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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

08.01.2019

1-3

Kst 1 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 1 §:

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

Kst 2 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Catrin Häggblom och Annika Lönnqvist till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 08.01.2019 i
kommungården efter sammanträdets avslutande.

Kst 2 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 3 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 3 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande extra ärenden.
1. Information om läget kring stormen
2. Förslag till avtal med Pixnekliniken i dess nya form med Malax
3. Bidrag till diakonin i Hammarlands församling – Stormen Alfrida
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

06.02.2018
23.10.2018
14.11.2018
27.11.2018
08.01.2019

29
252
109
121
4

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:
Ordförande
Vice ordförande
Medlem

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Saarinen, Tommy
Salmén, Leif
Blomqvist, Marita

Mörby
Öra
Lillbolstad (Forts.)

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Medlem
Medlem

06.02.2018
23.10.2018
14.11.2018
27.11.2018
08.01.2019

29
252
109
121
4

Lönnqvist, Annika
Mattsson, Anne-Maj

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,
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. (Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kommundirektörens förslag:

06.02.2018
23.10.2018
14.11.2018
27.11.2018
08.01.2019

29
252
109
121
4

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.
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. (Fors.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Soc 121 §:
BESLUT:

06.02.2018
23.10.2018
14.11.2018
27.11.2018
08.01.2019

29
252
109
121
4

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.
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.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

06.02.2017
08.01.2019

30
5

Kst 30 §:

Tillsättandet av en arbetsgrupp för utredning av byggandet av högstadieskola
Kommunfullmäktige har i budget för år 2018 godkänt ett anslag om 20.000,- € under
C 93. Investeringsbudget, Skolnämnden för Utredning av byggandet av en
högstadieskola.
Kommunen har år 2002 utfört ett utredningsuppdrag med rektor-Karl Erik Smulter
och arkitekt Stig Svahnström angående en 1-9 skola i Näfsby. Det här materialet
finns att tillgå som grund för utredningsuppdraget. (Bilaga 1, Kst 06.02.17, § 30)
För att utföra uppdraget torde en arbetsgrupp utses.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att utreda byggandet av en
högstadieskola. Kommunstyrelsen torde utse en ordföranden och vice ordförande
bland de valda.
Arbetsgruppen tillåts anlita sakkunniga i den utsträckning som är nödvändigt för att
få fram ett komplett beslutsunderlag. En tidtabell torde anges för uppdraget.

Kst 30 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen tillsätter tre personer i en arbetsgrupp för utredning av byggandet
av en högstadieskola och erbjuder Eckerö kommun möjligheten att senast den
06.03.18 delta i arbetsgruppen genom utse tre personer.
Ordförande
Medlem
Medlem

Blomberg, Tomas
Danielsson, Niklas
Lönnqvist, Annika

Skarpnåtö
Bredbolstad
Drygsböle

Kommundirektör Kurt Carlsson utses till arbetsgruppens sekreterare.
Arbetsgruppen tillåts anlita sakkunniga i den utsträckning som är nödvändigt för att
ta fram ett komplett beslutsunderlag.
_________________
Kst 5 §:

Arbetsgruppen för utredning av byggande av en högstadieskola har den 10.12.18
avslutat sitt uppdrag genom att överlämna utredningen ”Utredning/kartläggning åk 19 skola Hammarland/Eckerö” till kommunstyrelsen med följande slutsats:
”Arbetsgruppen föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en gemensam kommitté för
att utreda ärendet vidare enligt följande:
• Framtagande av ritningar och kostnadskalkyl för en ca 1.200 m² stor
högstadieskola för Eckerö och Hammarlands elever i Näfsby. Handlingarna bör
kompletteras med ett utkast till detaljerat budgetförslag. (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
06.02.2017
30
Kommunstyrelsen
08.01.2019
5
(Forts.)
• Alternativet att utreda en ca 200 elevers ca 3.000 m² stor högstadieskola på
sträckan mellan Möckelö och Näfsby skola är intressant att utreda under
förutsättning att andra kommuner i distriktet eller närliggande områden är
positiva att medverka i utredningen.
Kommunfullmäktige har i budgeten för år 2019 upptagit följande anslag:
”Projektering och utredning av en ca 1 200 m² stor högstadieskola tillsammans med
Eckerö kommun. Anslaget är bundet till kommunfullmäktige. 100 000,-”
En presentation av Patrik Larssons skolutredning skall hållas för kommunfullmäktige
tisdagen den 15.01.19 kl. 19.00 i kommungården samt vid senare tidpunkt även ett
gemensamt diskussionsmöte med Eckerö och Hammarlands kommunfullmäktige och
kommunstyrelse.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår följande inför kommunfullmäktige under förutsättning att
ett samförstånd kring samarbete kan uppnås med Eckerö kommun.


Kst 5 §:

Att anslaget för projektering och utredning av en ca 1.200 m² stor högstadieskola
tillsammans med Eckerö kommun om 100.000,- € frigörs för att ta fram ritningar
i skala 1:100 samt kostnadskalkyl för byggprojektet samt ett utkast till
driftsbudget skolans resultatenheter.

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

02.10.2018
08.01.2019

216
6

Kst 216 §:

Förvaltningsklagan till Justitiekanslern angående kommunindelningsutredare
Kommunstyrelsen beslöt i samband med behandling av ärende § 203 av den 18.09.18
med rubriken ”Ålands landskapsregerings brev angående kommunreform” att lämna
in en förvaltningsklagan till högsta förvaltningsdomstolen angående det lagstridiga
förfarandet av Ålands landskapsregering att tillsätta en kommunindelningsutredare
enligt § 8, 1 i Kommunindelningslagen (FFS 1196/1997) utan att iaktta kravet på
hörande av berörda kommuner.
Emedan landskapsregeringens beslut inte delgivits med besvärsanvisning torde
Justitiekanslern vara den myndighet som kan utreda huruvida landskapsregeringens
tillvägagångssätt uppfyller lagens krav. Ett förslag till förvaltningsklagan har
utformats. (Bilaga 1, Kst 02.10.18, § 216)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bifogade förslag till förvaltningsklagan till
Justitiekanslern samt att förvaltningsklagan undertecknas av vice ordföranden Niklas
Danielsson och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 216 §:

BESLUT:
Anders T. Karlsson föreslår understödd av ledamot Anne-Maj Mattsson och vice
ordförande Niklas Danielsson att förvaltningsklagan riktas till Högsta
förvaltningsdomstolen med yrkande om omedelbart verkställighetsförbud.
Ordföranden Tomas Blomberg föreslår att kommunstyrelsen avstår från att rikta
förvaltningsklagan till Högsta förvaltningsdomstolen samt att förslaget förfaller då
det inte vinner understöd.
Ordföranden konstaterar att kommundirektörens förslag förfaller då det inte vinner
understöd.
Ordföranden Tomas Blomberg konstaterar att kommunstyrelsen besluter i enlighet
med ledamot Anders T. Karlssons förslag. Förvaltningsklagan undertecknas av vice
ordföranden Niklas Danielsson och kommundirektör Kurt Carlsson.
(Protokollsbilaga 1, Kst 02.10.18, § 216)
Ordföranden Tomas Blomberg reserverar sig mot beslutet med samma motivering
som anfördes skriftligt vid reservationen gällande ärende § 203 av den 18.09.18.
_________________

Kst 6 §:

Högsta förvaltningsdomstolen har genom Diarienummer 4679/3/18 liggarenummer
5918 av den 17.12.18 avvisat kommunens yrkande utan prövning. (Bilaga 1, Kst
06.01.19, § 6)
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
02.10.2018
216
Kommunstyrelsen
08.01.2019
6
(Forts.)
Innan kommunen lämnade in förvaltningsklagan till Högsta förvaltningsdomstolen
begärdes officiellt genom e-post av den 24.09.18 av landskapsregeringen ett bestyrkt
protokollsutdrag ur landskapsregeringens protokoll avseende det beslut där
kommunindelningsutredare enligt § 8 i på Åland gällande kommunindelningslag
(FFS 1196/1997) tillsatts för kommunerna Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland
och Lumparland. Landskapsregeringen har som svar på den här begäran sänt
protokollsutdrag nr 50 av den 20.06.18 med rubriken ”Avrop av
kommunindelningsutredare”.
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det beslut som landskapsregeringen
delgett kommunen gäller upphandling av utredningstjänst av ett bolag. I beslutet
namnges inte någon sådan fysisk person som skulle kunna tillsättas som en i
kommunindelningslagen
avsedd
kommunindelningsutredare.
Högsta
förvaltningsdomstolen anser att trots landskapsregeringens rättelsebeslut av den
20.06.18 kan beslutet inte betraktas som ett sådant beslut som avses i 55 § 2 moment
i kommunstrukturlagen avsett beslut som omfattas av det i lagrummet föreskrivna
besvärsförbudet. Landskapsregeringens beslut gäller ett slutligt och överklagbart
beslut om upphandling av en tjänst av bolaget Henricson Ab. Då Hammarlands
kommuns rätt, skyldighet eller fördel inte berörs av själva upphandlingsbeslutet då
kommunen inte är part i frågan besluter Högsta förvaltningsdomstolen att avvisa
yrkandet utan prövning.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att landskapsregeringen inte fattat ett
formellt beslut om att tillsätta kommunindelningsutredare i enlighet med § 8 i den på
Åland gällande kommunindelningslagen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att landskapsregeringen formellt inte tillsatt några
kommunindelningsutredare i enlighet med gällande kommunindelningslag § 8
(1196/1997).
Kst 6 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

08.01.2019

7

Kst 7 §:

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

Kst 7 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

06.02.2018
14.03.2018
12.12.2018
08.01.2019

29
29
124
8

Kst 29 §:

Utvidgad och ändrad detaljplan, kvarter 5 i Prästgården.
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:
Ordförande
Vice ordförande

Saarinen, Tommy
Salmén, Leif

Mörby
Öra

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Medlem
Medlem
Medlem

06.02.2018
14.03.2018
12.12.2018
08.01.2019

29
29
124
8

Blomqvist, Marita
Lönnqvist, Annika
Mattsson, Anne-Maj

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.
_________________
BTN 29 §:

Kommunteknikern sände en riktad förfrågning till på Åland verksamma planläggare.
Inom utsatt tid inkom tre anbud. Byggnadstekniska nämndens ordförande och
Byggnadsinspektör Dan vik öppnade anbuden tisdagen den 13 mars. Anbuden gicks
igenom och rangordnades enligt följande.
1. SAT arkitekter
2. Atom Arkitekter
Kommunteknikerns förslag:
Det första rangordnade anbudet SAT arkitekter antas.

BTN 29 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag.
_________________
Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden bekantar sig med förslaget på detaljplan kvarter 5 och ger sitt utlåtande
för vidare behandling. Se bilaga 1

BTN 124 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen
06.02.2018
29
Byggnadstekniska nämnden
14.03.2018
29
Byggnadstekniska nämnden
12.12.2018
124
Kommunstyrelsen
08.01.2019
8
(Forts.)
Arkitekt Conny Hammar presenterade detaljplanen. Nämnden godkände detaljplanen
som sådan och vidarebefordrar planen för vidare behandling.
_________________
Kst 8 §:

Byggnadstekniska nämndens utkast till utvidgad och ändrade detaljplan för kvarter 5
i Kattby bifogas. (Bilaga 3, Kst 08.01.19, § 8)
Enligt Plan- och bygglag kap. 6 § 30 skall en planeringsprocess inledas med ett
hörande i beredningsskede.
”När en plan utarbetas ska andra kommuner, myndigheter, juridiska personer och
enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till samråd och att yttra sig antingen
skriftligen eller muntligen när det är ändamålsenligt med tanke på planens syfte och
betydelse.”
I förordningens § 8 stadgas följande angående Hörande i beredningsskede:
”Ett samråd enligt 30 § PBL ordnas när det är ändamålsenligt med tanke på planens
syfte och betydelse genom att utkastet till plan med tillhörande motiveringar och
konsekvensutredningar presenteras på ett samrådsmöte och de berörda ges möjlighet
att framföra sina åsikter muntligen eller skriftligen inom en viss tid.
Ett meddelande om möjligheterna att framföra åsikter ska, med beaktande av antalet
berörda, delges per post genom brev enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen
(2008:9) för landskapet Åland om en vanlig delgivning eller anslås på berörd
kommuns anslagstavla eller publiceras i minst en lokal tidning med allmän spridning
i landskapet enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen för landskapet Åland om
offentlig delgivning. Meddelandet ska anslås eller publiceras senast fjorton dagar
före samrådsmötet.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att utgående från det framtagna utkastet till detaljplan för
Kattby, Hammarland, utvidgning och ändrad detaljplan för kvarter 5 av den kalla till
ett i Plan- och bygglag kap. 6 § 30 avsett samrådsmöte. Vid samrådsmötet
presenteras planen av planläggare Conny Hammar SAT arkitekter Ab.
Kommunstyrelsen konstaterar att till samrådsmötet kallas Ålands landskapsregering,
museibyrån och grannar.

Kst 8 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

05.06.2018
08.01.2019

144
9

Kst 144 §:

Behandling av revisionsrapport från revisorerna
Kommunens revisorer har den 28.05.18 lämnat en revisionsrapport för år 2017.
(Bilaga 8, Kst 05.06.18, § 144)
I revisionsrapporten gällande 2017 anges bl.a. följande.
Försäljningsvinsterna bland investeringsinkomsterna:
Revisorerna har konstaterat att investeringsinkomsterna även innehåller
försäljningsvinsterna och de rekommenderar att dessa separeras från investeringarna
då de nu visas dubbelt i och med att de även finns upptagna i resultaträkningens
driftsinkomster. Alternativet är att man framlägger försäljningsvinsten/-förlusten i
försäljningsinkomsterna för att förtydliga förfarandet.
Fordringar i bokslutet:
Revisorerna konstaterade att det i balansen finns enstaka utestående fordringar från
år 2015-2016. Revisorerna rekommenderar att man utreder fordringarna och att de i
mån av möjlighet avskrivs såsom kreditförluster under år 2018.
Tvister eller rättegångar:
Revisorerna konstaterade enligt uppgift från kommundirektören att kommunen inte
är inblandad i några tvister eller rättegångar. En text om det här kunde införas i
verksamhetsberättelsen.
Andra icke-finansiella aspekter:
Revisorerna konstaterade att bokslutet saknade information om andra icke-finansiella
aspekter. Enligt bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om
uppgörandet av bokslut och verksamhetsberättelse skall information lämnas om
bekämpning av korruption och mutor samt om respekt för mänskliga rättigheter.
Städning i daghemmen Klaralund och Björkdungen:
Revisorerna rekommenderar att kommunen skulle göra en städdimensionering av
daghemmens ytor.
Förfrågan om välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen:
Revisorerna rekommenderar att kommunen kunde tillställa en förfrågan om bl.a.
välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen under år 2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att remittera revisionsrapporten till förvaltningen för
beredning.

Kst 144 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 9 §:
Kommundirektörens förslag:

05.06.2018
08.01.2019

144
9

Försäljningsvinster bland investeringsinkomster
Ekonomichefen Maarit Grönlund har diskuterat frågan med andra kommuner som
har Abilita ekonomisystem och samtliga torde följa det sättet att bokföra
försäljningsvinst av anläggningstillgångar som tillämpats även i Hammarland d.v.s.
att hela inkomsten bokförs i investeringsdel och försäljningsvinsten bokförs i
resultaträkningen så att den även återfinns bland korrektivposterna till interna
tillförda medel i finansieringsanalysen.
Fordringar i bokslutet
Kommundirektören får i uppdrag att ta upp fordringar som skall avskrivas till
kommunstyrelsen.
Tvister och rättegångar
Kommundirektören får i uppdrag att i verksamhetsberättelsen införa text angående
eventuella tvister eller rättegångar som kommunen är inblandad i.
Andra icke-finansiella aspekter
Kommundirektören får i uppdrag att i verksamhetsberättelsen inta en text angående
information om bekämpning av korruption och mutor samt om respekt för mänskliga
rättigheter.
Städning i daghemmen Klaralund och Björkdungen
Städytorna har uträknats vid några tillfällen i kommunen och en kalkylerad arbetstid
finns utgående från de här uträkningarna. Socialnämnden har vid budgeteringen inte
strikt följt de här uträkningarna och då även köksbiträdenas arbetstid i grunden hör
till en gemensam resurs så behöver en utvärdering av arbetstid omfatta både
köksbiträden och städare om den görs. För närvarande förefaller det som om
städningen fungerar väl. Daghemmet Klaralund torde t.o.m. ha en överstor städresurs
genom att avdelningen Västan varit stängd under säsongen 2018-2019. Slutsatsen är
att det inte är påkallat att använda medel för en städdimensionering utan frågan bör
kunna behandlas av kommunen utgående från tidigare gjorda kalkyleringar.
Förfrågan om välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen
Kommunstyrelsen besluter att en förfrågan om välbefinnande och trivsel på
arbetsplatserna genomförs under våren 2019.
Kst 9 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

03.12.2018
08.01.2019

307
10

Kst 307 §:

Kommunal centralnämnd för 2019 års val
Enligt LL om lagtingsval och kommunalval skall kommunfullmäktige inom januari
månad under valåret tillsätta en centralnämnd för kommunalvalet bestående av fem
ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande. Fullmäktige
skall även utse fem ersättare vilka uppställs i den ordning de avses träda in istället för
de ordinarie ledamöterna. Ålands lagting har antagit en ny vallag under år 2018 som
ännu inte trätt ikraft. En ändring i den nya lagen är att nämndens namn ändras till
Kommunal centralvalnämnd.
Enligt tidigare praxis har centralnämnden även fungerat som centralvalnämnd i
Hammarland vid förekommande riksdagsmanna- m.fl. statliga val.
Under år 2019 skall kommunerna ordna lagtings- och kommunalval samt även
riksdagsval och europaparlamentsval. Kommunfullmäktige har valt följande
Kommunala centralnämnd för 2018 års val.
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamöter:

Ersättare:

Kst 307 §:

Lövgren, Marie
Bergman, Dan
Bergman, Bernt
Kårebring-Olsson, Mona
Sundblom, Bo
Berne, Mona
Jansson, Tore
Karlsson, Henrik
Odenborg, Pia
Häggblom, Kjell

Frebbenby
Kattby
Bredbolstad
Mörby
Bredbolstad
Hellesby
Postad
Mörby
Hellesby
Sålis

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 10 §:

Efter kontakt kan följande redovisas.
Ordföranden Marie Lövgren kan inte åta sig uppdraget som ordförande eller ledamot
i nämnden p.g.a. arbete i Sverige. Ledamot Mona Kårebring-Olsson har tackat nej till
omval. Ingen av de ledamöter vilka accepterat omval ställer upp att verka som
ordförande i nämnden. Sammandragsvis saknar nämnden två kvinnliga ledamöter
varav en torde utses till ordförande.

Kst 10 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till den 15.01.19.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

03.12.2018
08.01.2019

308
11

Kst 308 §:

Valbestyrelse för 2019 års val
Enligt LL om lagtingsval och kommunalval skall kommunfullmäktige inom januari
månad under valåret tillsätta en valbestyrelse för kommunalvalet bestående av tre
ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande. Fullmäktige
skall även utse tre ersättare vilka uppställs i den ordning de avses träda in istället för
de ordinarie ledamöterna. Ålands lagting har antagit en ny vallag under år 2018 som
ännu inte trätt ikraft. En ändring i den nya lagen är att valbestyrelser väljs av
kommunstyrelsen. Valbestyrelsens uppdrag är att ordna val i inrättningar. I praktiken
har valbestyrelsen inte haft uppgifter i kommunen under senaste val.
Under år 2019 skall kommunen ordna lagtings- och kommunalval, riksdagsval och
europaparlamentsval.
För 2018 års val utsåg kommunfullmäktige följande valbestyrelse.
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamot:
Ersättare:

Kst 308 §:

Lövgren, Marie
Bergman, Dan
Bergman, Bernt
Berne, Mona
Sundblom, Bo
Jansson, Tore

Frebbenby
Kattby
Bredbolstad
Hellesby
Bredbolstad
Postad

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 11 §:

Efter kontakt kan följande redovisas.
Valbestyrelsen saknar en kvinnlig ledamot samt en ordförande.

Kst 11 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till den 15.01.19.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen

08.01.2019

12

Kst 12 §:

Avtal med Visma Public Oy angående beräkning och planering
Hammarlands kommun har sedan 2010 haft ett avtal med Aditro Oy angående
Titania som är ett program för Hammargårdens schemaläggning för personal. Nu har
en ny ägare till systemet Visma Public Oy tillställt ett avtal angående fortsatt
programstöd fr.o.m. den 01.01.19. Den årliga avgiften var år 2018 663,24 €
exklusive moms. I avtalet anges att Visma Public Oy erbjuder programservice enbart
på finska. Eftersom systemet är ibruk har kommunen inte så ofta behov av
programsupport så av den här anledningen torde avtalet kunna omfattas. (Bilaga 4,
Kst 08.01.19, § 12)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner avtalet för Titania beräkning och planering. Avtalet
undertecknas för kommunens del av kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg
och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 12 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen

08.01.2019

13

Kst 13 §:

Antagande av hyresgäster till lägenhet i lärarbostäderna
Hammarlands kommun har genom annons i Hammarlands aktuellt nr 12/2018
ledigförklarat den 43 m² stora lägenheten i lärarbostäderna.
Lärarbostäderna:
Lägenhet (1 rum + kök +sovalkov) 43,0 m²

348,30 €/mån

Följande personer har sökt lägenhet inom den utsatta tiden 18.12.18.
Marina Fagerholm
----Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyra ut den 43 m² stora lägenheten i lärarbostäderna
till Marina Fagerholm från och med 01.02.19 eller enligt överenskommelse för en
hyra motsvarande 8,10 €/m²/mån vilket utgör 348,30 €/månad.
----Kst 13 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen

08.01.2019

14

Kst 14 §:

Brev angående tomt nr 5 i kvarter Ö2 på Öra strand
Bostads Ab Kvarnbacken i Hammarland har genom brev av den 16.12.18 anmärkt på
att GC leden från Hammarlandsvägen går i hörnet på tomt nr 5 i kvarter Ö2 vilken
ägs av bolaget. Enligt brevet är råstenen placerad 1,5 m in på nuvarande GC led.
Sökanden yrkar på att tomten återställs samt att GC leden dras om nerifrån
strandparkeringen upp till Varpvägens vändplan. I brevet anges även att GC leden
inte är utmärkt med skyltar vilket gör att bilar kör på den. Sökanden yrkar på att
trafikanvisningar sätts upp för att upplysa om att fordonstrafik är förbjuden vid
vändplanen i Famnvägen samt Varpvägen. (Bilaga 5, Kst 08.01.19, § 14)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 15.02.19.
Kst 14 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen

08.01.2019

15

Kst 15 §:

Festmiddag för kommunens personal
En festmiddag torde ordnas för kommunens personal som ett tack för det viktiga
arbete som utförts under året.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att tillse att en festmiddag för
kommunens personal ordnas i mars månad för att tacka personalen för det gångna
årets arbete.
Till middagen inbjuds personal, styrelsemedlemmar och presidium i fullmäktige.
Kommunstyrelsen utser någon central förtroendevald att vid middagen ta emot
personal och hålla tacktalet.

Kst 15 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg att vid
middagen ta emot personal och hålla tacktalet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen

08.01.2019

16

Kst 16 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2018:
Semester: 74; 76; 75; 80-84
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet: 77; 78; 80
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet: 79
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 73; 75
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 16 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen

08.01.2019

17

Kst 17 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2018/8091 av den 26.11.18 angående
jordförvärv, Hk Dnr 45/18.
Ålands landskapsregerings information Nr 106 S2 av den 04.12.18 angående
information om vissa indexjusteringar inom socialvården, Hk Dnr 265/18.
Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2017/9633 av den 30.11.18 angående
förlängning av slutdatum för kommunindelningsutredningen, Hk Dnr 266/18.
Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2018/9605 av den 10.12.18 angående
mätning av hastighet och trafikintensitet samt beskärning av vegetation på
Boviksvägen, Hk Dnr 270/18.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2016/9810 av den 04.12.18 angående
medborgarinitiativ angående sänkt hastighet, Landsvägen nr 1 Närsby, Hk Dnr
271/18.
Befolkningsregistercentralens brev Dnr VRK/6505/2018 av den 26.11.18 angående
val som förrättas år 2019, meddelande om röstningsställen och centralvalnämndernas
kontaktuppgifter.
Finlands kommunförbunds cirkulär nr 15/2018 angående riksdagsvalet och
Europaparlamentsvalet 2019.
Mariehamns stads brev av den 30.11.18 angående info över planerade investeringar i
Lotsbroverket år 2019, Hk Dnr 263/18.
(Bilaga 6, Kst 08.01.19, § 17)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 17 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen

08.01.2019

18

Kst 18 §:

Utlåtande angående förslag till avtal om gemensam räddningsmyndighet
Jomala kommun har genom e-post av den 26.11.18 sänt ett förslag till avtal om en
gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd. Avtalet har reviderats på
några punkter efter informationsmötet den 20.11.18. (Bilaga 7, Kst 08.01.19, § 18)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till avtal om gemensam
räddningsmyndighet som det föreligger i utlåtandebegäran.
Ikraftträdande förordas fr.o.m. den 01.01.20 med hänvisning att det inte är
ändamålsenligt att tillsätta en ny nämnd och återkalla förtroendeuppdrag från den
sittande gemensamma räddningsnämnden då mandatperioden utgår efter år 2019.

Kst 18 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

03.04.2018
05.06.2018
18.09.2018
08.01.2019

97
151
211
19

Kst 9 §:

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

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

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

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

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 151 §:

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

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

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 211 §:

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

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

SIDA 27
§ nr

97
151
211
19

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

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 19 §:

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

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

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

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

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

03.04.2018
05.06.2018
18.09.2018
08.01.2019

97
151
211
19

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 29
§ nr

Kommunstyrelsen

08.01.2019

20

Kst 20 §:

Information om läget kring stormen

Kst 20 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar informationen kring stormen till kännedom.
Kommunstyrelsen besluter att rikta ett formellt tack till Diakonin i Hammarlands
församling, Hammarlands FBK r.f., Ålands elandelslag, Ålands radio, Steel FM samt
personalen i de enheterna vilka berördes av stormen Alfrida.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 30
§ nr

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

12.12.2018
08.01.2019

127
21

SOC 127 §

Förslag till avtal med Pixnekliniken i dess nya form med Malax
Pixnekliniken upprätthölls av Kårkulla samkommun 1987–30.06.2017. Kårkulla
samkommun beslöt vid sitt möte 12.10.2016 § 25 att missbrukarvårdens verksamhet i
samkommunens regi upphör 30.6.2017.
Kommunstyrelsen i Malax kommun har aviserat beredskap att ta över Pixnekliniken,
fram tills landskapsreformen genomförs. Målet är att medverka till att kontinuiteten
inom anstaltsvården för missbrukare upprätthålls tills landskapsreformen genomförs,
och att genom en personalförstärkning utveckla verksamheterna med möjlighet till
längre vårdepisoder för en bredare målgrupp. Pixnekliniken och den enda
svenskspråkiga anstalten för missbrukarvård fick en fortsättning tack vare
värdkommunavtalet. Verksamheten med Malax kommun som värdkommun inleddes
1.8.2017.
Eftersom Kårkulla har beslutat att avsluta verksamheten och verkställt sina beslut
kommer det inte att handla om överlåtelse av rörelse. Istället handlar det om att starta
upp Pixnekliniken från och med 1.8.2017 i ny regi. Kostnaderna för missbruksvård
täcks av årsavgift, klientavgifterna och vårddygnspris.
För att kunna genomföra detta KRÄVS att ett flertal av kommunerna i Svenskfinland
tecknar ett samarbetsavtal. I dagsläget har 4 ÅlÄndska kommuner har ingått avtal.
Malax kommun är intresserade av att utreda hur de Åländska kommunerna är villiga
av att fortsätta sammarbeta med Pixnekliniken i dess nya regi.

Bilaga (1)

Sammarbetsavtal utkast, bokslut 2017. Budget 2019, MK/40/00.04.01/2017 beslut
om godkännande av vårdkommunavtal.
Socialsekreterarens förslag:
Socialsekreterare föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse att ingå i avtalpart, angående svenskspråkig missbrukarvård med
Malax kommun, ansvarig kommun.

SOC 127 §:

BESLUT
Socialnämnden godkänner enligt förslaget.
______________

Kst 21 §:

(Bilaga)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens förslag.

Kst 21 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 31
§ nr

Kommunstyrelsen

08.01.2019

22

Kst 22 §

Bidrag till diakonin i Hammarlands församling – Stormen Alfrida
Hammarlands församlings diakonidirektion har genom brev av den 08.01.19 lämnat
en ansökan för att de vid behov skall kunna fortsätta att bidra med vår
hjälpverksamhet efter stormen Alfrida den 02.01.19. Önskemålet från diakonins sida
är att få ett bidrag för inköp av matvaror.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner ansökan.
Kommunstyrelsen tackar diakonin i Hammarlands församling för det fina initiativet
att upprätthålla en matservice i nödsituationen.

Kst 22 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

08.01.2019

1-22

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:
§§ 1-8; §§ 10-11; § 14; §§ 16-20
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 9; §§ 12-13; § 15; §§ 21-22
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

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:
§ 9; §§ 12-13; § 15; §§ 21-22

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 09.02.2018 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

________________________________________________________________________

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

