gemensam lantbruksnämnd för kommunerna Finström, Geta, Saltvik, 
Sund och Vårdö (2013)
Sammansättning
”Kommunfullmäktige i samtliga avtalskommuner utser för samma tid som dess egen 
mandatperiod, en ledamot och en personlig ersättare.”
”Nämnden utser inom sig ordförande och viceordförande.”
”Avtalskommunerna har vardera rätt att utse en kommunstyrelserepresentant som kallas
till nämndens sammanträden”.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
--------------- 

§ 13
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SALTVIKS KOMMUN

SK/27/2020

UTSE REPRESENTANTER I BOLAG FÖR MANDATPERIODEN 2020-2021

KMST 14 §/20.1.2020

Kommunfullmäktige utser representanter (ordinarie samt ersättare) till följande bolag i 
vilka kommunen har intressen.
- Bocknäs Vatten
- Tjenan Vatten
- Ålands Vindenergi Andelslag
- Norra Ålands Avloppsvatten Ab
- Åda Ab

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
--------------- 

§ 14

20.01.2020
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________

 17



SALTVIKS KOMMUN

SK/28/2020

UTSE REPRESENTANTER TILL ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND FÖR MANDATPE-
RIODEN 2020-2023

KMST 15 §/20.1.2020

Enligt Ålands Kommunförbunds grundavtal 5 § är kommunförbundets högsta beslutande
organ förbundsstämman. Vid förbundsstämman skall varje landskommun vara represen-
terad av två representanter med lika många personliga ersättare, alla utsedda av re-
spektive fullmäktige för en tid motsvarande kommunfullmäktiges mandatperiod.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige följande ordinarie medlemmar och ersättare;

Ordinarie medlem: Mathias Johansson
Personlig ersättare: Rosa Salmén

Ordinarie medlem: Runar Karlsson
Personlig ersättare: Runa-Lisa Jansson
--------------- 

§ 15
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SALTVIKS KOMMUN

SK/29/2020

UTSE REPRESENTANTER TILL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE FÖR NORRA ÅLANDS 
HÖGSTADIEDISTRIKT FÖR MANDATPERIODEN 2020-2023

KMST 16 §/20.1.2020

Norra Ålands högstadiedistrikt grundavtal (31.12.2018)
Fullmäktige § 4
”Kommunalförbundets högsta beslutande organ är dess förbundsfullmäktige.
I förbundsfullmäktige företräds varje medlemskommun av två ordinarie ledamöter eller 
personliga ersättare för dessa.
Mandattiden skall vara densamma som för medlemmarna i kommunens fullmäktige. 
Medlemskommunernas representanter utses av respektive kommuns fullmäktige.
Valbar till ordinarie medlem eller personlig ersättare i förbundsfullmäktige är den som 
har rösträtt i kommunalval i någon av medlemskommunerna. 
Valbar är dock inte den som står under förmyndarskap, är ledamot av Ålands förvalt-
ningsdomstol eller den som är fast anställd i ledande ställning hos kommunalförbundet.”

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
--------------- 

§ 16
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SALTVIKS KOMMUN

SK/31/2020

UTSE NÄMNDEMÄN TILL ÅLANDS TINGSRÄTT FÖR MANDATPERIODEN 2020-
2023

KMST 17 §/20.1.2020

Justitieministeriet har fastställt antalet nämndemän i Saltviks kommun till två. 
Kommunfullmäktige väljer nämndemän för en period som motsvarar kommunfullmäkti-
ges mandatperiod.

Lag om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016)

2 § Behörighetsvillkor för nämndemän och urvalskriterier
”En nämndeman ska vara finsk medborgare och bosatt i en kommun inom tingsrättens 
domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs, hans eller hennes handlings-
behörighet får inte ha begränsats och han eller hon ska vara att betrakta som lämplig för
uppdraget som nämndeman. 

Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. Den 
som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller vid Brottspåföljdsmyndigheten eller 
som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polis-
bevakning får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan 
som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.”

4 § Val av nämndemän
”Kommunfullmäktige väljer nämndemännen för en period som motsvarar fullmäktiges 
mandatperiod. 

Om en huvudförhandling pågår vid utgången av den mandatperiod som föreskrivs i 
1 mom. fortsätter nämndemannens uppdrag tills målet har avgjorts i tingsrätten. 

De nämndemän som väljs i kommunen ska så rättvist som möjligt representera kommu-
ninvånarnas ålders-, närings- och könsfördelning samt de språkliga förhållandena i kom-
munen.”

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige följande personer som nämndemän;
Rosa Salmén och Janice Häggblom.
--------------- 

§ 17
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SALTVIKS KOMMUN

SK/32/2020

UTSE LANTMÄTERIGODEMÄN FÖR MANDATPERIODEN 2020-2023

KMST 18 §/20.1.2020

Enligt fastighetsbildningslagens (FFS 554/1995) 6 § ska kommunfullmäktige för en tid 
som motsvarar kommunfullmäktiges mandatperiod välja minst sex personer till godemän
vid lantmäteriförrättningar.
Den som väljs till godeman skall vara förtrogen med fastighetsfrågor och känna de loka-
la förhållandena. Angående valbarheten till godeman gäller dessutom vad som stadgas 
om nämndemän vid tingsrätt.

Gode män utför sina uppdrag under tjänsteansvar. Kommunen bör se till att godemän-
nen så fort som möjligt efter att de blivit valda inför tingsrätten avger sådan försäkran 
som avses i fastighetsbildningslagens 7 §.
De som tidigare fungerat som godemän och avlagt försäkran behöver dock inte avlägga 
ny försäkran.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
--------------- 

§ 18
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SALTVIKS KOMMUN

SK/33/2020

VAL AV REPRESENTANTER FÖR KOMMUNEN VID LÖNEFÖRHANDLINGAR 2020-
2021

KMST 19 §/20.1.2020

Inom det kommunala kollektivavtalssystemet avsedd avtalsorganisation (fackförening) 
eller dess lokala underförening kan begära förhandlingar i lönefrågor med kommunen, 
varför det är skäl att kommunstyrelsen utser permanenta representanter för kommunen 
vid förenämnda löneförhandlingar.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en eller flera namngivna personer till Saltviks kommuns repre-
sentanter vid förhandlingar i lönefrågor med avtalsorganisationer eller dess underföre-
ning för sin mandatperiod, åren 2020-2021.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt utse Katinka Holmström och Jörgen Lindblom till Saltviks kom-
muns representanter vid förhandlingar i lönefrågor med avtalsorganisationer eller dess 
underförening för sin mandatperioden 2020-2021.
--------------- 

§ 19
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SALTVIKS KOMMUN

SK/34/2020

KOMMUNSTYRELSENS FÖRETRÄDARE I NÄMNDER FÖR ÅREN 2020-2021

KMST 20 §/20.1.2020

Förvaltningsstadga för Saltviks kommun.

88 § Kommunstyrelsens representanter i övriga organ
”Kommunstyrelsen kan utse sådana representanter för sig i andra organ som har närva-
ro- och yttranderätt vid organens sammanträden. Kommunstyrelsen kan även utse kom-
mundirektören till representant”.

94 § Kommunstyrelsens och nämnders rätt att överta ärenden
”Om ett ärende skall övertas av kommunstyrelsen väcks initiativ därom av kommunsty-
relsens ordförande, kommunstyrelsens representant i nämnden eller kommundirektören.
Även annan ledamot kan väcka initiativ därom.

Nämndprotokoll föredras därutöver inte i kommunstyrelsen, utan det åligger kommunsty-
relsens representant i nämnden att övervaka kommunstyrelsens intressen i frågan.

Om ett ärende skall övertas för behandling i nämnd, väcks initiativ därom av nämndens 
ordförande eller föredragande i nämnden. Även annan ledamot kan väcka initiativ där-
om”.

48 § Ordförandes och ledamots uppgifter
”Utöver de uppgifter som särskilt stadgats om ordförande och ledamot i kommunstyrel-
sen skall ordföranden leda kommunstyrelsen sålunda att den godkända verksamhets-
idén för kommunen (enligt 2 § i denna stadga) förverkligas och de centrala målen upp-
nås.

Ledamot i kommunstyrelsen skall handla sålunda att den godkända verksamhetsidén för
kommunen förverkligas och att fastställda centrala mål uppnås.

Som kommunstyrelsens representant i de nämnder som kommunstyrelsen utsett ho-
nom/henne till skall medlem i kommunstyrelsen uppmärksamgöra kommunstyrelsen på 
de frågor som behandlas i nämnderna som är av avgörande betydelse för kommunens 
förvaltning. Anser den utsedda representanten att något av nämndens beslut borde 
överföras till kommunstyrelsen för behandling, bör denne utan dröjsmål meddela kom-
munstyrelsen härom.

Medlem kan genom skriftligt initiativ anhängiggöra ärende som han/hon önskar att kom-
munstyrelsen skall behandla i vederbörlig ordning.”

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen utsåg följande personer som företrädare i nämnder för åren 2020-
2021; 
Byggnads- och miljönämnden: Jan Lindgrén
Skol- och bildningsnämnden: Caroline Lundberg
Social- och omsorgsnämnden: Katinka Holmström

§ 20
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SALTVIKS KOMMUN

Tekniska nämnden: Bo Timonen
Gemensamma lantbruksnämnden: Rosa Salmén
--------------- 
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SALTVIKS KOMMUN

SK/38/2020

TRIVSELFOND FÖR SALTVIKS PENSIONÄRER

KMST 21 §/20.1.2020

Fonden inrättades år 1992, efter arv från folkskollärare Hjördis Gottberg. Enligt fondens 
stadga skall fondens medel användas för vården av kommunens 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 beslut)
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          1 000,00 € 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        10 474,75 € 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
2019          0 € nyttjade av social- och omsorgsnämnden

Ingående saldo 1.1.2019 37 446,77
Utbetalt under året         -0,00
Fondinbetalningar   1 875,00
Utgående saldo 31.12.2019  39 321,77

§ 21
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SALTVIKS KOMMUN

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att social- och omsorgsnämnden har rätt att under 2020 an-
vända 5 350 euro

 för kulturella evenemang för boende på Sunnanberg,
 för ändamål som kommer Saltviks kommuns åldringar till nytta.
 för en utbetalning från Trivselfonden för kostnader 2019 på 2 348,64 €. Kostna-

derna härrör sig till Trivselfonden men är ej betalda från Trivselfonden under 
2019.

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

20.01.2020
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SALTVIKS KOMMUN

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 § kommu-
nallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: §§ 2-3, 7, 9-14, 16,18.
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: §§ 1, 4-6, 8, 15, 17,19-21.

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 så-
som 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, 4-6, 8, 15, 17, 19-21.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av be-
slutet 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 fram-
läggnings- 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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SALTVIKS KOMMUN

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 rättelseyrkan-
det. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas ge-
nom kommunalbesvär på den grunden att 
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju 
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer: 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
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SALTVIKS KOMMUN

BESVÄRSANVISNING

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och 
post-adress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia  
och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

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

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