HAMMARLANDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESKALLELSE
Kommunstyrelsen
Sammanträdestid
Sammanträdesplats
Ärendets §-nummer

Kst 157 §:
Kst 158 §:
Kst 159 §:
Kst 160 §:
Kst 161 §:
Kst 162 §:
Kst 163 §:
Kst 164 §:
Kst 165 §:
Kst 166 §:
Kst 167 §:
Kst 168 §:
Kst 169 §:
Kst 170 §:
Kst 171 §:
Kst 172 §:
Kst 173 §:
Kst 174 §:
Kst 175 §:
Kst 176 §:

Kallelse utfärdad den 31 maj 2019
04.06.2019
Tisdagen den 4 juni 2019 kl. 18.30-20.00
Kommungården

157-175

Ärende

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet ................................... 1
Protokolljustering ..................................................................................................... 1
Godkännande och komplettering av föredragningslistan ........................................ 1
Förtroendevaldas arvoden och resekostnader för år 2020 ....................................... 2
Besvär till jorddomstolen angående vägförrättning Frebbenby ............................... 4
Utlåtande angående jordförvärv R:Nr 2:44 Lunden, Hellesby by ........................... 5
Representant för att utarbeta förslag till grundavtal Ålands omsorgsförbund kf ..... 7
Ansökan från J: s Terapier Ab om ekonomiskt stöd för säker ridväg ..................... 8
Nytt avtal angående informations/rastplats jämte arrendeavtal ............................... 9
Anhållan om semester, kommundirektör ............................................................... 10
Stängning av kommunkansli under sommaren ...................................................... 11
Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom ........................................ 12
Mellanbokslut för budgetförverkligande per 30.04.2019 ...................................... 13
Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2018 ............... 14
Behandling av revisionsrapport från revisorerna ................................................... 15
Handlingar till kommunstyrelsens kännedom ....................................................... 17
Tillsättandet av en marknadsföringsgrupp för kommunen .................................... 18
(Konfidentiellt ärende) ........................................................................................... 19
Nytt skötselavtal för Sålis batteri ........................................................................... 20
(Konfidentiellt) ...................................................................................................... 21

Bilagor till kallelse:
1. Handlingar till ärende § 160
2. Handlingar till ärende § 161
3. Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2019/4006, Hk Dnr 114/19
4. Brev från Ålands omsorgsförbund k.f. av den 16.05.19, Hk Dnr 111/19
5. Brev från J: s Terapier Ab av den 21.05.19, Hk Dnr 115/19
6. Förslag till arrendeavtal enligt § 165
7. Mellanbokslut 1-4 2019
8. Revisionsberättelse för år 2018
9. Revisionsrapport för år 2018
10. Handlingar till kännedom enligt § 172
Enligt uppdrag,
Hammarland den 31.05.2018
Kommundirektör

Kurt Carlsson

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 07.06.2019.
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
och kommunens officiella anslagstavla under tiden 31.05.2019-14.06.2019.
Hammarland den 31.05.2019,
Kommundirektör

Kurt Carlsson

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Nummer

Kommunstyrelsen

04.06.2019

9/2019

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Tisdagen den 4 juni 2019 kl. 18.30-20.00
Kommungården

Beslutande

Tomas Blomberg, ordförande
Niklas Danielsson, vice ordförande
Catrin Häggblom
Anders T. Karlsson, ej närvarande under behandling av § 175
Åsa Häggblom, ersättare för Annika Lönnqvist
Anne-Maj Mattsson
Stefan Öström

Övriga närvarande

Lars Häggblom, ordförande kommunfullmäktige, ej närvarande under
behandling av § 161
Kurt Carlsson, kommundirektör
Frånvarande:
Josefin Cleve-Andersson, vice ordförande kommunfullmäktige

Paragrafer

§§ 157-176
Hammarland den 4 juni 2019,

Underskrifter

Protokolljustering

Ort och tid

Underskrifter
Protokollet Ort och tid
publicerat
på kommunens
webbplats

Underskrifter
Utdragets
riktighet
bestyrker

Ort och tid

Underskrift

Tomas Blomberg
ordförande
Hammarland den 4 juni 2019,

Kurt Carlsson
protokollförare

Anders T. Karlsson
Hammarland den 7 juni 2019,

Stefan Öström

Kurt Carlsson

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

04.06.2019

157-159

Kst 157 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 157 §:

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

Kst 158 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Anders T. Karlsson och Stefan Öström till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 04.06.2019 i
kommungården efter sammanträdets avslutande.

Kst 158 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 159 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 159 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Nytt skötselavtal för Sålis batteri
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

04.06.2019

160

Kst 160 §:

Förtroendevaldas arvoden och resekostnader för år 2020
Kommunfullmäktige har i regel årligen tagit beslut angående förtroendevaldas
arvoden och resekostnader för följande år. De nu gällande arvodena enligt
kommunfullmäktiges beslut återges nedan.

Förklaring

Årsarvode
€
440
2 156
902
352
99
99
352
99

Per bevistat
sammant. €
40
40
40
40
40
40
40
40

Per gång
€
-

Ordförande i övriga kommunala
nämnder eller styrelser

-

40

-

Kommunstyrelseledamöters arvoden

-

35

-

Kommunfullmäktigeledamöters och övriga kommunala förtroendevaldas arvoden

-

35

-

Arvodet för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för ordförande

-

-

20

Arvode för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för ledamot
i kommunstyrelsen

-

-

17

Arvodet för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för protokolljusterare i
övriga förvaltningsorgan

-

-

15

Ordförande kommunfullmäktige
Ordförande kommunstyrelse
Ordförande socialnämnd
Ordförande skolnämnd
Ordförande biblioteksnämnd
Ordförande fritidsnämnd
Ordförande byggnadsteknisknämnd
Ordförande gemensam lantbruksnämnd

Till ordföranden i kommunens valmyndigheter betalas förutom mötesarvoden även
ett arvode/valdag

116

Till ledamot i kommunens valmyndigheter betalas förutom mötesarvoden även
ett arvode/valdag

87

Arvode för sammanträde utom kommunen skall utgå enligt samma grunder som för
sammanträde inom kommunen i de fall arvode icke utbetalas av kommunalförbund el. dyl.
Resekostnadsersättning skall utgå enligt de grunder som är gällande inom landskapsförvaltningen
Om en ordförande frånträder sitt uppdrag eller av annan orsak inte kan utöva uppdraget som
ordförande och viceordförande träder till, skall ordförandearvodet och årsarvodet fördelas
mellan dem i enlighet med det faktiska utövandet av ordförandeskapet
Arvode erläggs till förtroendevalda som inte erhåller årsarvode för förtroendeuppdrag enligt
20,- €/tim. då den förtroendevalda på uppdrag av förtroendeorganet i kommunen utsetts att
delta vid informationstillfällen, förrättningar o. dyl.
Ersättning om 21,- €/timme erläggs till ordföranden i byggnadskommittén för arbeten i
anknytning till byggnadsprojektet ytterom byggnadskommitténs sammanträden
Ordförande byggnadskommitté eller övriga kommittéer
Medlem byggnadskommitté eller övriga kommittéer

-

-

-

48
39

En sammanställning mellan de åländska kommunerna har gjorts. (Bilaga 1, Kst
04.06.19, § 160)
Kommundirektörens förslag:
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

-

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
04.06.2019
160
(Forts.)
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige förtroendevaldas arvoden och
ersättningar för resekostnader för år 2020.
Kst 160 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige att förtroendevaldas
arvoden och ersättningar för resekostnader för år 2020 utbetalas enligt följande:

Förklaring

Telefon
ersättning €/år
100
200
100
50
20
20
50
20

Årsarvode
€
500
2 200
902
352
99
99
352
99

Per bevistat
sammant. €
45
45
45
45
45
45
45
45

Per gång
€
-

Ordförande i övriga kommunala
nämnder eller styrelser

-

45

-

Kommunstyrelseledamöters arvoden

-

40

-

Kommunfullmäktigeledamöters och övriga kommunala förtroendevaldas arvoden

-

40

-

Arvodet för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för ordförande

-

-

22,50

Arvode för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för ledamot
i kommunstyrelsen

-

-

20

Arvodet för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för protokolljusterare i
övriga förvaltningsorgan

-

-

20

Ordförande kommunfullmäktige
Ordförande kommunstyrelse
Ordförande socialnämnd
Ordförande skolnämnd
Ordförande biblioteksnämnd
Ordförande fritidsnämnd
Ordförande byggnadsteknisknämnd
Ordförande gemensam lantbruksnämnd

Till ordföranden i kommunens valmyndigheter betalas förutom mötesarvoden även
ett arvode/valdag

20

150

Till ledamot i kommunens valmyndigheter betalas förutom mötesarvoden även
ett arvode/valdag

110

Arvode för sammanträde utom kommunen skall utgå enligt samma grunder som för
sammanträde inom kommunen i de fall arvode icke utbetalas av kommunalförbund el. dyl.
Resekostnadsersättning skall utgå enligt de grunder som är gällande inom landskapsförvaltningen
Om en ordförande frånträder sitt uppdrag eller av annan orsak inte kan utöva uppdraget som
ordförande och viceordförande träder till, skall ordförandearvodet och årsarvodet fördelas
mellan dem i enlighet med det faktiska utövandet av ordförandeskapet
Arvode erläggs till förtroendevalda som inte erhåller årsarvode för förtroendeuppdrag enligt
20,- €/tim. då den förtroendevalda på uppdrag av förtroendeorganet i kommunen utsetts att
delta vid informationstillfällen, förrättningar o. dyl.
Ersättning om 21,- €/timme erläggs till ordföranden i byggnadskommittén för arbeten i
anknytning till byggnadsprojektet ytterom byggnadskommitténs sammanträden
Ordförande byggnadskommitté eller övriga kommittéer
Medlem byggnadskommitté eller övriga kommittéer

10

-

-

-

55
45

_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

-

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen

04.06.2019

161

Kst 161 §:

Besvär till jorddomstolen angående vägförrättning Frebbenby
Lantmäteriverket har genom protokoll av den 16.05.19 avgjort förrättning nr 2007237625 gällande vägförrättning enligt LL om enskilda vägar. Enligt beslutet har den
nya vägrätten dragits längs alternativ 2 vilket i praktiken gäller en sträcka om 595
meter från Marsundsvägen (söderom berget i kurvan vid Krogars) till den södra
rågränsen för kommunens fastighet 4-9 Marsund II. I beslutet finns faktorer vilka
strider mot kommunens intressen. (Bilaga 2, Kst 04.06.19, § 161)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar advokat Johnny Bäck att lämna in besvär till
jorddomstolen i ärendet. Innan besväret lämnas in skall kommunstyrelsens
ordförande Tomas Blombergs och kommundirektör Kurt Carlssons godkännande av
besvärsskriften inhämtas.

Kst 161 §:

BESLUT:
Ordföranden Tomas Blomberg konstaterar ordföranden i kommunfullmäktige Lars
Häggblom anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet under den tid
som ärendet behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

18.09.2018
04.06.2019

202
162

Kst 202 §:

Utlåtande angående jordförvärv R:Nr 2:44 Lunden, Hellesby by
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2018/6324 av den 05.09.18
begärt om utlåtande angående svenska medborgaren Virginia Horniaks ansökan om
att få förvärva ett ca 3.300 m² stort outbrutet område av den 1,93 ha stora
färdigbildade fastigheten R:Nr 2:44 Lunden i Hellesby by. Fastigheten R:Nr 2:44 är
bebyggd med bostadshus. Det bifogade köpebrevet är inte undertecknat. I förvärvet
ingår även byggnader på Fastigheten R:Nr 1:76 Gläntan. Enligt ansökan ingår inte
andel i samfällda jord- och vattenområden i förvärvet. Fastigheten har inte egen
strand. Förvärvet avser fast bosättning. I ansökan nämns att familjen flyttar till
Åland. Landskapsregeringen ser fram emot kommunens utlåtande senast den
05.10.18. (Bilaga 2, Kst 18.09.18, § 202)
Ansökan är uppbyggd kring stadgandet i LF om jordförvärvstillstånd ÅFS 70/2003 §
4, 2 punkt 2.
”2) Sökanden har flyttat till landskapet Åland och har för avsikt att stanna i
landskapet, vilket framgår av att han eller hon har fast anställning eller av andra
liknande omständigheter. Markområdet understiger 4.000 m2 och skall användas för
fast boende. Marken får inte gränsa till vatten och skall vara belägen inom planerat
område, bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Till marken
hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och
fiskerättigheter.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar att svenska medborgaren Virginia Horniak beviljas rätt
att förvärva och besitta den ca 3.300 m² stora outbrutna delen av den 1,93 ha stora
fastigheten R:Nr 2:44 Lunden, Hellesby samt byggnader belägna på fastigheten R:Nr
1:76 Gläntan, Hellesby med stöd av LF om jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 2.

Kst 202 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 162 §:

Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2019/4006 av den 23.05.19
begärt utlåtande angående svenska medborgaren Virginia Horniaks ansökan om att få
förvärva och besitta ett ca 2.100 m² stort outbrutet område från den 19.300 m² stora
fastigheten R:Nr 2:44 Lunden och ett ca 1.900 m² stort outbrutet område från den
18.200 m² stora fastigheten R:Nr 1:76 Gläntan. Området är bebyggt med ett
bostadshus samt ekonomibyggnader. Enligt ansökan äger och besitter sökanden inte
sedan tidigare fast egendom i landskapet Åland. Köpet avser fast bosättning. En
korrigering har gjorts till ett tidigare förköpsavtal om de resterande delarna av
nämnda fastigheter. Ett hyresavtal har även uppgjorts för byggnaden Vedfabriken på
fastigheten R:Nr 1:76. Området har inte egen strand och i förvärvet ingår inte andelar
i samfällda jord- och vattenområden. Förvärvet avser en korrigering till tidigare
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
18.09.2018
202
Kommunstyrelsen
04.06.2019
162
(Forts.)
uppgjorda köpebrev med anledning av att Ålands landskapsregering genom beslut
ÅLR 2018/6324 av den 05.02.19 avslog tidigare ansökan om jordförvärv. (Bilaga 3,
Kst 04.06.19, § 162)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar att svenska medborgaren Virginia Horniak beviljas rätt
att förvärva och besitta det ca 2.100 m² stora outbrutna området från den 19.300 m²
stora fastigheten R:Nr 2:44 Lunden och det ca 1.900 m² stora outbrutna området från
den 18.200 m² stora fastigheten R:Nr 1:76 Gläntan med stöd av LF om
jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 2.
Kst 162 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen

04.06.2019

163

Kst 163 §:

Representant för att utarbeta förslag till grundavtal Ålands omsorgsförbund kf
Ålands omsorgsförbund k.f. har genom brev av den 16.05.19 meddelat att
landskapsregeringen den 09.05.19 konstaterat att inget avtal om organiseringen av
kommunernas socialtjänst inkommit inom den föreskrivna tiden.
Det här medför att samordningen går över i en ny fas och kommer att ske genom lag
inom ramen för ett kommunalförbund med samtliga åländska kommuner som
medlemmar. Beslutet förpliktar att medlemskommunerna senast den 01.10.20 måste
ingå ett avtal om organisationen av samarbetet i form av ett kommunalförbund.
Kommunalförbundet ska påbörja sin verksamhet den 01.01.21.
Ålands omsorgsförbund k.f. tar genom brevet initiativ till ändring av förbundets
grundavtal. För att grundavtalet skall kunna ändras krävs att det godkänns av en
majoritet av medlemskommunernas fullmäktige. Ålands omsorgsförbund k.f. ber att
kommunen senast den 14.06.19 utser en representant och en suppleant med mandat
att på kommunens vägnar förhandla fram ett förslagt till grundavtal och en
samordnad socialtjänst inom Ålands omsorgsförbund k.f.. (Bilaga 4, Kst 04.06.19, §
163)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en representant och en suppleant med mandat att förhandla
fram ett förslag till grundavtal för Ålands omsorgsförbund k.f.
Hammarlands kommuns entydiga inställning är att verksamheten skall finansieras
genom solidarisk finansiering i enlighet med tidigare beslut/ställningstaganden.

Kst 163 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser kommundirektör Kurt Carlsson till representant och
kommunfullmäktiges ordförande Lars Häggblom till suppleant med mandat att
förhandla fram ett förslag till grundavtal för Ålands omsorgsförbund k.f.
Hammarlands kommuns entydiga inställning är att verksamheten skall finansieras
genom solidarisk finansiering i enlighet med tidigare beslut/ställningstaganden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen

04.06.2019

164

Kst 164 §:

Ansökan från J: s Terapier Ab om ekonomiskt stöd för säker ridväg
J: s Terapier Ab har genom brev av den 21.05.19 lämnat en ansökan om ekonomiskt
stöd från kommunen för att bygga en säker ridväg för ridterapin. Företaget erbjuder
fysioterapi samt ridterapi för barn, unga och vuxna med olika funktionsnedsättning.
Ridterapin har funnits på Åland i 26 år. På de ridstigar som använts har nu vägarna
försetts med 16-32 mm grus. Med anledning av det här är det inte längre möjligt att
använda dessa som ridvägar. Av den här anledningen finns det nu ett stort behov av
att bygga en trygg och säker ridväg runt hästhagarna med olika stationer. Ridvägen
blir ca 300-350 m lång och ca 2,5-3,0 m bred. Kostnaden är uppskattad till 15.000 €.
Projektet är avsett att förverkligas sommaren 2019. (Bilaga 5, Kst 04.06.19, § 164)
En kommun har inte fullständig prövningsrätt vad gäller beviljandet av ekonomiskt
stöd till företag. Det finns flera principer som måste beaktas innan stöd är möjliga.
Kommunens eventuella stöd måste vara konkurrensneutrala och något enskilt företag
får inte gynnas. I kommunen finns åtminstone fyra andra företagare vilka bedriver
verksamheter kring hästar. Ifall kommunen skall stöda något företag måste det antas
principer för stöd så att likställdhetsprincipen uppfylls. Huruvida stöd för att bygga
ridstig till ett företag hör till kommunens allmänna kompetens över huvudtaget torde
inte vara klart.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avslå ansökan då det inte faller inom kommunens
allmänna kompetens att bevilja stöd till ett enskilt företag då kommunen saknar
regelverk vilka skulle trygga konkurrensneutralitet för byggandet av ridstigar.

Kst 164 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen besluter att framföra att sökanden kan ansöka om stöd från PAF
samt Leader Åland r.f.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.05.2019
04.06.2019

135
165

Kst 135 §:

Nytt avtal angående informations/rastplats jämte arrendeavtal
Arrendeavtalet med Åke Widing angående informations/rastplats går ut den
31.05.2019. Området används idag i mindre utsträckning som informationsplats men
i viss mån som parkeringsplats för dem som tar kollektivtrafik för vidaretransport.
Det torde vara i kommunens intresse att förnya arrendet. Ett utkast till arrendeavtal
har utformats. (Bilaga 8, Kst 07.05.19, § 135)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner utkastet till arrendeavtalet med Åke Widing och
efterhör huruvida arrendeavtalet kan ingås med markägaren.

Kst 135 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 165 §:

Åke Widing har tagit kontakt per telefon den 29.05.19 och meddelat att han inte är
nöjd med förslaget till avtal. Bl.a. nämns att användningsändamålet
inforations/rastplats är missvisande och förslaget till arrendeavgift för lågt och att det
borde göras årlig höjning av arrendebeloppet. (Bilaga 6, Kst 04.06.19, § 165)
Ett nytt förslag till arrendeavtal har uppgjorts utgående från den information som
erhållits av arrendegivaren.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bifogade nya förslag till arrendeavtal med Åke Widing
och efterhör huruvida arrendeavtalet kan ingås med markägaren. Det föreslagna
arrendeavtalet innebär samma belopp för 10 års arrende som kommunen betalar för
ett lika stort område för arrende av mark för vattengropen invid Hammarvallen.
Kommunen ser hellre fram emot att arrendebeloppet höjs efter 10 år eftersom en
årlig indexjustering innebär mycket små årliga justeringar.

Kst 165 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

04.06.2019

166

Kst 166 §:

Anhållan om semester, kommundirektör
Kommundirektör Kurt Carlsson anhåller om semester den 05.06.19-10.06.19 samt
13.06-14.06. Antalet semesterdagar för ledigheten uppgår till 6. Tidigare uttag 24
semesterdagar. Då semesterrätt för semesterår är 38 semesterdagar kvarstår 8
semesterdagar.

Kst 166 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen beviljar kommundirektör Kurt Carlsson semester den 05.06.1910.06.19 och 13.06.19-14.06.19. Antalet semesterdagar för ledigheten uppgår till 6.
Tidigare uttag 24 semesterdagar. Då semesterrätt för semester år 2018 var 38
semesterdagar kvarstår 8 semesterdagar.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen

04.06.2019

167

Kst 167 §:

Stängning av kommunkansli under sommaren
Kommunkansliet har haft semesterstängt under senaste år enligt följande:
2013
2014
2017
2018

20.07.15-02.08.15
18.07.16-31.07.16
17.07.17-30.07.17
16.07.18-29.07.18

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att kommunkansliet är stängt under tiden 15.07.1928.07.19 i enlighet med samma praxis som under tidigare år.
Kst 167 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att kommunkansliet är stängt under tiden 15.07.1904.08.19.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

07.05.2019

168

Kst 168 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2019:
Semester: 36-38; 40-41;
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet: 39; 42;
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 43
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 168 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

04.06.2019

169

Kst 169 §:

Mellanbokslut för budgetförverkligande per 30.04.2019
Ett mellanbokslut uppgörs inte lika noggrant som ett bokslut vid räkenskapsårets
slut. (Bilaga 7, Kst 04.06.19, § 169)
T€
Verksamhetsintäkter
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Verksamhetens kostnader totalt
Verksamhetsbidrag
Årsbidrag
Resultat
Investeringar (netto)
Kassadagar

2019 1-4
262,6
-1 091,3
-1 642,4
-2 733,7
-2 471,1
192,3
50,7
-39,2
155,6

2018 1-4
267,6
-1 081,9
-1 549,2
-2 631,1
-2 363,5
254,7
94,4
15,7
149,2

Ökn 17-18 %
-1,9 %
0,9 %
6,0 %
3,9 %
4,6 %
-24,5 %
-46,3 %
-349,7 %
4,2 %

Resultatenheter över normalförbrukning 1-4 = 33,3 %
C110
Kommunstyrelsen
Allmän förvaltning
35,6 %
C230
Socialnämnden
Vård på åldringshem
42,2 %
C250
Socialnämnden
Annan service för åldringar och handikappade
33,7 %
C260
Socialnämnden
Missbrukarvård
47,6 %
C310
Skolnämnden
Grundutbildning år 1-6
33,8 %
C320
Skolnämnden
Grundutbildning KHS
33,4 %
C620
Byggnadstekniska nämnden
Parker och allmänna områden
35,8 %
C680
Byggnadstekniska nämnden
Trafikleder
56,9 %
C700
Gemensamma brandnämnden
Brand- och räddningsväsendet
53,1 %
Driftsdel
Utgifter
32,9 %
Inkomster
30,6 %
Netto
33,1 %
Investeringsdel totalt
Utgifter
1,7 %
Inkomster
0,0 %
Netto
-2,3 %
Finansieringsdel totalt
Utgifter
7,9 %
Inkomster
34,9 %
Netto
34,9 %

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att anteckna ärendet till kännedom.
Kst 169 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.05.2019
04.06.2019

125
170

Kst 125 §:

Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2018
Bokslutet för år 2018 har uppgjorts med beaktande av kommunallagens § 67. "Om
kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad som
bestäms i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen (FFS
1336/1997)". De allmänna anvisningarna om upprättande av bokslut och
verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner samt allmänna
anvisningarna om noter till bokslutet har följts i tillämpliga delar.
I bokslutet visar kommunen ett årsbidrag om 241.369,55 €. Efter beaktande av
planenliga avskrivningar och nedskrivningar till ett belopp om 450.442,73 € utgör
kommunens underskott - 209.073,18 €. Resultatet innebär en försämring från bokslut
för år 2017 med 164.268,94 €.
Till kommunens externa bokslut hör balansboken i vilken verksamhetsberättelsen
ingår. (Bilaga 1, Kst 07.05.19, § 125)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunens underskott för
år 2018 om - 209.073,18 € lämnas kvar på räkenskapsperiodens underskottskonto
inom det egna fria kapitalet. Från årsbidraget har man före underskottet avdragit
avskrivningar enligt plan.
Kommunstyrelsen undertecknar bokslutet för år 2018 och lämnar bokslutet till
revisorerna för granskning.

Kst 125 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 170 §:

Kommunens revisorer har den 29.05.19 avgivit en revisionsberättelse för år 2018.
(Bilaga 8, Kst 04.06.19, § 170)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslutet jämte revisionsberättelse för år 2018 till
kommunfullmäktige för fattandet av beslut om godkännande av bokslut samt om
ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga.

Kst 170 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen

04.06.2019

171

Kst 171 §:

Behandling av revisionsrapport från revisorerna
Kommunens revisorer har den 29.05.19 lämnat en revisionsrapport för år 2018.
(Bilaga 9, Kst 04.06.19, § 171)
I revisionsrapporten gällande 2018 anges bl.a. följande.
Förråds- och lagerutrymmen inom byggnadstekniska
I protokollet revisionsrapporten nämns att förråds- och lagerutrymmen är väldigt
bristfälliga.
Läckage i vattenledningsnätet.
Revisorerna konstaterar att förhållandet mellan köpt och sålt vatten är stort 22 % för
år 2018.
Anteckning angående jävsregler och protokollanteckningar.
Revisorerna påpekar vikten av att nämndemedlemmar beaktar jävsreglerna samt om
vikten av noggrannhet avseende protokollanteckningar kring jävsregler.
Uppdatering av kommunens interna kontrolldirektiv.
Revisorerna föreslår att kommunen uppdaterar kommunens interna kontrolldirektiv
samt utvidgar den med direktiv om ordnandet av riskhanteringen i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter
revisionsrapporten.

om

följande

åtgärder

med

anledning

av

Förråds- och lagerutrymmen inom byggnadstekniska nämnden.
Kommunstyrelsen besluter att byggnadstekniska nämnden vidtar en grundlig
städning av garaget (gamla reningsverket) och skaffar behövliga hyllor för att få en
bättre ordning för att hantera den verksamhet som nämnden bedriver. På det här
sättet borde läget med förråds- och lagerutrymmen förbättras.
Läckage i vattenledningsnätet.
Enligt slutredovisningen från Ålands vatten Ab har kommunerna Mariehamn,
Jomala, Finström, Lemland, Hammarland och Lumparland fått ett tillägg för spill
motsvaranden 28,3 %. Den här skillnaden uppstår av det som uppmätts i kundernas
vattenmätare och den mängd som Ålands vatten Ab levererat i nätet. Var det här
vattnet spills ut kan inte redovisas per kommun idag. Kommunstyrelsen besluter att
meddela revisorernas iakttagelse till byggnadstekniska nämnden för eventuella
förbättringar i syfte att minska mängden spill.
Anteckning angående jävsregler och protokollsanteckningar.
Kommundirektören tar upp frågan i kommunens ledningsgrupp för en diskussion
angående protokollsanteckningar i enlighet med kommunens förvaltningsstadga.
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen
04.06.2019
171
(Forts.)
Uppdatering av kommunens interna kontrolldirektiv.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att uppdatera kommunens
direktiv för intern kontroll samt komplettera det med direktiv om ordnandet av
riskhanteringen i kommunen.
Kst 171 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen

04.06.2019

172

Kst 172 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2018/806 av den 23.05.19 angående
understöd för kollektivtrafik för år 2018, Hk Dnr 118/19.
Ålands landskapsregerings e-postmeddelande av den 23.05.19 angående diskussion
om en ny offentlighetslag, Hk Dnr 116/19.
Befolkningsregistercentralens brev Dnr VRK/2394/2019 av den 09.05.19 angående
anmälan om ändrad indelning i röstningsområden till magistraten, Hk Dnr 107/19.
Ålands omsorgsförbund k.f.: s förbundsfullmäktigeordförande Ove Anderssons brev
av den 22.05.19 angående förbundsfullmäktiges sammanträde samt beviljandet av
ansvarsfrihet för år 2018, Hk Dnr 113/19.
Protokoll från Ålands miljöservice k.f. den 14.05.19, Hk Dnr 19/19. (Ej utsänd)
Protokoll från gemensamma räddningsnämnden den 15.05.19, Hk Dnr 110/19. (Ej
utsänd)
Kallelse till förbundsstämma för Ålands miljöservice k.f. den 04.06.19, Hk Dnr
20/19.
Kallelse till förbundsfullmäktige för Oasen boende- och vårdcenter k.f. den 17.06.19.
Protokoll från bolagsstämman för Svinryggens deponi Ab den 08.05.19, Hk Dnr
17/19.
Kallelse till bolagsstämma för Åda Ab den 13.06.19, Hk Dnr 21/19.
Finlands kommunförbunds cirkulär nr 5/2019 av den 16.05.19, Hk Dnr 109/19.
(Bilaga 10, Kst 04.06.19, § 172)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 172 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.05.2019
20.05.2019
04.06.2019

139
154
173

Kst 139 §:

Tillsättandet av en marknadsföringsgrupp för kommunen
Ordföranden i kommunstyrelsen Tomas Blomberg har tagit initiativ till tillsättandet
av en arbetsgrupp för marknadsföring av kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som under år 2019 får i uppdrag att
komma med förslag till förbättringar i kommunens marknadsföring.

Kst 139 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 154 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 173 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att komma med förslag
till förbättringar i kommunens marknadsföring. Mandatperioden för arbetsgruppen är
år 2019.
Ordförande (sammankallare)
Medlem
Medlem
Medlem
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Tomas Blomberg
Sandra Eckerman
Leif Salmén
Irene Mattsson

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen

04.06.2019

174

Kst 174 §:

(Konfidentiellt ärende)
LL om allmänna handlingars offentlighet § 9 e.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen

04.06.2019

175

Kst 175 §:

Nytt skötselavtal för Sålis batteri
Landskapets fastighetsverk har genom planerare Carola Boman tagit initiativ till ett
nytt avtal angående det i lag fredade fornminnesområdet på Sålis batteriberg och dess
omgivning. Kommunen har varit part i ett tidigare avtal från den 07.06.94. Parter i
avtalet är Landskapets fastighetsverk, fastighetsägarna vid Sålis batteri och
Hammarlands kommun. (Bilaga)
Carola Boman avser att kalla till ett underteckningstillfälle mellan parterna i avtalet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bifogade förslag till skötselavtal Sålis batteri. Avtalet
undertecknas för Hammarlands kommuns del av kommunstyrelsens ordförande
Tomas Blomberg och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 175 §:

BESLUT:
Ordföranden Tomas Blomberg konstaterar att ledamot Anders T. Karlsson anmäler
jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

05.02.2019
04.06.2019

43
176

Kst 43 §:

(Konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

04.06.2019

157-176

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:
§§ 157-163; §§ 168-170; § 172; §§ 174-175;
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§ 164-165; § 167; § 171; § 173;
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§ 166; 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:
§§ 164-165; § 167; § 171; § 173;
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 07.06.2019 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

