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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

98-100

Kst 98 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 98 §:

BESLUT:
Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn
till antalet närvarande ledamöter beslutfört.
_______________

Kst 99 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Anders T. Karlsson och Stefan Öström till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 02.04.2019 i
kommungården efter sammanträdets avslutande.

Kst 99 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 100 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 100 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Kommunens representanter vid dialog för flytt av avloppsledning
2. Kommunens representant vid Ålands brand- och räddningsförbunds vårmöte
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

03.04.2018
05.06.2018
18.09.2018
08.01.2019
02.04.2019

97
151
211
19
101

Kst 9 §:

Uppföljning av sjukledigheter
Kommunstyrelsen har beslutat om ett system för uppföljning av sjukskrivningar. I
beslutet ingår rapportering av antalet sjukskrivningsdagar kvartalsvis. Statistiken för
år 2017 är färdig och den visar att mängden sjukskrivingar minskar från 1.215 till
1.113 sjukdagar. Bifogade tabell kommer att ingå i kommunens bokslut

Den 03.01.18 beslöt kommunstyrelsen ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta
ett förslag till gränser för när antalet sjukskrivningsdagar skall uppföljas hos
företagshälsovården.
De totala sjukskrivningsdagarna för de olika enheterna ser ut enligt följande för åren
2015-2017.
Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet
Enhet
2015
2016
2017
Kommunkansli
58
107
70
Hammargården
862
405
343
Handikappservice
5
0
59
Dagvård
714
422
403
Näfsby skola och bibliotek
220
274
212
Tekniska
1
7
26
TOTALT
1860
1215
1113

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar rapporten för år 2017 till kännedom.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
03.04.2018
97
Kommunstyrelsen
05.06.2018
151
Kommunstyrelsen
18.09.2018
211
Kommunstyrelsen
08.01.2019
19
Kommunstyrelsen
02.04.2019
101
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att den närmaste chefen skall ordna en
arbetsförmågebedömning hos företagshälsovården för anställda vilka under ett år har
fler än sex sjukskrivningsperioder.
Kommunstyrelsen besluter att förenkla den rapportering som verkställts enligt
kommunstyrelsens beslut 18.01.17 § 10 så att en kopia av verkställt
uppföljningssamtal
sänds
till
kommundirektören
efter
den
4:
de
sjukskrivningsperioden eller vid sjukskrivning över 14 dagar samt att en rapport ges
till kommundirektören om att en arbetsförmågebedömning gjorts hos
företagshälsovården efter den 7:de sjukskrivningsperioden under ett år.
Kst 97 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 151 §:

Antalet sjukskrivningsdagar för perioden 1-3 2018 redovisas i tabellen nedan.
Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet
Enhet
1-3 2018 1-3 2017 4-6 2018 7-9 2018 10-12 2018 1-12 2018
Kommunkansli
99
29
0
0
0
99
Hammargården
104
162
0
0
0
104
Handikappservice
4
0
0
0
0
4
Dagvård
106
79
0
0
0
106
Näfsby skola och bibliotek
62
89
0
0
0
62
Tekniska
5
5
0
0
0
5
TOTALT
380
364
0
0
0
380

I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 97 av den 03.04.18 har kommundirektören
konstaterat att samtalsunderlag skall uppgöras för 9 anställda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
Kst 151 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 211 §:

Antalet sjukskrivningsdagar för perioden 1-6 2018 redovisas i tabellen nedan.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
03.04.2018
Kommunstyrelsen
05.06.2018
Kommunstyrelsen
18.09.2018
Kommunstyrelsen
08.01.2019
Kommunstyrelsen
02.04.2019
(Forts.)
Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet
Enhet
1-6 2018
1-6 2017
Kommunkansli
168
36
Hammargården
198
319
Handikappservice
4
0
Dagvård
232
246
Näfsby skola och bibliotek
260
109
Tekniska
5
7
TOTALT
867
717

SIDA 4
§ nr

97
151
211
19
101

I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 97 av den 03.04.18 har kommundirektören
konstaterat att samtalsunderlag skall uppgöras för 6 anställda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
Kst 211 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 19 §:

Antalet sjukskrivningsdagar för perioden 1-9 2018 redovisas i tabellen nedan.
Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet
Enhet
1-9 2018
1-9 2017
Ändring
Kommunkansli
162
47
115
Hammargården
297
287
10
Handikappservice
12
1
11
Dagvård
346
349
-3
Näfsby skola och bibliotek
428
172
256
Tekniska
5
11
-6
TOTALT
1250
867
383

Änd. %
245 %
3%
1100 %
-1 %
149 %
-55 %
44 %

I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 97 av den 03.04.18 har kommundirektören
konstaterat att samtalsunderlag skall uppgöras för 10 anställda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 19 §:
BESLUT:

03.04.2018
05.06.2018
18.09.2018
08.01.2019
02.04.2019

97
151
211
19
101

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Kst 101 §:

Antalet sjukskrivningsdagar för perioden 1-12 2018 redovisas i tabellen nedan.
Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet
Enhet
1-12 2018 1-12 2017 Ändring
Kommunkansli
243
70
173
Hammargården
411
343
68
Handikappservice
16
59
-43
Dagvård
560
403
157
Näfsby skola och bibliotek
269
212
57
Tekniska
117
26
91
TOTALT
1616
1113
503

Änd. %
247 %
20 %
-73 %
39 %
27 %
350 %
45 %

I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 97 av den 03.04.18 har kommundirektören
konstaterat att samtalsunderlag skall uppgöras för 10 anställda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
Kst 101 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

102

Kst 102 §:

Anhållan om projektbidrag ur PAF-medel
Kommunfullmäktige godkände den 24.01.19 genom § 7 ritningar och kostnadskalkyl
för verkställandet av projektet om- och tillbyggnad av Hammargården. I anslaget
finns uppskattat ett bidrag ur PAF-medel. En anhållan om stöd torde lämnas in till
landskapsregeringen. Anhållan motiveras med att om- och tillbyggnaden behövs för
att tillgodose ett tillräckligt antal vårdplatser i kommunen i framtiden. Som statistiskt
underlag anges att antalet äldre över 75 år i kommunen beräknas fördubblas från år
2016 till år 2040. Som motivering för anhållan om projektbidrag framförs att omoch tillbyggnaden av Hammargården utgör ett pilotprojekt inom äldreomsorgen där
hållbarhet och energieffektivitet präglar hela projektet. Projektbidrag anhålls till ett
belopp om 875 000,- € vilket utgör 25 % av de totala uppskattade kostnaderna om
3 500 000,- € exklusive mervärdesskatt. (Bilaga 1, Kst 02.04.19, § 102)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att en anhållan om projektbidrag ur PAF-medel lämnas
in till Ålands landskapsregering enligt bifogade bilaga.

Kst 102 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

103

Kst 103 §:

Avtal för matvaruleveranser till kommunens kök
Kommunstyrelsen tecknade ett avtal med Hugo Andersson Ab angående
matvaruleveranser till kommunens skola, barndagvård och äldreomsorg enligt beslut
i kommunstyrelsen den 08.05.18 § 122. Kommunen ingick ett avtal där Hugo
Andersson Ab förbinder sig att kostnadsfritt leverera livsmedel till kommunen två
gånger per vecka. I avtalet finns rabatter på kommunens inköp. Kommunens enheter
har möjlighet att köpa varor direkt från lokala primärproducenter. I avtalet ingick inte
de mjölkprodukter för vilka kommunen kan erhålla EU-stöd för skolmjölk.
I diagrammen nedan beskrivs kostnadsutvecklingen för livsmedelsinköp i
kommunens tre kök. En jämförelse görs också för matavgifterna i Hammargården.

Kostnaden för livsmedelsinköp totalt till kommunens tre kök har varit följande sedan
2001.
Livsmedel totalt i 3 kök
År Livsmedel Index/köp Index konsumentpris
2001 64 882,82
100,0
100,0
2002 65 584,53
101,1
102,1
2003 74 054,50
114,1
102,7
2004 84 964,38
131,0
102,9
2005 82 099,68
126,5
103,8
2006 83 999,61
129,5
105,7
2007 88 826,50
136,9
107,6
2008 102 231,73
157,6
112,1
2009 110 322,79
170,0
112,3
2010 115 883,38
178,6
114,5
2011 122 374,18
188,6
118,5
2012 125 679,54
193,7
121,3
2013 143 767,73
221,6
122,7
2014 149 070,66
229,8
124,1
2015 148 819,63
229,4
124,2
2016 156 596,16
241,4
124,9
2017 162 700,90
250,8
124,9
2018 159 088,86
245,2
124,9

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Ökn. %
1,1 %
12,9 %
14,7 %
-3,4 %
2,3 %
5,7 %
15,1 %
7,9 %
5,0 %
5,6 %
2,7 %
14,4 %
3,7 %
-0,2 %
5,2 %
3,9 %
-2,2 %

(Forts.)

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
02.04.2019
103
(Forts.)
Ett förslag till nytt förlängt avtal med Hugo Andersson Ab har tagits fram i enlighet
med samma modell som under tiden 01.06.19-31.05.20. (Bilaga 2, Kst 02.04.19, §
103)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunen ingår avtal med Hugo Andersson Ab
enligt bilaga för tiden 01.06.19-31.05.20.
Kst 103 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen besluter att information sänds till kommunens kök angående
kommunfullmäktiges beslut i antagen budget för år 2019 att priset inte är den första
prioriteringen. I första hand bör närproducerade livsmedel prioriteras och i andrahand
inhemskt producerade livsmedel.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

104

Kst 104 §:

Utlåtande angående blankettlag om elektronisk fakturering
Ålands landskapsregering har genom remiss Dnr ÅLR 2019/1940 av den 06.03.19
gett kommunen möjlighet att inkomma med utlåtande angående lagförslag om
tillämpning på Åland av lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter
och näringsidkare. Utlåtande skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den
26.03.19. (Bilaga 3, Kst 02.04.19, § 104)
Landskapsregeringen föreslår att europaparlamentets och rådets direktiv om
elektronisk fakturering vid offentlig upphandling genomförs och tillämpas på Åland
genom att rikets lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och
näringsidkare antas som blankettlag på Åland. Avsikten är att lagförslaget skall träda
ikraft så snart som möjligt. Målet med e-fakturadirektivet är att införa en gemensam
europeisk standard för elektronisk fakturering i offentlig upphandling och därmed på
detta område undanröja hinder för handeln på den inre marknaden. Direktivet
tillämpas på e-fakturor som utfärdas till följd av offentliga upphandlingskontrakt och
koncessioner som överskrider EU-tröskelvärdet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av förslaget utan att avge utlåtande.

Kst 104 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

05.02.2019
02.04.2019

34
105

Kst 34 §:

Landskapsregeringens utlåtandebegäran betänkande offentlighetslagstiftning
Ålands landskapsregering begär genom brev Dnr ÅLR 2018/1436 av den 18.01.19
angående betänkande om landskapets offentlighetslagstiftning om kommunens
utlåtande. Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp den 21.12.17 i
ärendet. Efter inkomna synpunkter avser landskapsregeringen utarbeta en
lagstiftningspromemoria och därefter överföra ärendet till lagberedningen för
utarbetandet av ett förslag till ny offentlighetslagstiftning. Eventuella synpunkter
skall lämnas skriftligen per e-post till adressen registrator@regeringen.ax senast
fredagen den 15.03.19. (Bilaga 3, Kst 05.02.19, § 34)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av förslaget och utlåtande ges vid följande sammanträde.

Kst 34 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 105 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av förslaget utan att avge utlåtande.

Kst 105 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

106

Kst 106 §:

Eventuella utlåtande angående kommunindelningsutredning
Ålands landskapsregering har genom e-post av den 04.02.19 tillställt en slutrapport
av den 04.02.19 med rubriken kommunindelningsutredning för Södra Åland.
Eventuella utlåtanden skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den 09.04.19.
(Bilaga 4, Kst 02.04.19, § 106)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anser att det är beklagligt att utredningen gjorts utan att
landskapsregeringen följt gällande lag (FFS 1196/1997 § 8) när
kommunindelningsutredare tillsats. Bl. a. av den här orsaken har kommunen inte
medverkat i utredningsarbetet och som en följd avstår kommunen från att ge
utlåtande angående utredningen.

Kst 106 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

107

Kst 107 §:

Ålands landskapsregerings brev angående diskussion om kommunreformen
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2019/1975 av den 06.03.19 sänt
ett brev angående diskussion om kommunreformen. I brevet ser landskapsregeringen
fram emot att minister Nina Fellman och ansvariga tjänstemannen Raine Katajamäki
bjuds in till ett fullmäktigesammanträde eller någon annan sammansättning för att
diskutera den förestående kommunreformsprocessen och hur landskapsregeringen
kan stöda arbetet. (Bilaga 5, Kst 02.04.19, § 107)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att bjuda in minister Nina Fellman och ansvariga
tjänstemannen Raine Katajamäki till fullmäktigesammanträdet som hålls i juni 2019.

Kst 107 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att kommunen inte har något behov av diskussion med
minister Nina Fellman och ansvariga tjänstemannen Raine Katajamäki men ifall
landskapsregeringen
anser
att
behov
finns
håller
kommunen
ett
fullmäktigesammanträde i juni månad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

108

Kst 108 §:

Finströms begäran om synpunkter på ny byggnadsordning
Kommunstyrelsen i Finströms kommun har genom brev av den 04.03.19 sänt en
kallelse till samråd och begäran om synpunkter av förslag till ny byggnadsordning.
Finströms kommun ger kommunen möjlighet att yttra sig angående
byggnadsordningen senast den 08.04.19 kl. 15.00. (Bilaga 6, Kst 02.04.19, § 108)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av Finströms kommuns förslag till ny byggnadsordning
utan att avge synpunkter.

Kst 108 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

08.01.2019
02.04.2019

7
109

Kst 7 §:

Ansökningar med anledning av tillämpat kompetensavdrag
Kommunen har under en lång tid tillämpat en regel att en tjänsteman eller
arbetstagare som handhar en tjänst eller ett arbete utan att inneha den formella
behörigheten får ett avdrag i lönen motsvarande 5 % från den uppgiftsrelaterade
lönen. Det här förfarandet har ifrågasatts som avtalsstridigt. Lönesystemet i AKTA
bygger på att den uppgiftsrelaterade lönen bestäm enligt uppgifternas svårighetsgrad.
Det här medför att en s.k. automatisk sänkning av en uppgiftsrelaterad lön, till
exempel på grund av avsaknad av examen inte följer avtalstolkningen om sänkningen
inte utgår från arbetsvärderingssystemet. Arbetsgivaren förutsätts rätta eventuella
felaktigt utbetalda uppgiftsrelaterade löner. Om det till en person som inte har den
formella behörigheten betalas en lägre lön än till den person som har den formella
behörigheten bör arbetsgivarens representant gå igenom grunderna till skillnaderna i
den uppgiftsrelaterade lönen med förtroendemännen. Preskriptionstiden för
lönekorrigeringar är 5 år för både tjänstemän och arbetstagare.
Följande personer har lämnat in en ansökan om att få den uppgiftsrelaterade lönen
korrigerad.
Elina Hansson, inkommen 29.11.18 arbetat som barnskötare
Jenny Husell, inkommen den 02.11.18 arbetat som barnträdgårdslärare
Sandra Humell, inkommen den 16.10.18 arbetat som närvårdare
Marie Sundblom, inkommen den 21.09.18 arbetat som barnträdgårdslärare
(Bilaga 2, Kst 08.01.18, § 7)
Under kommundirektörsträffar samt under kommunens ledningsgrupp har diskussion
förts att nämnderna bör godkänna skilda arbetsbeskrivningar för arbetstagare vilka
vikarierar utan att inneha den formella samt skild arbetsbeskrivning för formellt
behöriga. Ifall man i de här dokumenten kan påvisa en skillnad torde skäl föreligga
för att fortsätta med avdraget om 5 %.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utredning av föreståndare vid respektive enhet
om huruvida sökandens arbetsuppgifter avvikit från den personals arbetsuppgifter
vilka innehaft den formella behörigheten vid tillfället.

Kst 7 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 109 §:

Föreståndare har framställt utredningar över skillnader i arbetsuppgifter mellan
personal med formell behörighet och personal utan formell behörighet. Ett exempel
på befattningsbeskrivningar för Hammarlands kommuns barnträdgårdslärare,
barnskötare och närvårdare vad gäller dels formellt behöriga och dels icke formellt
behöriga har utarbetats. (Bilaga 7, Kst 02.04.19, § 109)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kommundirektörens förslag:

08.01.2019
02.04.2019

7
109

Kommunstyrelsen beslutar att avslå de inkomna ansökningarna om att korrigera
lönerna så att kompetensavdraget motsvarande 5 % slopas med följande
motiveringar.
Elina Hansson, arbetat som barnskötare.
Den formellt behöriga ansvarar för att utveckla och ta initiativ vad gäller
daghemmets verksamhet. Den som inte har den formella behörigheten tar endast
aktivt del av informationen som rör arbetsplatsen. Formellt behöriga har ett ansvar att
handleda och vägleda studerande och praktikanter vilket inte kan påföras en som inte
har formell behörighet. Den formellt behöriga deltar i planering av samarbetet mellan
daghem och vårdnadshavare vilket en person utan formell behörighet inte gör. En
formellt behörig deltar tillsammans med barnträdgårdsläraren i planering och
förverkligande av daghemmets information till vårdnadshavare vilket en person som
saknar formell behörighet inte gör.
Jenny Husell, arbetat som barnträdgårdslärare.
En formellt behörig barnträdgårdslärare ansvarar för planering, utveckling,
genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten i den egna
barngruppen då en person som saknar formell behörighet endast deltar i
genomförandet av den pedagogiska verksamheten. En formellt behörig
barnträdgårdslärare ansvarar för det pedagogiska arbetet i barngruppen samt
förundervisningen då en person som saknar formell behörighet inte har rätt att
handha förundervisning. En formellt behörig deltar i uppgörandet/utarbetandet av
daghemmets arbetsplan vilket en person som saknar formell behörighet inte gör. En
formellt behörig barnträdgårdslärare utvecklar och dokumenterar verksamheten
vilket en person som saknar formell behörighet inte gör. En formellt behörig deltar i
uppgörandet av budgetförslag vad gäller pedagogiskt arbetsmaterial vilket en person
som saknar formell behörighet inte gör. En person som har formell behörighet
handhar huvudansvaret för samarbete med barnens vårdnadshavare och en person
som saknar formell behörighet samarbetar med barnens vårdnadshavare.
Marie Sundblom, arbetat som barnträdgårdslärare.
En formellt behörig barnträdgårdslärare ansvarar för planering, utveckling,
genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten i den egna
barngruppen då en person som saknar formell behörighet endast deltar i
genomförandet av den pedagogiska verksamheten. En formellt behörig
barnträdgårdslärare ansvarar för det pedagogiska arbetet i barngruppen samt
förundervisningen då en person som saknar formell behörighet inte har rätt att
handha förundervisning. En formellt behörig deltar i uppgörandet/utarbetandet av
daghemmets arbetsplan vilket en person som saknar formell behörighet inte gör. En
formellt behörig barnträdgårdslärare utvecklar och dokumenterar verksamheten
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen
08.01.2019
7
Kommunstyrelsen
02.04.2019
109
(Forts.)
vilket en person som saknar formell behörighet inte gör. En formellt behörig deltar i
uppgörandet av budgetförslag vad gäller pedagogiskt arbetsmaterial vilket en person
som saknar formell behörighet inte gör. En person som har formell behörighet
handhar huvudansvaret för samarbete med barnens vårdnadshavare och en person
som saknar formell behörighet samarbetar med barnens vårdnadshavare.
Sandra Humell, arbetat som närvårdare.
En formellt behörig närvårdare ansvarar för medicinhantering och en person som
saknar formell behörighet har inte rätt att ha hand om mediciner. Formellt behörig
personal har hand om beställningslistor som t.ex. apoteksbeställning, inköpslista från
butik, blöjbeställning o.s.v. och en person som saknar formell behörighet ansvarar
inte för det. En person med formell behörighet deltar i av arbetsgivaren godkänd
fortbildning vilket en person som saknar formell behörighet inte gör. En formellt
behörig tar initiativ till att utveckla hemservicen för enskilda klienter vilket en person
som saknar formell behörighet inte gör. En person med formell behörighet uppgör
serviceplaner tillsammans med förmannen vilket en person som saknar formell
behörighet inte gör. En formellt behörig handleder och vägleder ny personal och
vikarier vilket inte kan påföras en person som saknar den formella behörigheten.
Sammantaget innebär den formella behörigheten ett utökat ansvar vad gäller initiativ
och planering att det är motiverat att den uppgiftsrelaterade lönen är 5 % högre än för
den person som saknar den formella behörigheten.
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att i enlighet med förvaltningsstadgans § 104
godkänna skilda arbetsbeskrivningar (befattningsbeskrivningar) för formellt behörig
personal och personal som saknar formell behörighet och där kommunen därmed
tillämpar ett avdrag i lönen motsvarande 5 % då arbetsuppgifter avviker från
varandra.
Kst 109 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

11.03.2018
02.04.2019

82
110

Kst 82 §:

Framställan om utmärkelsetecken, Statens ämbetsverk på Åland
Statens ämbetsverk på Åland har genom brev Nr 3 19 L10 av den 20.02.19 meddelat
att kommunen till Statens ämbetsverk på Åland kan ge förslag på personer som är
förtjänta av de utmärkelsetecken som Republikens President beviljar på
självständighetsdagen 2019. (Bilaga 3, Kst 11.03.19, § 82)
För att komma i fråga bör man ha utfört ett långvarigt och förtjänstfullt arbete inom
sitt yrkesområde (minst 10 år) eller som anställd eller förtroendevald inom den
offentliga sektorn. Den primära utgångspunkten är de personliga meriterna, som skall
ligga över genomsnittsnivån och som personen ifråga skall ha gett bevis på genom
egen yrkesskicklighet eller i betydande samhälleliga uppgifter. Enbart tjänste- och
anställningsår utgör inte tillräcklig grund. En förutsättning är dessutom ett gott rykte
och en vilja att ta emot utmärkelsetecknet. Förslagen bör motiveras omsorgsfullt och
uppgifterna om personens arbetshistoria skall likaså ägnas särskild uppmärksamhet.
En framställan skall vara Statens ämbetsverk på Åland tillhanda senast den 31.05.19.
Utmärkelsetecken skall inte föreslås för personer som under föregående sjuårsperiod
har fått ett utmärkelsetecken, inte heller för personer i pensionsåldern, om inte
synnerliga skäl finns. Förslag om utmärkelse bör inte heller ställas samma år som
personen har utnämnts till en ny tjänst eller tilldelats nya uppgifter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter om eventuella framställningar.

Kst 82 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 110 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

11.03.2019
02.04.2019

92
111

Kst 92 §:

Kompletteringsval byggnadskommitté, Hammargården
Under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar Annika Lönnqvist befrielse från
förtroendeuppdraget som medlem i byggnadskommittén för om- och tillbyggnad av
Hammargården torde en ny medlem utses.

Kst 92 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 111 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att utse Karina Nyberg-Ådjers, Torp by till ny ledamot i
byggnadskommittén för om- och tillbyggnad av Hammargården istället för Annika
Lönnqvist.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

26.02.2019
02.04.2019

60
112

Kst 60 §:

Fördelning av den lokala justeringspotten AKTA 01.01.2019
Ålands kommunala avtalsdelegation har i AKTA avtalet bestämt att en lokal
justeringspott om 1,2 % skall fördelas från och med 01.01.19 i enlighet med
uppgifter i cirkulär nr 15/2019. (Bilaga 2, Kst 26.02.19, § 60)
Inför förhandlingarna om den lokala justeringspotten mellan arbetsgivaren och
huvudavtalsorganisationerna önskar Akava-Åland, FOA-Å samt TCÅ att
kommunen/kommunalförbundet har sammanställt en förteckning över
kommunens/kommunalförbundets samtliga anställda med namn och befattning. Ur
befattningen bör framgå den anställdas lönesättningspunkt och den uppgiftsrelaterade
grundlönen vid 100 %. Därtill är önskemålet inför de på detta sätt väl förberedda,
lokala förhandlingarna att parterna har kännedom om storleken i euro och cent för
den lokala justeringspotten samt hur mycket arbetsgivaren betalar ut i individuella
tillägg uttryckt i procent.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att fördela lönepotten om 1,2 % till alla anställda inom
AKTA avtalet dels genom justering av uppgiftsrelaterade löner inom
arbetsuppgifterna
barnskötare,
barnträdgårdslärare,
närvårdare
och
daghemsföreståndare. Dessutom föreslås att en del utbetalas genom individuellt
tillägg enligt den värdering av arbetsprestationer som utförts på arbetsplatserna. Det
individuella lönetillägget är personligt och gäller inte anställda efter den 01.01.19.
Innan de föreslagna lönetilläggen betalas ut kallas huvudavtalsorganisationerna till
förhandlingar om förslaget till fördelning.
För kommunens del förs förhandlingarna av kommunstyrelsens ordförande Tomas
Blomberg och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 60 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 112 §:

Ett protokoll har upprättats som ett resultat av förhandlingen den 20.03.19.
Protokollet är för närvarande för underteckning i den form som den bifogas till
föredragningslistan. (Bilaga 8, Kst 02.04.19, § 112)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förhandlingsresultatet enligt bifogade protokoll av den
26.03.19. Det överenskomna förhandlingsresultatet för AKTA verkställs under
förutsättning att samtliga parter undertecknar protokollet.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 112 §:
BESLUT:

26.02.2019
02.04.2019

60
112

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

26.02.2019
02.04.2019

61
113

Kst 61 §:

Fördelning av den lokala justeringspotten TS 01.01.2019
Ålands kommunala avtalsdelegation har i TS avtalet bestämt att en lokal
justeringspott om 1,2 % skall fördelas från och med 01.01.19 i enlighet med
uppgifter i cirkulär nr 15/2019. (Bilaga 2, Kst 26.02.19, § 61)
Inför förhandlingarna om den lokala justeringspotten mellan arbetsgivaren och
huvudavtalsorganisationerna önskar Akava-Åland, FOA-Å samt TCÅ att
kommunen/kommunalförbundet har sammanställt en förteckning över
kommunens/kommunalförbundets samtliga anställda med namn och befattning. Ur
befattningen bör framgå den anställdas lönesättningspunkt och den uppgiftsrelaterade
grundlönen vid 100 %. Därtill är önskemålet inför de på detta sätt väl förberedda,
lokala förhandlingarna att parterna har kännedom om storleken i euro och cent för
den lokala justeringspotten samt hur mycket arbetsgivaren betalar ut i individuella
tillägg uttryckt i procent.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att fördela lönepotten om 1,2 % till alla anställda inom TS
avtalet som en korrigering av den uppgiftsrelaterade lönen. Innan de föreslagna
lönetilläggen betalas ut kallas huvudavtalsorganisationerna till förhandlingar om
förslaget till fördelning.
För kommunens del förs förhandlingarna av kommunstyrelsens ordförande Tomas
Blomberg och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 61 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 113 §:

Ett protokoll har upprättats som ett resultat av förhandlingen den 20.03.19.
Protokollet är för närvarande för underteckning i den form som den bifogas till
föredragningslistan. (Bilaga 8, Kst 02.04.19, § 112)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förhandlingsresultatet enligt bifogade protokoll av den
26.03.19. Det överenskomna förhandlingsresultatet för TS verkställs under
förutsättning att samtliga parter undertecknar protokollet.

Kst 113 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

114

Kst 114 §:

Anhållan om fastställelse av nytt vägnamn
Petter Ekman m.fl. har genom e-post av den 25.03.19 lämnat en anhållan om att få ett
vägnamn fastställt i Kattby. Fastigheten kommer att betjäna två fast bosatta.
Sökanden har lämnat många förslag till vägnamn varav det högst prioriterade är
Kattstigen. (Bilaga 9, Kst 02.04.19, § 114)
Enligt eftersökning på Internet finns vägnamnet Kattstigen inte i användning sedan
tidigare på Åland.
Nuvarande adresskartor har distribuerats till:
Brandchef, alarmcentral, Hammarlands FBK, Gottby FBK, Eckerö FBK,
Lantmäteribyrån och Posten på Åland.
Nya vägnamn eller ändring av tidigare fastställda vägnamn skall meddelas till
magistraten i Statens ämbetsverk på Åland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att fastställa vägnamnet Kattstigen enligt anhållan.
Kommunstyrelsen besluter att meddela vägnamnet till Magistraten i Statens
ämbetsverk på Åland och lantmäteribyrån. Vägnamnet meddelas dessutom till
brandchef, alarmcentral, polisen, Hammarlands FBK, Gottby FBK, Eckerö FBK och
Posten på Åland.

Kst 114 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

115

Kst 115 §:

Vänortsrepresentant, södra Ålands landskommuner
Föreningen Norden på Åland r.f. har per brev av den 20.03.19 informerat angående
vänortsmötet som ordnas den 09-12.09.19 i Herning, Danmark. I år står Geta, Vårdö
och Hammarlands kommuner i tur att delta i stämman. Föreningen Norden på Åland
kommer att samordna researrangemangen men det är kommunen som står för
kostnaderna för sina representanter. Föreningen Norden på Åland r.f. har reserverat
två platser per kommun. (Bilaga 10, Kst 02.04.19, § 115)
Kommunerna på södra Åland kom under 1997 överens om att samarbeta kring en
gemensam representant i det årliga nordiska vänortsmötet. Kostnaderna fördelas så
att varje kommun (Jomala, Lemland, Hammarland, Eckerö och Lumparland)
erlägger 1/5-del av kostnaderna för deltagandet. Eftersom det under senaste år varit
rätt sparsamt med information kring vänortsmötet torde kommunen höra med
kommunerna på Södra Åland huruvida dessa ännu vidkänns det överenskomna
samarbetet från år 1997.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en representant för södra Ålands landskommuner till
vänortsmötet som anordnas den 09-12.09.19 i Herning, Danmark.
Kommunstyrelsen besluter att meddela beslutet till samarbetskommunerna.

Kst 115 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg och
kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Danielsson till Södra Ålands
representanter vid vänortsmötet i Herning, Danmark den 09-12.09.19.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

116

Kst 116 §:

Synpunkter angående förslag till ny vattenlag för landskapet Åland
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2018/5722 av den 19.03.19 sänt
ett förslag till ny vattenlagstiftning för landskapet Åland. Beredningen är i det skedet
att landskapsregeringen vill inhämta synpunkter utifrån. Lagstiftningen är avsedd att
ersätta gällande vattenlag med en ny men i grunden överensstämmande lag som dock
klarare följer den Europeiska unionens regelverks krav på förvaltningsåtgärder.
Förslaget
finns
tillgängligt
på
landskapets
hemsida
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-ny-vattenlag.
Kommunens synpunkter skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den
26.04.19.
Ålands landskapsregering har genom brev Nr 53 S4 av den 26.03.19 sänt en
inbjudan till ett informationstillfälle angående förslaget till ny vattenlag. Tiden för
informationstillfället är den 02.04.19 kl. 10.00-12.00 i mötesrum Sälskär.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 23.04.19.

Kst 116 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

117

Kst 117 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2018:
Semester: 17-18; 20; 22-25; 27-28
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet: 21; 26
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 19
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 117 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

118

Kst 118 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands förvaltningsdomstols beslut angående ansökan om verkställighetsförbud Dnr
2019/23, beslutsnummer 18/2019 av den 12.03.19, Hk Dnr 64/19.
Gemensamma räddningsnämndens protokoll av den 07.03.19, Hk Dnr 63/19.
Beslutet angående förslaget till nytt samarbetsavtal bifogas.
Ålands miljöservice k.f.: s protokoll från styrelsen av den 19.03.19, Hk Dnr 7/19. (Ej
utsänd)
(Bilaga 10, Kst 26.02.19, § 71)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 118 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

119

Kst 119 §:

Anhållan om semester, kommundirektör
Kommundirektör Kurt Carlsson anhåller om semester den 18.02.19 och 05.04.19.
Antalet semesterdagar för ledigheten uppgår till 2. Tidigare uttag 20 semesterdagar.
Då semesterrätt för semesterår är 38 semesterdagar kvarstår 16 semesterdagar.

Kst 119 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen beviljar kommundirektör Kurt Carlsson semester den 18.02.19
och den 05.04.19. Antalet semesterdagar för ledigheten uppgår till 2 semesterdagar.
Tidigare uttag 20 semesterdagar. Då semesterrätt för semesterår är 38 semesterdagar
kvarstår 16 semesterdagar.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

120

Kst 120 §:

Kommunens representanter vid dialog för flytt av avloppsledning
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2019/2702 av den 28.03.19
meddelat att projektet att bygga underfarter för lätt trafik vid Flygfältsrondellen skall
påbörjas efter sommaren. Kommunen är delägare i avloppsstamledningen till
Lotsbroverket tillsammans med Jomala kommun. Ledningen byggdes genom en
gemensam byggnadskommitté med Jomala och Hammarlands kommuner. Mötet
ordnas vid självstyrelsegården den 09.04.19 kl. 12.00. (Bilaga)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik
kommundirektör Kurt Carlsson att delta vid mötet den 09.04.19 kl. 12.00.

Kst 120 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

och

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 29
§ nr

Kommunstyrelsen

02.04.2019

121

Kst 121 §:

Kommunens representant vid Ålands brand- och räddningsförbunds vårmöte
Ålands brand- och räddningsförbund r.f. har sänt en kallelse till Ålands brand- och
räddningsförbund r.f.: s vårmöte den 26.04.19 kl. 18.30. Platsen för vårmötet är
brandstationen för Västra Saltviks FBK. Bindande anmälningar skall sändas senast
måndagen den 21.04.19. (Bilaga)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommunens medlem i räddningsnämnden Owe
Laine till kommunens representant vid Ålands brand- och räddningsförbunds
vårmöte den 26.04.19. Vid förhinder utgör Björn Lundström ersättare för Owe Laine.
Kommunstyrelsen besluter att utdrag ur protokoll utgör fullmakt för vårmötet.

Kst 121 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

04.02.2019

98-121

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
§§ 98-102; §§ 104-108; § 110; § 116-118; § 120
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 103; § 111; §§ 114-115; § 121
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§ 109; §§ 112-113; § 119; LL om tjänstekollektivavtal ÅFS 22/78 § 2

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
Paragrafer:
§ 103; § 111; §§ 114-115; § 121

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 05.04.2019 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

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. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas 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 under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en avgift i förvaltningsdomstolen
om 260,- € i besvärsärenden som har anhängiggjorts. I fall förvaltningsdomstolen ändrar
ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas inte avgiften inte ut.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

