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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

20.11.2018

29-31

Kst 29 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 29 §:

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

Kst 30 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Anne-Maj Mattsson och Robert Järvinen till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 05.02.19 i
kommungården efter sammanträdets avslutande.

Kst 30 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 31 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 31 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Beslut om besvär över beslut om budget i SÅHD k.f.
2. Uppvaktning till landkapsregeringen angående trafiksäkerhet
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

32

Kst 32 §:

Rättelseyrkande angående basbelopp för landskapsandel för grundskola
Ålands landskapsregering har fattat beslut om beviljande av landskapsandel 2019 av
den 08.01.19 av byråchef Elisabeth Storfors med diarienummer ÅLR 2019/84 samt
beslut om basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019
av den 08.01.19 fattat av minister Tony Asumaa med diarienummer ÅLR 2019/8327.
Mot de här besluten torde rättelseyrkande inlämnas eftersom besluten om
fastställande av basbelopp inte tillkommit i enlighet med gällande lagstiftning om
landskapsandelar. (Bilaga 1, Kst 05.02.19, § 32)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att godkänna och lämna in bifogade förslag till
rättelseyrkande till Ålands landskapsregering.

Kst 32 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

33

Kst 33 §:

Kommentarer angående lagförslag om socialvård, yrkesutbildad personal
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2019/407-408 av den 17.01.19
gett kommunerna möjlighet att senast den 27.02.19 inkomma med kommentarer
angående lagförslag om socialvård och landskapslag om yrkesutbildade personer
inom socialvården med tillhörande förordning. Kommentarer skall lämnas per e-post
till adressen registrator@regeringen.ax. (Bilaga 2, Kst 05.02.19, § 33)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet av socialnämnden.
Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 22.02.19.

Kst 33 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen besluter att begära förlängning för tiden att lämna utlåtande från
landskapsregeringen till den 01.04.19.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

34

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.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

35

Kst 35 §:

Begäran utlåtande lagförslag om klienthandlingar inom socialvården
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2019/393 av den 17.01.19 gett
kommunerna möjlighet att senast den 27.02.19 inkomma med synpunkter angående
lagförslag om klienthandlingar inom socialvården. Remissvaren får lämnas i
elektronisk form till registrator@regeringen.ax. (Bilaga 4, Kst 05.02.19, § 35)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet av socialnämnden.
Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 22.02.19.

Kst 35 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen besluter att begära förlängning för tiden att lämna utlåtande från
landskapsregeringen till den 01.04.19.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

36

Kst 36 §:

Begäran om utlåtande angående förslag till äldrelag
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2019/676 av den 23.01.19 gett
kommunerna möjlighet att senast den 01.03.19 inkomma med synpunkter angående
lagförslag om äldrelag för Åland. Remissvaren får lämnas i elektronisk form till
registrator@regeringen.ax. (Bilaga 5, Kst 05.02.19, § 36)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet av socialnämnden.
Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 22.02.19.

Kst 36 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen besluter att begära förlängning för tiden att lämna utlåtande från
landskapsregeringen till den 01.04.19.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

02.10.2018
15.11.2018
05.02.2019

219
47
37

Kst 219 §:

Försäljning kommunens andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 18.09.18 beslöts under ärende § 204 att
kommunen bör bereda ett ärende angående försäljning av andelar i Oasen boendeoch vårdcenter k.f. För närvarande har kommunen 8 platser varav 6 platser är i
användning.
Kommunstyrelsen har gett en kommitté i uppdrag att ta fram ritningar och en
kostnadskalkyl för att bygga om- och till Hammargården med 15 platser. Det här
torde medföra att kommunen efter tillbyggnad har ett mycket litet eller inget behov
av tjänsterna i Oasen boende- och vårdcenter k.f. Den exakta tidtabellen för när en
tillbyggnad kan vara klar beror på hur planeringen avancerar.
Som en första åtgärd torde ett förslag om försäljning av två platser kunna beredas.
En platsandel har ett bokföringsmässigt värde om 16.340,56 €.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen
befullmäktigas att sälja två andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f. efter en
anbudsförfrågan till kommunerna på Åland inklusive Mariehamns stad.

Kst 219 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 47 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Kst 37 §:

----För närvarande använder Hammarlands kommun 7 platser och det finns indikationer
att kommunen inom en nära framtid kan behöva även den 8: de platsen.
Kommundirektörens förslag:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
02.10.2018
219
Kommunfullmäktige
15.11.2018
47
Kommunstyrelsen
05.02.2019
37
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att förkasta anbuden med motiveringen att priset är för
lågt samt att kommunen för närvarande ser ut att få behov av platserna.
Kst 37 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att förlänga anbudstiden till den 01.04.19. Att
anbudstiden förlängs meddelas till samtliga kommuner på Åland.
Kommunstyrelsen besluter att höra med socialnämnden ifall kommunens klienter är
på rätt vårdplatser för närvarande inom äldreomsorgen.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

38

Kst 38 §:

Oasen boende- och vårdcenter k.f.: s utlåtandebegäran
Oasen boende- och vårdcenter k.f. har genom brev av den 17.01.19 begärt om
kommunens synpunkter angående den inlösta fastigheten där Föreningen Ålands
hemgårds byggnader står. På tomten finns en byggrätt om 1.000 m². Styrelsen för
Oasen boende- och vårdcenter k.f. utreder för närvarande olika alternativ för att ta
tillvara de möjligheter som fastigheten/byggrätten ger. Ett alternativ som diskuteras
är att skapa ett demenscentrum för personer med minnessjukdom. Med brevet
efterhör förbundet om det finns intresse att skapa ett gemensamt centrum för
minnessjuka och att koncentrera kunskap och kompetens för befolkningens bästa. I
brevet anges att det enligt tillgänglig statistik från 2009 finns 751 personer med
medelsvår demens 2020 och 57 % av dessa, 428 personer behöver dygnet runt
tillsyn. Idag finns det 76 tillgängliga platser i landskapet. Kommunernas synpunkter
skall vara Oasen boende- och vårdcenter k.f. tillhanda inom april månad. (Bilaga 7,
Kst 05.02.19, § 38)
Kommunfullmäktige i Hammarland beslöt den 24.01.19 att kommunen bygger ut
Hammargården med 15 platser så att kommunen med utbyggnaden får totalt 31
platser i Hammargården. I den service som kommunen planerar torde ingå hemvård,
effektiverat serviceboende, institutionsvård och demensvård.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet. Utlåtandet
bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31.03.19.

Kst 38 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

39

Kst 39 §:

Jomala kommuns initiativ angående projekt Ekonomisystem för kommunerna
Jomala kommun har genom e-post av den 16.01.19 begärt ett bindande beslut från
kommunen senast den 28.02.19 till e-post adressen info@jomala.ax angående ett
gemensamt projekt för Ekonomisystem för kommunerna. Projektet avser att nyttja de
medel för samarbetsunderstöd som landskapsregeringen godkänt i budgeten. Målet
med projektet är att kommunerna skall upphandla ett nytt ekonomisystem som senast
år 2021 ersätter det nuvarande Abilita ekonomi. Jomala kommun är huvudman för
projektet och det genomförs av Åda Ab med vilken kommunen även skall ha ett
avtal. Projektkostnaden uppskattas till 302.725,- €. Fördelningen av kommunernas
andel sker enligt kommunens omsättning. Enligt landskapsregeringens regler kan
bidraget uppgå till 80 % av kostnaderna. Abilita har meddelat att de slutar underhålla
nuvarande system som varit ibruk sedan 2011. (Bilaga 8, Kst 05.02.19, § 39)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela Jomala kommun att kommunen deltar i
projektet att upphandla ekonomisystem för kommunerna enligt det förslag som
Jomala kommun presenterat.

Kst 39 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

13.09.2018
02.10.2018
7.11.2018
03.12.2018
05.02.2019

33
222
112
310
40

Kfge 33 §:

Motion angående trafikarrangemang vid Öra strand
En motion daterad den 08.09.18 angående trafikarrangemang vid Öra strand har
lämnats in med Stig A. Mattsson som första undertecknare.

Kfge 33 §:

BESLUT:
Efter det att motionen lästs upp remitteras ärendet till kommunstyrelsen för
beredning. (Protokollsbilaga 3, Kfge 13.09.18, § 33)
_______________

Kst 222 §:

(Bilaga 4, Kst 02.10.18, § 222)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för
beredning. Byggnadstekniska nämndens beredning bör returneras senast den
31.12.18.

Kst 222 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 112§

Kommunteknikers förslag:
Att man gör en skrivelse till Ålands landskapsregering trafikavdelning om att 70 väg
påbörjas söder om infarten till Storviksgränd. Enligt LR utlåtande 53 T10 21.2.2012
är utfarten planerad för att uppfylla kraven för 70 väg, därmed kan man anta att
meningen var att hastigheten förbi bostadsområdet skulle sänkas till 70.
Infarten till bostadsområdet är ämnad för fordonstrafik, gång och cykel trafiken är
enligt detaljplanen hänvisad till att nå Hammarlandsvägen vid norra delen av
bostadsområdet, där också busshållsplatserna är belägna. Man kan göra en skrivelse
till landskapet att de märker ut en övergångsplats i direkt anslutning till infarten till
klippbadet för att korsa huvudvägen. Att flytta busshållsplatserna kan innebära att
man blir tvungen att göra en planeändring för att man skall kunna bygga en
förbindelse för gång- och cykeltrafik från bostadsområdet till de nya
busshållplatserna.
Enligt utlåtande 53 T10 så finns det möjlighet till avskörningsfält till bostadsområdet,
utformningen bör ske i samråd med LR. Den av arkitekten uppgjorda skissförslaget
som finns åskådliggjort på illustrationskartan kunde inte godkännas av
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunfullmäktige
13.09.2018
33
Kommunstyrelsen
02.10.2018
222
Byggnadstekniska nämnden
07.11.2018
112
Kommunstyrelsen
03.12.2018
310
Kommunstyrelsen
05.02.2019
40
(Forts.)
trafikavdelningen. Innan man vidtar några ändringsarbeten föreslår jag att kommunen
tar fram en vägplan från Marsundsbron till efter infarten till Storviksgränd. På så sätt
kan man få en helhetslösning för hela trafikområdet och få en uppskattning vad en
ombyggnad av vägområdet kommer att kosta.
BTN 112 §:

BESLUT:
Nämnden beslöt på ordförandens förslag att stryka meningen ”föreslår jag att
kommunen tar fram en vägplan” till ”att man riktar sig till LR infrastrukturavdelning
om att de uppgör en vägplan för området som bekostas av väghållaren landskapet”. I
övrigt enligt kommunteknikerns förslag.
_________________

Kst 310 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att framställa hos landskapsregering:




Kst 310 §:

Att hastigheten från sänks på vägavsnittet Storviksgränd till Marsunds bron från
90 km/h till 70 km/h.
Att en infart anläggs till GC-led från infart till bostadsområdet så att det går att
enkelt komma in på den för cyklister och fotgängare.
Att landskapsregeringen tar fram och bekostar ett utkast till vägplan för sträckan
Marsundsbron-Storviksgränd för att få en helhetslösning för hela trafikområdet
samt även en kostnadskalkyl för projektet.

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 40 §:

Ålands landskapsregering har fattat ett beslut med Dnr ÅLR 2018/10799 av den
17.01.19 i ärendet. Enligt brevet har landskapsregeringen en praxis att låta
exploatören planera och verkställa samt stå för samtliga kostnader för nya
trafiklösningar som hänförs till exploatering. Om en åtgärd skall göras ska den ske i
samråd med väghållaren som även skall godkänna åtgärderna innan dessa verkställs.
Enligt beslutet skall en åtgärd planeras så att en hastighetsbegränsning om 90 km/h
om möjligt kan bibehållas. Vägållaren avser att anlägga en anslutning för lätt trafik
mitt emot anslutningen till Öra bostadsområde för att underlätta för gångare och
cyklister att ta sig till GC leden. Åtgärden verkställs våren/sommaren 2019. Frågan
om hastighetsbegränsning tas upp internt i samband med den årliga översynen.
(Bilaga 9, Kst 05.02.19, § 40)
För att komma vidare med en ombyggnad av korsningen bör först fullmäktige bevilja
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunfullmäktige
13.09.2018
33
Kommunstyrelsen
02.10.2018
222
Byggnadstekniska nämnden
07.11.2018
112
Kommunstyrelsen
03.12.2018
310
Kommunstyrelsen
05.02.2019
40
(Forts.)
anslag för framtagandet av en plan eftersom landskapsregeringen avslår anhållan om
att bekosta planeringen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela ärendet till byggnadstekniska nämndens
kännedom.
Kst 40 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att ge byggnadstekniska nämnden i uppdrag att
iordningsställa gång- och cykelleden i nordöstra delen av Öra strand.
Kommunstyrelsen utser ordföranden Tomas Blomberg och kommundirektör Kurt
Carlsson att förhandla med landskapsregeringens företrädare angående dels sänkt
hastighet till 70 km/h samt planeringen av en helhetslösning för hela trafikområdet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

41

Kst 41 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

42

Kst 42 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

43

Kst 43 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

44

Kst 44 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

45

Kst 45 §:

Jomala kommuns utlåtandebegäran Svinryggen deponi Ab, aktieägaravtal
Kommunstyrelsen i Jomala har genom beslut av den 17.12.18 begärt utlåtande från
aktieägarna i Svinryggen deponi Ab angående ett utarbetat utkast till aktieägaravtal.
Kommunernas synpunkter ska vara inlämnade senast den 15.02.19. Avtalsformatet är
relativt omfattande i förhållande till ägarandelen i bolaget. Då kommunen inte haft
något inflytande vid utarbetandet av avtalet torde initiativtagaren ordna ett
diskussions- och informationstillfälle för ägarkommunerna för att motivera det
föreslagna utkastet till avtal. (Bilaga 10, Kst 05.02.19, § 45)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela Jomala kommun att innan kommunen kan ta
upp aktieägaravtalet för godkännande bör ett diskussions- och informationstillfälle
ordnas för ägarkommunerna angående avtalet.

Kst 45 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

46

Kst 46 §:

Ändring av priset på personalmåltid
Kommunen säljer personalmåltider till personalen som inte har rätt till kostförmån
till ett pris om 6,50 € för lunch eller middag enligt av kommunfullmäktige fattat
beslut av den 18.01.18. Enligt skatteförvaltningens beslut om naturaförmåner för år
2019 fastställs följande vad gäller kostförmån för personalmåltider.
Kostförmån 10 §
Värdet av en kostförmån är 6,60 euro per måltid om summan av de direkta kostnader
som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus momsen på dessa kostnader
uppgår till minst 6,60 euro och högst 10,50 euro. Om beloppet understiger 6,60 €
eller överstiger 10,50 €, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de
direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att priset för personalmåltid för
lunch och middag fastställs till 6,60 €/måltid från och med den 01.01.19.

Kst 46 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Skolnämnden
Kommunstyrelsen

10.12.2018
05.02.2019

41
47

SKN 41 §:

Anhållan om justering lönesättning och undervisningstimmar skolföreståndare
Bilaga 1/6/2018 Rubricerad anhållan
Bilaga 2/6/2018 Ålands KF Cirkulär nr 14/2018
Bilaga 3/6/2018 Ålands LR Cirkulär 28 U30/22.4.2005
Skolföreståndare Niklas Wasén har den 28.11.2018 lämnat in en anhållan om
justering av antalet undervisningstimmar per vecka och även att lönesättningen görs i
samklang med gällande avtal. För närvarande är Niklas undervisningsskyldighet 14
timmar per vecka och löneinplaceringen är 3803,16 euro/månad.
Ålands Kommunförbund har genom cirkulär nr 14/2018 från den 1.11.2018 redogjort
för ändrade avtalsbestämmelser samt tillämpningsanvisningar vad gäller
undervisningssektorn. I del D bilaga 2 skolledaravtalet § 3 mom. 2 fastslås att antalet
undervisningstimmar per vecka för en föreståndare på lågstadiet med 5-7
lönegrundsgrupper skall ligga i intervallet 10-13 timmar. Den nya
tillämpningsanvisningen gäller för perioden 1.8.2018-31.7.2020.
Innevarande läsår har Näfsby skola 6 lönegrundsgrupper. Beträffande uträkning av
lönegrundsgrupper (basgrupper) se Ålands LR:s cirkulär 28 U30/22.4.2005.
Skolorna inom SÅHD brukar följa principen att skolföreståndaren i en skola som
befinner sig i mitten av intervallet också bör göra det vad gäller såväl
undervisningsskyldighet som löneinplacering.
Av tillämpningsdirektiven i del D bilaga 2 § 3 mom. 2 kan man dessutom utläsa att
en föreståndare kan åläggas två timmar färre undervisningstimmar än vad antalet
lönegrundsgrupper anger om det finns en stor mängd administrativt arbete i skolan.
Föreståndarens administrativa arbete påverkas till exempel av mängden annan
personal utöver undervisningspersonalen. Föreståndarens undervisningstimmar
behöver inte bindas till arbetsschemat.
Det kan konstateras att Näfsby skola saknar kanslist. Övriga skolor inom SÅHD i
samma storleksordning som Näfsby skola är Lemlands skola och Södersunda skola.
Båda har en kanslist anställd på 30% respektive 33 % av heltid. Skolföreståndaren i
Lemlands skola har en undervisningsskyldighet på 11 timmar/vecka. Av ovan
nämnda orsaker finns det skäl att justera undervisningsskyldigheten för
skolföreståndaren i Näfsby skola till 11 timmar/vecka.
Vad gäller löneinplaceringen kan jämföras med Lemlands skolas föreståndare som
även har ansvar för fritidshemsverksamheten i kommunen. Där har skolföreståndaren
3901,11 euro per månad. Lemlands skola har under innevarande läsår lika många
lönegrundsgrupper som Näfsby skola. En löneinplacering mitt i intervallet skulle
innebära 3 842,23 euro/månad, vilket skulle innebära en lönejustering med 39,07
euro/månad.
Skoldirektörens förslag:

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

(Forts.)
Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Skolnämnden
10.12.2018
41
Kommunstyrelsen
05.02.2019
47
(Forts.)
Med beaktande av ovan gjorda utredning föreslår skolnämnden inför
kommunstyrelsen att undervisningsskyldigheten för skolföreståndaren i Näfsby skola
justeras till 11 timmar/vecka och den uppgiftsbaserade lönen för skolföreståndaren
justeras till 3 842,23 euro. Justeringarna görs retroaktivt fr.o.m. 1.8.2018.
Niklas Wasén anmälde jäv och avlägsnade sig från möteslokalen.
SKN 41 §:

BESLUT:
Enligt förslag.
_________________

Kst 47 §:

Den
04.04.00
har
undervisningsskyldighet.

kommunstyrelsen

beslutat

följande

angående

”Kommunstyrelsen besluter att teckna ett lokalt avtal för skolledare för tiden
01.08.00-31.07.02 med motiveringen att även en del andra kommuner i distriktet är i
beråd att teckna avtalet. Undervisningsskyldigheten i Näfsby skola skall utgå från 16
undervisningstimmar per vecka ifall antalet basgrupper är 2-4 och 14
undervisningstimmar per vecka ifall antalet basgrupper är 5-7.
Skolnämnden skall senast vid slutet av avtalsperioden avge rapport till
kommunstyrelsen där effekterna och det praktiska genomförandet utvärderas.”
_______________
Den 14.02.06 har kommunstyrelsen beslutat följande:
Kommunstyrelsen besluter att underteckna det nya skolledaravtalet från och med den
01.08.05-tillsvidare.
Kommunstyrelsen konstaterar att Näfsby skola har för närvarande 5 basgrupper och
att löneskalan därmed från den 01.09.05 är 2.717-61-2.890,42 €. Skolföreståndaren
Niklas Wasén är inplacerad i en grundlön om 2.810,29 € vilket innebär 53,6 %: s
användning av lönegaffel.
_________________
(Bilaga 11, Kst 05.02.19, § 47)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att godkänna att 11 undervisningstimmar per vecka
tillämpas när antalet undervisningsgrupper är 6. Ifall antalet undervisningsgrupper är
5 är undervisningsskyldigheten 13 timmar per vecka. Kommunstyrelsens beslut
tillämpas fr.o.m. 01.08.18.
Kommunstyrelsen godkänner att lönesättningen för skolföreståndaren fastställs mitt i
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Skolnämnden
10.12.2018
41
Kommunstyrelsen
05.02.2019
47
(Forts.)
lönegaffel vilket betyder att den uppgiftsrelaterade lönen är fr.o.m. 01.08.18
3.842,23.
Kst 47 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

48

Kst 48 §:

Anhållan om semester, kommundirektör
Kommundirektör Kurt Carlsson anhåller om semester den 31.01.19-01.02.19. Antalet
semesterdagar för ledigheten uppgår till 2. Tidigare uttag 18 semesterdagar. Då
semesterrätt för semesterår är 38 semesterdagar kvarstår 18 semesterdagar.

Kst 48 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner semester för tiden 31.01.19-01.02.19. Antalet
semesterdagar för ledigheten uppgår till 2. Tidigare uttag 18 semesterdagar. Då
semesterrätt för semesteråret är 38 semesterdagar kvarstår 18 semesterdagar.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

06.02.2018
23.10.2018
14.11.2018
27.11.2018
08.01.2019
24.01.2019
05.02.2019

29
252
109
121
4
7
49

Kst 29 §:

Tillsättandet av en byggnadskommitté för om- och tillbyggnad, Hammargården
Kommunfullmäktige godkände genom
kommunstyrelsens förslag enligt följande






beslut

av

den

18.01.18

§

10

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram byggnadsritningar i skala 1:100 samt
en kostnadskalkyl vad gäller om- och tillbyggnad av Hammargården med 15 rum
för institutionsboende och effektiverat serviceboende samt andra behövliga
utrymmen.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram behövliga förslag till detaljplaner och
detaljplaneändringar för att skapa behövlig byggnadsruta och byggnadsrätt för
Hammargårdens om- och tillbyggnader samt även 2 st. tomter för ca 220 m²: s
radhus med carport i anslutning till Hammargården. I detaljplanen kan ingå även
fastighet R:Nr 2:48 Hagbacka i Prästgården by.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda huruvida de fristående radhusen byggs
och hyrs ut till kommunen av privata företag eller ifall de skall byggas av
kommunen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en byggnadskommitté för att utföra följande uppdrag:


Framtagande av byggnadsritningar i skala 1:100 samt en kostnadskalkyl för omoch tillbyggnad av Hammargården med 15 rum för institutionsboende och
effektiverat serviceboende samt andra behövliga utrymmen.

Bland dem som utsetts till ledamöter i byggnadskommittén utser styrelsen vid samma
valförrättning en ordförande och en vice ordförande.
Kommunstyrelsen ger byggnadstekniska nämnden följande uppdrag:


Kst 29 §:

Framtagandet av behövliga förslag till detaljplaner och detaljplaneändringar för
att skapa byggnadsruta och byggnadsrätt för Hammargårdens om- och
tillbyggnader samt även 2 st. tomter för ca 220 m²: s radhus med carport i
anslutning till Hammargården. I detaljplanen kan ingå även fastighet R:Nr 2:48
Hagbacka i Prästgården by.

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser en byggnadskommitté bestående av följande personer:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Ordförande
Vice ordförande
Medlem
Medlem
Medlem

06.02.2018
23.10.2018
14.11.2018
27.11.2018
08.01.2019
24.01.2019
05.02.2019

29
252
109
121
4
7
49

Saarinen, Tommy
Salmén, Leif
Blomqvist, Marita
Lönnqvist, Annika
Mattsson, Anne-Maj

Mörby
Öra
Lillbolstad
Drygsböle
Djäkenböle

Kommunstyrelsen ger byggnadskommittén följande uppdrag:


Framtagande av byggnadsritningar i skala 1:100 samt en kostnadskalkyl för omoch tillbyggnad av Hammargården med 15 rum för institutionsboende och
effektiverat serviceboende samt andra behövliga utrymmen.

Kommittén ges rätt att anlita sakkunniga.
Kommunstyrelsen ger byggnadstekniska nämnden följande uppdrag:


Framtagandet av behövliga förslag till detaljplaner och detaljplaneändringar för
att skapa byggnadsruta och byggnadsrätt för Hammargårdens om- och
tillbyggnader samt även 2 st. tomter för ca 220 m²: s radhus med carport i
anslutning till Hammargården. I detaljplanen kan ingå även fastighet R:Nr 2:48
Hagbacka i Prästgården by.
_________________
Kst 252 §:

Byggnadskommittén har fullgjort sitt uppdrag genom att den 15.10.18 lämna in
byggnadsritningar samt en kostnadskalkyl för om- och tillbyggnad av
Hammargården. (Bilaga 13, Kst 23.10.18, § 252)
Bland förslagshandlingarna finns följande dokument:
- Om- och tillbyggnad, situtationsplan 1:200, Micko Koskinen, 27.09.18
- Om- och tillbyggnad, plan 1:100, Micko Koskinen, 27.09.18
- Fasader, 1:100, Micko Koskinen, 27.09.18
- Fasader och sektioner, 1:100, Micko Koskinen, 27.09.18
- Illustrationer A-G, Micko Koskinen, 17.09.18
- Kostnadsberäkning av den 12.10.18, Erik Hjärne Ab
Tillbyggnadernas
våningsyta
inklusive
ytterväggar
Kostnadsberäkningen utan mervärdesskatt är 3.118.164,- €.

är

1.007,6

m².

I kostnadsberäkningen har inte beaktats:
Flytt av utfallsdike, befintlig pannanläggnings eventuella arbeten, eventuell
sprinklerinstallation, befintliga dräneringar, befintlig byggnads fasadmålning,
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Kommunstyrelsen
06.02.2018
29
Kommunstyrelsen
23.10.2018
252
Socialnämnden
14.11.2018
109
Socialnämnden
27.11.2018
121
Kommunstyrelsen
08.01.2019
4
Kommunfullmäktige
24.01.2019
7
Kommunstyrelsen
05.02.2019
49
(Forts.)
eventuell förstoring av huvudcentral, byte av inkommande kablage, lös inredning och
storköksrenovering med utbyte av maskiner.
Vid fortsatt planering torde det vara nödvändigt att höra olika myndigheter för att få
fram eventuella krav på byggnaden som t.ex. Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet, brandmyndigheten o.s.v.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från socialnämnden.
Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30.11.18.
Handlingarna ställs även ut på kommunens hemsida så att envar vars rätt eller fördel
berörs ges möjlighet att inkomma med ett yttrande senast den 30.11.18.
Kst 252 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Soc 109 §:

Begäran om utlåtande för om- och tillbyggnad, Hammargården.
Kommunstyrelsen begär genom Kst § 252/2018 av den 23.10.2018 om utlåtande från
socialnämnden gällande om- och tillbyggnad av Hammargården. Socialnämndens
utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30.11.2018.
Bilaga (1) Kst § 252/23.10.2018, kostnadsberäkning, ritningar.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden ger utlåtande till kommunstyrelsen med förslaget att höra i frågan
anställda på Hammargården.

Soc 109 §:

BESLUT:
Socialnämnden bordlägger ärendet för vidare utredning. Socialsekreteraren skall ta
kontakt och kalla på möte följande personer: Jenny Sporre – Hammargårdens
föreståndare, Tommy Saarinen – ordförande i byggnadskommittén och Cita Nylund
– dementföreningens verksamhetsledare. Nästa möte hålls den 27.11.2018 kl. 18.00.
_________________

Soc 121 §:

Begäran om utlåtande för om- och tillbyggnad, Hammargården.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Kommunstyrelsen
06.02.2018
29
Kommunstyrelsen
23.10.2018
252
Socialnämnden
14.11.2018
109
Socialnämnden
27.11.2018
121
Kommunstyrelsen
08.01.2019
4
Kommunfullmäktige
24.01.2019
7
Kommunstyrelsen
05.02.2019
49
(Forts.)
Kommunstyrelsen begär genom Kst § 252/2018 av den 23.10.2018 om utlåtande från
socialnämnden gällande om- och tillbyggnad av Hammargården. Socialnämndens
utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30.11.2018.
Bilaga (1) Kst 252/23.10.2018, kostnadsberäkning, ritningar.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden ger utformar utlåtande till kommunstyrelsen.
Soc 121 §:

BESLUT:
Följande personer har kallats och hörts:
Tommy Saarinen – ordförande i byggnadskommittén
Cita Nylund –demensföreningens verksamhetsledare
Dan Vik – kommuntekniker/byggnadsinspektör
Jenny Sporre – Hammargårdens föreståndare (tjänstledig)
Frida Andersson – (vik. Hammargårdens föreståndare)
Socialnämnden förordar om- och tillbyggnad av Hammargården enligt liggande
förslag. Socialnämnden avser att delta i det fortsatta detaljplaneringsarbetet.
_________________

Kst 4 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att följande ritningar godkänns
för verkställande av projektet om- och tillbyggnad av Hammargården.
-

Om- och tillbyggnad, situtationsplan 1:200, Micko Koskinen, 27.09.18
Om- och tillbyggnad, plan 1:100, Micko Koskinen, 27.09.18
Fasader, 1:100, Micko Koskinen, 27.09.18
Fasader och sektioner, 1:100, Micko Koskinen, 27.09.18
Illustrationer A-G, Micko Koskinen, 17.09.18

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kostnadsberäkningen av den
12.10.18 av Erik Hjärne Ab godkänns enligt beloppet 3.118.164,- € exklusive
mervärdesskatt.
Kommunstyrelsen konstaterar att kostnadsberäkningen inte beaktat:
Flytt av utfallsdike, befintlig pannanläggnings eventuella arbeten, eventuell
sprinklerinstallation, befintliga dräneringar, befintlig byggnads fasadmålning,
eventuell förstoring av huvudcentral, byte av inkommande kablage, lös inredning och
storköksrenovering med utbyte av maskiner. (Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

Kommunstyrelsen
06.02.2018
29
Kommunstyrelsen
23.10.2018
252
Socialnämnden
14.11.2018
109
Socialnämnden
27.11.2018
121
Kommunstyrelsen
08.01.2019
4
Kommunfullmäktige
24.01.2019
7
Kommunstyrelsen
05.02.2019
49
(Forts.)
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att projekteringen bör även
omfatta ändring av värmesystem från oljevärme till bergvärme i hela Hammargården.
Kst 4 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med tillägget ordföranden i kommittén
Tommy Saarinen presenterar projektet för kommunfullmäktige.
_________________

Kfge 7 §:

(Bilaga 1, Kfge 24.01.19, § 7)

Kfge 7 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Kst 49 §:

Kommunfullmäktige har genom beslut av den 24.01.19 § 7 godkänt ritningar,
kostnadskalkyl samt omfattning av projektet om- och tillbyggnad av Hammargården.
Kommunstyrelsen torde utse en byggnadskommitté med ordförande samt ledamöter
samt tilldela byggnadskommittén fullmakt att verkställa kommunfullmäktiges beslut
inom den föreslagna kostnadskalkylen 3.118.164,- exklusive moms.

Kst 49 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser följande byggnadskommitté för projektet om- och
tillbyggnad av Hammargården.
Ordförande
Vice ordförande
Medlem
Medlem
Medlem

Saarinen, Tommy
Salmén, Leif
Blomqvist, Marita
Lönnqvist, Annika
Mattsson, Anne-Maj

Mörby
Öra
Lillbolstad
Drygsböle
Djäkenböle

Kommunstyrelsen ger byggnadskommittén fullmakt att verkställa projektet enligt de
av kommunfullmäktige den 24.01.19 genom § 7 godkända ritningarna inom den av
kommunfullmäktige godkända kostnadskalkylen 3.118.164,- € exklusive moms.
I projektet ingår även flytt av utfallsdike, befintlig pannanläggnings eventuella
arbeten, eventuell sprinklerinstallation, befintliga dräneringar, befintlig byggnads
fasadmålning, eventuell förstoring av huvudcentral, byte av inkommande kablage,
lös inredning och storköksrenovering med utbyte av maskiner samt ändring av
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
06.02.2018
Kommunstyrelsen
23.10.2018
Socialnämnden
14.11.2018
Socialnämnden
27.11.2018
Kommunstyrelsen
08.01.2019
Kommunfullmäktige
24.01.2019
Kommunstyrelsen
05.02.2019
(Forts.)
värmesystem från oljevärme till bergvärme i hela Hammargården.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 29
§ nr

29
252
109
121
4
7
49

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 30
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

50

Kst 50 §:

Hammarlands FBK r.f.: s skrivelse angående fordon mm
Hammarlands FBK r.f. har genom skrivelse av den 24.01.19 sänt en framställan
gällande Hammarlands FBK r.f.: s manskapsbil H18 (Volvon), 2 släp, 1 båttrailer
samt en båt. Hammarlands FBK r.f. framställer om att kommunen tar över
försäkringarna samt övriga kostnader såsom bränsle, reparationer samt besiktning för
H18, båten släpen och trailern. (Bilaga 12, Kst 05.02.19, § 50)
Kommundirektör Kurt Carlsson har sänt skrivelsen till räddningschefen för
kommentarer.
Räddningschef Lennart Johansson har kommenterat enligt e-post av den 05.02.19.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunen tar över försäkringarna samt övriga
kostnader såsom bränsle, reparationer samt besiktning för H18, båten släpen och
trailern.

Kst 50 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 31
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

51

Kst 51 §

Lönetillägg för extra arbetsuppgifter efter stormen Alfrida
Barnskötare Saga Danielsson vid daghemmet Klaralund ordnade barnomsorg
torsdagen den 03.01.19 för tre barn samt fredagen den 04.01.19 för fyra barn i sitt
hem då daghemmet Klaralund var utan el till fredagen kl. 16.00.
Barnskötare Christina Nyman vid daghemmet Björkdungen ordnade barnomsorg för
ett barn i sitt hem torsdagen den 03.01.19 då daghemmet Björkdungen var utan el till
fredagen kl. 16.00.
Byråsekreterare Lise-Lotte Nordman-Carlson gjorde ett extra arbetspass under
lördagen den 05.01.19 på kort varsel från kl. 10.00-15.00 för att gå igenom
eventuella invånare i behov av tillsyn i sina hem.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att betala ut ett engångsarvode enligt AKTA kapitel II §
14 till följande personer med anledning av de flexibla och viktiga arbetsinsatser som
gjordes i samband med stormen Alfrida.
300,- €
100,- €
100,- €

Barnskötare saga Danielsson
Barnskötare Christina Nyman
Lise-Lotte Nordman-Carlson
Kst 51 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 32
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

52

Kst 52 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2018:
Semester: 85; 3; 6
Anställning: 4-5
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet: 1
Arbetstidsarrangemang:
Inköp: 2; 7
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 8
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 52 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 33
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

53

Kst 53 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut nr 2 av den 22.01.19 angående förslag till principer
för utbetalning av stöd till åländska jordbrukare för skördeskador på grund av torka
år 2018, Hk Dnr 19/19.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2018/8865 av den 08.01.19 angående
jordförvärv i Hammarland, Hk Dnr 9/19.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr 2019/84 av den 08.01.19 angående beviljande
och utbetalning av landskapsandel 2019, Hk Dnr 7/19.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2019/169 av den 08.01.19 angående
beviljande av komplettering av skatteinkomster, Hk Dnr 4/19.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2019/151 av den 08.01.19 angående
grundskolornas arbetsdagar läsåren 2020-2021, 2021-2022 och 2022-2023.
Ålands landskapsregerings tillstånd Dnr ÅLR 2018/8126 av den 19.12.18 angående
ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland, Hk Dnr 48/18.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2016/9392 av den 17.01.19 angående
grundskolans stödundervisning i svenska.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2018/8984 av den 14.01.19 angående
ekonomisk ersättning för verkställande av kommunindelningsutredningarna, Hk Dnr
12/19.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2019/99 av den 21.01.19 angående
kompletterande information angående basbelopp och landskapsandelar 2019,
socialvården och den samordnade socialtjänsten.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2019/99 av den 08.01.19 angående
socialvårdsplan 2019-2023.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2019/504 av den 17.01.19 angående
kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2019/168 av den 08.01.18 angående
utjämning av landskapsandelar under övergångsperioden 2019-2020.
Statens ämbetsverks på Ålands brev Dnr 5 A 10 av den 23.01.19 angående ändringar
gällande skyddsrum, Hk Dnr 20/19.
Kommunförbundets
meddelande
rättegångsavgifter fr.o.m. 01.01.19.

angående

förvaltningsdomstolens

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 34
§ nr

Kommunstyrelsen
05.02.2019
53
(Forts.)
Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s brev av den 20.12.18 angående arbetsplan för
Näfsby skola för läsåret 2018-2018, Hk Dnr 47/18. (Ej utsänd)
Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s meddelande angående fakturor/kommunandelar
för budget 2019, Hk Dnr 284/18.
Protokoll från gemensamma räddningsnämnden den 19.12.18, Hk Dnr 283/18. (Ej
utsänd)
Protokoll från skolnämnden i Hammarland av den 10.12.18. (Ej utsänd)
(Bilaga 13, Kst 05.02.19, § 53)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.
Kst 53 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 35
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

54

Kst 54 §:

Beslut om besvär över beslut om budget i SÅHD k.f.

Kst 54 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att bereda ett besvär mot Södra Ålands högstadiedistrikt
k.f. förbundsfullmäktiges beslut av den 31.01.19 § 8 med rubriken ”Budget 2019 och
ekonomiplan 2020-2021”.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 36
§ nr

Kommunstyrelsen

05.02.2019

55

Kst 55 §:

Uppvaktning till landkapsregeringen angående trafiksäkerhet
På förslag av vice ordförande Niklas Danielsson tas ärendet upp angående
trafiksäkerheten längs landsväg nr 1 avsnittet från Korsbro mot Hammarbo. På
sträckan förekommer många avåkningar och de orsakas av att doseringen av vägen
förefaller vara för kraftig.

Kst 54 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att ge kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg
och kommundirektör Kurt Carlsson i uppdrag att initiera frågan hos
landskapsregeringens trafikavdelning.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

06.02.2018

26-55

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:
§§ 29-36; §§ 37-38; § 40; §§ 45-46; §§ 52-55
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 39; §§ 41-44; § 47; §§ 49-50
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§ 48, § 51; 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:
§ 39; §§ 41-44; § 47; §§ 49-50
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 08.02.2019 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

