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Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

72-74

Kst 72 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 72 §:

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

Kst 73 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Stefan Öström till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 11.03.2019 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 73 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Anne-Maj Mattsson till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 11.03.2019 i
kommungården efter sammanträdets avslutande.
_________________

Kst 74 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 74 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande extra ärende.
1. Kompletteringsval av kommunstyrelsens representant i socialnämnden
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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Sammanträdesdatum
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§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

05.02.2019
07.03.2019
11.03.2019

33
30
75

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
ngående 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.
_________________

Soc 30 §:

Kommunstyrelsen genom beslut av den 05.02.2019 §35 begär av socialnämnden om
utlåtande angående lagförslag om socialvård, yrkesutbildad personal senast den
26.02.2019

Bilaga (10)

Kommunstyrelsens protokoll av den 05.02.2019 § 33, Lagförslag
Landskapsregeringen bereder härmed tillfälle att lämna synpunkter på ett förslag till
socialvård, yrkesutbildad personal för Åland. För att kunna beaktas måste
kommunens synpunkter ha inkommit till landskapsregeringen senast den 12 mars
2019.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen:
- Önskvärt är att det ordnas skolningar för kommunerna dock inte endast för de i
ledande ställning utan även för olika yrkesgrupper för vilka deras vardagliga
arbete påverkas genom att nya uppgifter tillkommer.
- När det gäller socialjouren i akuta situationer anses det vara aktuellt att bland
annat bedöma behovet av akut utkomststöd. Önskevärt är att få tydligare
information om utbetalning av utkomststödet nattetid.
- När det gäller socialjouren så skall den ske genom att nuvarande barnskyddsjour
utökas till att bli en heltäckande socialjour. I lagförslaget kan man utläsa att den
utökade jouren inte beaktas kräva mera resurser. Detta är inte en helt självklar
fråga eftersom jourande innebär rätt till ledighet och vila enligt gällande
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
05.02.2019
33
Socialnämnden
07.03.2019
30
Kommunstyrelsen
11.03.2019
75
(Forts.)
arbetstidsbestämmelser. En heltäckande socialjour kommer troligtvis att medföra
fler ärenden under jourtid. Så som jouren är upplagd i dagsläget innebär det att
socialarbetaren skall sköta sitt ordinarie arbete och utöver det ingå i socialjour.
Detta kan i praktiken innebära att socialarbetaren blir tvungen att sköta
jourärenden under flera timmar nattetid och sedan förväntas personen även orka
sköta sitt ordinarie arbete dagtid.
- Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om yrkesutbildade personer
inom socialvården antas vilket omfattar behörighetsvillkor samt bestämmelser om
ett legitimeringsförfarande för att få verka som socialarbetare och socionomer på
Åland. Krav föreslås uppställas på att legitimerade socialarbetare, socionomer och
närvårdare med skyddade yrkesbeteckningar på Åland skall fungera som en
offentlig informationstjänst. Lagförslaget om yrkesutbildade personer inom
socialvården beskriver vilka utbildningar/studier som ger rätt att utöva
socialarbetaryrket eller socionomyrket. Det är önskvärt att landskapsregeringen tar
fram en tillämpningsanvisning som beskriver vilka uppgifter/beslutsfattande som
skall handhas av socialarbetare respektive socionom. I socialvårdslagen
framkommer att för beslutsfattande angående personer som behöver särskilt stöd
krävs socialarbetarbehörighet. Ett förtydligande gällande vad som omfattas av
särkilts stöd behöver tas fram, speciellt när det gäller vuxen socialarbete.
- Socialvårdslagen samt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
föreslås att träda i kraft den 1.1.2020. I skrivande stund är förslaget att
Kommunernas socialtjänst kommer att börja fungera från och med 1.1.2021. Det
vore till fördel för alla; kommunerna, klienterna och sammarbetspartners, att
förslaget till ny lagstiftning som tangerar socialservice kopplas ihop med KST:s
tidtabell. Det blir en stor utmaning för kommunerna att under år 2020 samtidigt
bygga upp en verksamhet för att motsvara ny lagstiftning, samtidigt som delar av
verksamheten skall överföras.
SOC 30 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Kst 75 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens beslut av den 07.03.19 § 30 som en
del av kommunens utlåtande. Kommunstyrelsen besluter att komplettera utlåtandet
enligt följande.
Kommunstyrelsen framför i sitt utlåtande att landskapsregeringen skall ta ansvar för
att finansieringsprincipen efterföljs till alla de delar där lagstiftningen leder till ökade
kostnader för kommunerna. Då det gällande landskapsandelssystemet endast stöder
kommuner med 12,5 % för kommunens kostnader inom sociala bör en kompensation
även ske på ett sätt där fullständig kompensation ges till kommunerna.
Lagberedningens kapitel om de ekonomska konsekvenserna är dåligt beredd. I
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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(Forts.)
kapitlet skall landskapsregeringen ta ett aktivt ansvar för finansiering av de nya
uppgifter som påförs kommunerna. Kommunerna lider ännu stort ekonomiskt av den
ansvarsfördelning som gjorts mellan ÅHS och kommunerna genom de åtgärder vilka
påfört kommunerna sjukvård som inte är sjukhusvård. Det här har ökat
kommunernas kostnader och kommunerna har inte kompenserats för överföringen.
Landskapsregeringens politik med sänkning av landskapsandelar har kommit till den
punkt att Hammarlands kommun med samma skattesats som Mariehamns stad har ett
underskott i bokslutet för år 2018 om ca 170 T€. Det föreslagna lagförslaget kan inte
omfattas utan att tidigare överföring av uppgifter på kommunen samt även de
föreslagna nya uppgifterna kompenseras genom landskapsandelssystemet.
Kommunen avstyrker landskapsregeringen från att lämna lagförslaget till lagtingen
utan ett åtföljande lagförslag av kompensation till kommunerna för ökade kostnader.
Lagförslaget för socialvård ökar kommunens skyldigheter på bl.a. följande områden.
§ 17 Social rehabilitering
§ 22 Service på en institution
§ 22 Sammanhållen hemvård
§ 24 Social jour
§ 70 Verksamhet i sysselsättningssyfte
§ 71 Arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning
Avseende lagförslaget LL om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland råder
det en stor obalans mellan antalet socialarbetare vilka ger service till klienter och
övervakare i dels landskapsregering, Ålands ombudsmannamyndighet samt Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet vilka övervakar dem som ordnar service.
Landskapsregeringen bör se över det här förhållandet och kanalisera en betydande
del av de här medlen till kommunerna vilka gör arbetet som är till nytta för klienter.
Om man jämför det här förhållandet av övervakande personal och producerande
personal mellan Åland, riket och Sverige torde resultatet påvisa att frågan är värd en
separat utredning med därpå följande förändring av politik. Klienterna får det inte
bättre av att medel ges för övervakning utan förbättringar sker om medel riktas till
anslag som går till klienternas service.
Gällande lagförslaget om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård anges i
§ 38a att ÅHS läkare kan delegera befogenhet till kommunens personal. Det här
förefaller juridiskt tvivelaktigt att en annan arbetsgivares personal kan idka
arbetsledning hos en annan arbetsgivare.
Gällande lagförslaget om skyddshem förutsätter kommunen att överföringen av
kostnadsansvaret till kommunerna endast sker under förutsättningen att full
ekonomisk kompensation av landskapet åtföljs.
Ifall kommunen inte kan anställa formellt behörig personal trots ledigförklaring av
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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(Forts.)
tjänst inom klientärenden och barnskydd bör det vara möjligt att anställa en lämplig
person utan den formella behörigheten för en tid om två år liksom idag.
Kommunstyrelsen besluter att lagförslagen tidigast kan träda ikraft från den dag då
kommunernas socialtjänst verkställs. Ett annat alternativ är att hela ansvaret för
ordnandet av service inom de områden som hör till kommunernas socialtjänst
överförs på Ålands hälso- och sjukvård. Det här skulle även få den fördelen att
samma journalsystem används för båda verksamheterna och samarbetet mellan
sjukvård och socialvård förenklas. Genom att flytta uppgifterna inom kommunernas
socialtjänst under Ålands hälso- och sjukvård uppnås även en solidariskt finansierad
socialvård inom de här områdena för invånarna på Åland.
Kst 75 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med följande tillägg.
Kommunstyrelsen konstaterar att enligt förvaltningslag (2008:9) för landskapet
Åland ska ett ärende som inletts behandlas utan ogrundat dröjsmål och om möjligt
inom 3 månader. Kommunstyrelsen konstaterar ytterligare att tiden för att bereda
ärendet varit för kort.
Kommunstyrelsen sammanfattar utlåtandet med att lagförslaget bör förkastas om
kommunernas socialtjänst inte verkställs.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

05.02.2019
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35
29
76

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.
_________________

Soc 29 §:

Kommunstyrelsen genom beslut av den 05.02.2019 §35 begär av socialnämnden om
utlåtande angående lagförslag om klienthandlingar inom socialvård senast den
26.02.2019.

Bilaga (9)

Kommunstyrelsens protokoll av den 05.02.2019 § 35, Lagförslag
Landskapsregeringen bereder härmed tillfälle att lämna synpunkter på ett förslag till
klienthandlingar inom socialvård för Åland. För att kunna beaktas måste
kommunens synpunkter ha inkommit till landskapsregeringen senast den 12 mars
2019.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen:
- Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om
klienthandlingar inom socialvården. Lagens huvudsakliga
målsättning är att
skapa enhetliga klienthandlingar på Åland. Detta innebär något helt nytt för
kommunerna på Åland. Det man uppmanar att landskapsregeringen bör ta i
beaktande är att för att kunna uppfylla lagens krav behöver någon form att
datasystem finnas i kommunerna. Inom ett eventuellt framtida Kommunernas
socialtjänst förutsätts att det kommer att finnas ett system som motsvarar det som
lagförslaget kräver. Lagen föreslås träda i kraft den 1.1.2020. I skrivande stund är
förslaget att Kommunernas socialtjänst kommer att börja fungera från och med
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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35
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(Forts.)
1.1.2021. Om lagen om klienthandlingar träder i kraft den 1.1.2020 och
Kommunernas socialtjänst börjar fungera fr.o.m. 1.1.2021 betyder det att alla
kommuner tillfälligt för ett år behöver köpa in eller på annat sätt ordna så att man
följer lagen om klienthandlingars krav. Det vore till fördel för alla; kommunerna,
klienterna och sammarbetspartners, att förslaget till ny lagstiftning som tangerar
socialservice kopplas ihop med KST:s tidtabell. Det blir en stor utmaning för
kommunerna att under år 2020 samtidigt bygga upp en verksamhet för att
motsvara ny lagstiftning, samtidigt som delar av verksamheten skall överföras.
- Vid bedömningen av det som ligger i klientens intresse skall hänsyn tas till hur
olika tillvägagångssätt och lösningar bäst tryggar beaktande av den språkliga,
kulturella och religiösa bakgrunden. Detta är en skrivelse som kan få stora
proportioner och frågan man ställer sig är varför
Hammarlands
kommuns
invånare ska behöva ta på sig eventuella ökade kostnader på grund av att
främmande kulturer och religioner inte är kompatibla med ordinarie
tillvägagångssätt inom socialvården.
- Alla som vistas i en kommun har rätt att i brådskande fall få socialservice som
baserar sig på hans eller hennes individuella behov, så att hans eller hennes rätt till
nödvändig omsorg och försörjning inte äventyras. Detta känns som ett helt
orimligt krav på en kommun. Hur ska man rimligen
motivera
detta
för
Hammarlands skattebetalare?
- En annan anmärkningsvärd punkt är kravet på en socialjour. Vad kan argumenten
rimligen vara för att kommunen ska behöva erbjuda socialtjänst utom kontorstid?
Det är svårt att se hur planen för egenkontroll ska se ut, och hur egenkontrollen
ska genomföras för att säkerställa kvaliteten på verksamheten, snarare än att sänka
densamma med en onödig arbetsbelastning.
SOC 29 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Kst 76 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens beslut av den 07.03.19 § 28 som en
del av kommunens utlåtande. Kommunstyrelsen besluter att komplettera utlåtandet
enligt följande.
Kommunstyrelsen besluter med hänvisning till förslaget att det tidigast kan träda
ikraft från den dag då kommunernas socialtjänst verkställs. Ett annat alternativ är att
hela verksamheten inom de områden som hör till kommunernas socialtjänst överförs
till Ålands hälso- och sjukvård. På det här sättet kan samma journalsystem användas
för båda verksamheterna och samarbetet mellan sjukvård och socialvård förenklas.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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35
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76

Genom att flytta kommunernas socialtjänst under Ålands hälso- och sjukvård uppnås
även en solidariskt finansierad socialvård inom de här områdena för invånarna på
Åland.
Det är positivt att förslaget tydligt anger handlingars förvaringstider.
Kst 76 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med följande tillägg.
Kommunstyrelsen konstaterar att enligt förvaltningslag (2008:9) för landskapet
Åland ska ett ärende som inletts behandlas utan ogrundat dröjsmål och om möjligt
inom 3 månader. Kommunstyrelsen konstaterar ytterligare att tiden för att bereda
ärendet varit för kort.
Kommunstyrelsen sammanfattar utlåtandet med att lagförslaget bör förkastas om
kommunernas socialtjänst inte verkställs.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

05.02.2019
07.03.2019
11.03.2019

36
28
77

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.
_________________

Soc 28 §:

Kommunstyrelsen begär genom beslut av den 05.02.2019 § 36 av socialnämnden
om utlåtande angående förslag till äldrelag senast den 26.02.2019.

Bilaga (8)

Kommunstyrelsens protokoll av den 05.02.2019 § 36, Lagförslag
Landskapsregeringen bereder härmed tillfälle att lämna synpunkter på ett förslag till
äldrelag för Åland. För att kunna beaktas måste kommunens synpunkter ha inkommit
till landskapsregeringen senast den 12 mars 2019.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen:
-

-

Lagförslaget innehåller bestämmelser om de procedurer och bedömningar som
ska tillämpas när beslut fattas om vilka tjänster och service som behövs i det
enskilda fallet. Bestämmelserna är avsedda att förhindra att det blir oskäliga
avvikelser mellan de olika kommunernas utbud av tjänster och servicenivå.
Lagförslaget beskriver att kommunen en gång per år skall sammanställa
information om socialservicen och utvärdera dess kvalitet och tillräcklighet. Det
framkommer inte hur omfattande denna utvärdering skall vara, vad är syftet med
den samt för vem den skall presenteras. Är det en utvärdering som kan ingå i
verksamhetsberättelsen? Är syftet med utvärderingen att kvalitetssäkra servicen
eller egenkontroll? För vem skall utvärderingen presenteras? Är den ett dokument
för kommunen eller för tillsynsmyndighet/landskapsregeringen?

(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
05.02.2019
36
Socialnämnden
07.03.2019
28
Kommunstyrelsen
11.03.2019
77
(Forts.)
- Klient- och serviceplaner skall även finnas för äldre personer med servicebehov.
En precisering gällande omfattningen av klient- och serviceplanen samt för vilka
stödinsatser och tjänster. Inom äldreomsorgen finns klienter som endast har
behov av enstaka, sporadiska, stödinsatser (som t.ex. duschhjälp och/eller
matservice).
- Äldrelagen föreslås träda i kraft den 1.1.2020. I skrivande stund är förslaget att
Kommunernas socialtjänst kommer att börja fungera från och med 1.1.2021. Det
vore till fördel för alla; kommunerna, klienterna/servicetagarna och
sammarbetspartners, att förslaget till ny lagstiftning som tangerar socialservice
kopplas ihop med KST:s tidtabell. Det blir en stor utmaning för kommunerna att
under år 2020 samtidigt bygga upp en ny tillfällig verksamhet som motsvarar den
nya lagstiftning, samtidigt som delar av verksamheten skall överföras.
SOC 28 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Kst 77 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens beslut av den 07.03.19 § 28 som en
del av kommunens utlåtande. Kommunstyrelsen besluter att komplettera utlåtandet
enligt följande.
Lagförslaget är till andemening och utformning förenlig med det synsätt som
kommunen har vid ordnandet av äldreomsorg. I en liten kommun känner
förtroendevalda och personal de äldre personerna och viljan att ge en god vård är
förenlig med den värdegrund som är rådande. Kommunen instämmer även i
målsättningen att kommunen skall arbeta för utveckling av närståendevård,
hemservice och hemvård i syfte att i det längsta undvika placering i institutionsvård
och effektiverat serviceboende. Kommunens beslut att bygga till Hammargården så
att antalet platser utökas till 31 samtidigt som kommunen minskar sina platser i
institutionsvård i Oasen boende- och vårdcenter k.f. känns som ett ansvarsfullt beslut
i linje med lagens målsättningar.
Ett stadgande som kommunen vänder sig emot i lagförslaget är § 21 om
offentliggörande av väntetider. Stadgandet förefaller onödigt och det leder till ökad
byråkrati som tar bort resurser som istället kan ordnas för klienters bästa.
För att möta de ökande kostnaderna inom äldreomsorgen är det synnerligen viktigt
att landskapet Åland genom landskapsandelssystemet på ett tillräckligt sätt stöder
kommunerna för att upprätthålla den goda och decentraliserade äldreomsorg som
idag finns på Åland. Det gällande landskapsandelssystemet där endast 12,5 % ges i
stöd för det sociala området innebär en risk att finansieringen i kommunerna
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
05.02.2019
36
Socialnämnden
07.03.2019
28
Kommunstyrelsen
11.03.2019
77
(Forts.)
försämras vilket påverkar förutsättningarna för ordnandet av servicen enligt
lagförslaget.
Kst 77 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

78

Kst 78 §:

Utlåtande angående lagförslag om fördelning av kompensation till kommunerna
Ålands landskapsregering har genom e-post av den 19.02.19 tillställt ärendet Dnr
ÅLR 2019/1393 angående lagförslag om fördelning av kompensation till
kommunerna 2019. Kommunens synpunkter skall vara landskapsregeringen tillhanda
senast den 22.03.19. (Bilaga 1, Kst 11.03.19, § 78)
Landskapsregeringen föreslår att en lag antas om vissa kompensationer till
kommunerna finansåret 2019. De kompensationer det är frågan om är dels
kompensation för statens så kallade konkurrenskraftspaket och dels kompensation för
skatteåtgärder som vidtagits för skatteåret 2019. Fördelningen av kompensationerna
är densamma som tillämpades för motsvarande kompensationer år 2018.
Kompensationerna för år 2019 är 1,3 M€.
Landskapsregeringens ändringar i kommunalbeskattningen inverkar på följande sätt:


Arbets- och pensionsinkomstavdraget utvidgas genom att inkomstgränsen för
avdraget höjs från 35.000 € till 55.000 €. Avdraget kompenseras i sin helhet.

Ändringar i statsbeskattningen inverkar på följande sätt:



Kst 78 §:

Arbetsinkomstavdraget och pensionsinkomstavdraget har höjts i
statsbeskattningen. Sänker kommunernas skatteinkomster med 695.000 €.
Landskapet kompenserar 500.000 €.
Av kompensationen reserveras 300.000 € för ett ökat samarbetsstöd för ittjänster vilket betyder att 200.000 € fördelas som direkt kompensation.

Kommundirektörens förslag:
Skatteinkomsterna minskade rätt kraftigt i de flesta kommuner på Åland under år
2018. Kommunen anser att en noggrann utredning bör göras för att säkerställa att
kompensationen uppgår till fullt belopp i alla de ändringar som genomförs mot
kommunernas skatteunderlag. Från den slutliga beskattningen från år 2016 till 2017
minskade kommunens förvärvsskatteinkomster från 4.194.825 till 4.017.029 € d.v.s.
med 177.796 €. Den kompensation som landskapsregeringen betalar ut förefaller
vara för låg och bör höjas i lagförslaget.
Kommunen anser att det är fel av landskapsregeringen att använda kompensation
från bortfall av skatteintäkter för it-samordning. It-samordningen borde stödas med
extra medel och inte genom att använda kompensationer för skattebortfall.

Kst 78 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

79

Kst 79 §:

Utlåtande angående lagförslag stöd för kommunernas it-samordning
Ålands landskapsregering har genom e-post av den 19.02.19 tillställt ärendet Dnr
ÅLR 2019/1394 angående förslag till ändring av landskapslag om landskapsandelar
till kommunerna. Ändringen gäller stöd till kommunernas it-samordning.
Kommunens synpunkter skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den
22.03.19. (Bilaga 2, Kst 11.03.19, § 79)
Enligt förslaget grundar det sig på landskapets budget. Samarbetsstöd föreslås för
samordningsprojekt inom it-området. Samarbetsstödet kan enligt förslaget även
beviljas till en kommun under förutsättning att det bedöms öka möjligheten till itsamordning inom den offentliga sektorn på Åland. Stödet betalas ut enligt
landskapsregeringens prövning. Samarbetsstöd beviljas enbart för inledande av
projekt för det år projekt inleds och för det därpå följande året. Ansökan skall lämnas
in före utgången av oktober och landskapsregeringen fattar beslut om beviljande före
utgången av finansåret.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anser att lagstiftningens målsättning, vilken är att öka
samordningen mellan kommunernas it, är bra. Däremot motsätter sig kommunen att
landskapsregeringen finansierar systemet med att minska kommunernas
kompensation av förlorade skatteinkomster. Det att kommunerna förlorat
skatteinkomster bör kompenseras respektive kommun i sin helhet eftersom
inkomsterna behövs för att finansiera kommunens basservice såsom barnomsorg,
äldreomsorg och grundskola. Ifall landskapsregeringen vill införa medel för att öka
it-samordningen bör det ske med extra medel ur landskapsregeringens budget och
inte genom att ta av kommunernas skatteinkomster. Kommunen motsätter sig även
att ett samordningsstöd skall kunna betalas ut åt endast en kommun då det inte
medför någon samordning.

Kst 79 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

05.02.2019
07.03.2019
11.03.2019

38
26
80

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.
_________________

Soc 26 §:

Kommunstyrelsen genom beslut av den 05.02.2019 §38 begär av socialnämnden om
utlåtande angående Oasen boende-och vårdcenter senast den 31.03.2019.

Bilaga (6)

Kommunstyrelsens protokoll av den 05.02.2019 § 38
Socialsekreterarens förslag:
Enligt kommunstyrelsens beslut den 24.01.2019, kommunen bygger ut
Hammargården som ska kunna ta hand om bland annat demensvård. Socialnämnden
beslutar att Hammarland kommunen inte är i behov av Oasens boende- och
vårdcenters utbyggnad.

SOC 26 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
05.02.2019
Socialnämnden
07.03.2019
Kommunstyrelsen
11.03.2019
(Forts.)
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________
Kst 80 §:

SIDA 15
§ nr

38
26
80

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela att kommunen avser bygga om- och till
Hammargården och därefter minska sin andel av vårdplatser eller helt gå ur Oasen
boende- och vårdcenter k.f. Det här innebär att kommunen inte har behov av den
föreslagna nya enheten för ett demenscentrum för personer med minnessjukdom.
Kommunstyrelsen påminner även om att ett demenscentrum förutsätter även en
ändring av gällande grundavtal där även tilltänkta vårdplatser bör delas mellan de
kommuner vilka är intresserade av att medverka så att dessa kommuner även står för
drifts- och investeringskostnader.

Kst 80 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

81

Kst 81 §:

Uppdatering av beredskapsplaner
Hammarlands kommun har följande beredskapsplaner vilka torde uppdateras med
beaktande av lärdomar som kunnat tas av Stormen Alfrida den 02.01.19 samt de
störningar som den förde med sig.
Plan
Stomplan

Godkännande myndighet Senast uppdaterad
Kommunstyrelsen
21.12.14

Skydsplan och skyddsundanflyktsplan

Brandnämnden

04.10.04

Räddningsplan för normala
och undantagsförhållanden Kommunfullmäktige

05.05.11

Informationsplan

11.01.11

Kommunstyrelsen

Beredskapsplan för normala
och undantagsförhållanden Kommunfullmäktige

26.06.14

Sekotorplan för brand- och
Räddningstjänsten

Gemensamma räddningsn.

03.07.15

Delområdesplan Näfsby
skola

Skolnämnden

26.03.12

Socialservicen inklusive
folkförsörjningen

Socialnämnden

06.17

Sektorplan för tekniska
sektorn

Byggnadstekniska nämnden 11.05.10

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att uppmana respektive organ att se över gällande
beredskapsplaner med beaktande av erfarenheter från stormen Alfrida senast den
30.09.19.
Kst 81 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2018

82

Kst 82 §:

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

Kst 82 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

26.02.2019
11.03.2018

69
83

Kst 69 §:

Ansökan från hyresgäst om hyressänkning
Josefin Segersvärd som är hyresgäst i lägenhet i Hammarcenter har lämnat en
ansökan inkommen den 18.02.19 om hyressänkning då ett av rummen inte varit
beboeligt med anledning av fuktskada från yttertak. Sökanden framför även att
inomhusluften är unken och att mögelprov borde tas. Sökanden framför även
synpunkter på kommunens hyressättning i Hammarcenter. (Bilaga 9, Kst 26.02.19, §
69)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära en redogörelse från kommunteknikerbyggnadsinspektör Dan Vik angående de men som orsakats för hyresgästen med
anledning av vattenskadan i lägenheten, vilken yta som varit berörd samt under
vilken tid.
Ifall kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik finner orsak till det görs även en
mögeltest i lägenheten.

Kst 69 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 83 §:

Efter diskussion med kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik samt hyresgäst
Josefin Segersvärd kan det konstateras att skadedag var den 29.01.19. Ett rum har
varit obeboeligt i den aktuella lägenheten. Dessutom uppstår det men för hyresgästen
genom att golv måste torkas med fläkt och byggare få tillgång till lägenheten.
Försäkringsbolag är inkopplade angående skadan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyran för den av Josefin Segersvärd hyrda lägenheten
sänks från 614,20 €/månad till 307,10 €/månad fr.o.m. den 29.01.19 till den dag då
kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik kan meddela att lägenheten är
återställd.

Kst 83 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

84

Kst 84 §:

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, kommunstyrelsen
Ledamoten i kommunstyrelsen Annika Lönnqvist anhåller genom ett brev av den
02.02.19 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. I
brevet anges privata skäl som orsak. (Bilaga 4, Kst 11.03.19, § 84)
Enligt kommunallagens 17 § skall en förtroendevald som visar giltigt skäl beviljas
avsked från uppdraget. Avsked beviljas av fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Annika Lönnqvist beviljas
avsked från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen för
mandatperioden 2018-2019.

Kst 84 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

85

Kst 85 §:

Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsen
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar Annika Lönnqvist befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2019
bör en ny ledamot utses.

Kst 85 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Åsa Häggblom, Mörby väljs
till ny ledamot i kommunstyrelsen samt att Jessica Eklund, Skarpnåtö by väljs till
Åsa Häggbloms ersättare för återstoden av mandatperioden 2018-2019.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

86

Kst 86 §:

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, skolnämnden
Annika Lönnqvist anhåller genom ett brev av den 02.02.19 om befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot och tillika vice ordförande i skolnämnden. I brevet
anges privata skäl som orsak. (Bilaga 4, Kst 11.03.19, § 86)
Enligt kommunallagens 17 § skall en förtroendevald som visar giltigt skäl beviljas
avsked från uppdraget. Avsked beviljas av fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Annika Lönnqvist beviljas
avsked från sitt förtroendeuppdrag som ledamot och tillika vice ordförande i
skolnämnden för mandatperioden 2016-2019.

Kst 86 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

87

Kst 87 §:

Kompletteringsval av ny ledamot och vice ordförande i skolnämnden
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar Annika Lönnqvist befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot och tillika vice ordförande i skolnämnden för
mandatperioden 2016-2019 bör en ledamot och vice ordförande utses.

Kst 87 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige Jessica Eklund, Skarpnåtö by
väljs till ledamot och tillika vice ordförande i skolnämnden för återstoden av
mandatperioden 2016-2019 istället för Annika Lönnqvist.
Kommunstyrelsen föreslår att Camilla Stenström, Djäkenböle by väljs till ny
ersättare för Jessica Eklund för återstoden av mandatperioden 2016-2019.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

88

Kst 88 §:

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, byggnadstekniska nämnden
Annika Lönnqvist anhåller genom brev av den 02.02.19 om befrielse från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare för Jessica Eklund i byggnadstekniska nämnden för
mandatperioden 2016-2019. I brevet anges privata skäl som orsak. (Bilaga 4, Kst
11.03.19, § 88)
Enligt kommunallagens 17 § skall en förtroendevald som visar giltigt skäl beviljas
avsked från uppdraget. Avsked beviljas av fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Annika Lönnqvist beviljas
befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ersättare för Jessica Eklund i
byggnadstekniska nämnden för mandatperioden 2016-2019.

Kst 88 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

89

Kst 89 §:

Kompletteringsval av ny ersättare i byggnadstekniska nämnden
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar Annika Lönnqvist befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare för Jessica Eklund i byggnadstekniska nämnden
bör en ny ersättare utses för återstoden av mandatperioden 2016-2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en ny ersättare i
byggnadstekniska nämnden för ledamot Jessica Eklund för återstoden av
mandatperioden 2016-2019.

Kst 89 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att välja Camilla Stenström, Djäkenböle by till ny
ersättare för ledamot Jessica Eklund i byggnadstekniska nämnden för återstoden av
mandatperioden 2016-2019.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

90

Kst 90 §:

Anhållan om befrielse – kommunstyrelsens representant i socialnämnden
Annika Lönnqvist anhåller genom ett brev av den 02.02.19 om befrielse från
förtroendeuppdraget som kommunstyrelsens representant i socialnämnden för
mandatperioden 2018-2019. I brevet anges privata skäl som orsak. (Bilaga 4,
11.03.19, § 90)

Kst 90 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att befria Annika Lönnqvist från förtroendeuppdraget
som kommunstyrelsens representant i socialnämnden för mandatperioden 20182019.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

91

Kst 91 §:

Anhållan om befrielse från byggnadskommitté, Hammargården
Annika Lönnqvist anhåller genom ett brev av den 02.02.19 om befrielse från
förtroendeuppdraget som medlem i byggnadskommittén för om- och tillbyggnad av
Hammargården. I brevet anges privata skäl som orsak. (Bilaga 4, 11.03.19, § 90)

Kst 90 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att befria Annika Lönnqvist från förtroendeuppdraget
som medlem i byggnadskommittén för om- och tillbyggnad av Hammargården.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

92

Kst 92 §:

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

Kst 92 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

06.11.2018
11.03.2019

276
93

Kst 276 §:

Jubileumsfest - Hammarlands ungdomsförening r.f
Hammarlands ungdomsförening r.f. firar den 24.11.18 120 års jubileum. Med tanke
på att ungdomsföreningen har en viktig roll i kommunens ungdoms- och
kulturverksamhet torde det vara aktuellt med en uppvaktning från kommunstyrelsen.
(Bilaga 11, Kst 06.11.18, § 276)
Från Hammarlands ungdomsförening r.f. har kommit en inbjudan till vilken en
anmälan skall lämnas senast den 09.11.18.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen uppvaktar Hammarlands ungdomsförening r.f. med 1.000,- €
vilket överräcks till ungdomsföreningen den 24.11.18 av kommunstyrelsen utsedda
representanter vilka deltar i festen.

Kst 276 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Till kommunens representanter vid festen utses kommunfullmäktiges ordförande
Lars Häggblom och kommundirektör Kurt Carlsson.
_________________

Kst 93 §:

Den tidigare planerade festen blev inställd. Nu har Hammarlands ungdomsförening
r.f. tillställt en ny inbjudan så att festen planeras till den 13.04.19 kl. 18.00.
Anmälningar skall göras senast den 17.03.19. (Bilaga 5, Kst 11.03.19, § 93)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen uppvaktar Hammarlands ungdomsförening r.f. med 1.000,- €
vilket överräcks till ungdomsföreningen den 13.04.19 av kommunstyrelsen utsedda
representanter vilka deltar i festen.

Kst 93 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Till kommunens representanter vid festen utses kommunfullmäktiges ordförande
Lars Häggblom och kommundirektör Kurt Carlsson.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 29
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

03.04.2018
29.08.2018
18.09.2018
02.10.2018
26.02.2019
11.03.2019

101
80
206
217
64
94

Kst 101 §:

Landskapsregeringens utkast till ombyggnad av korsning Näfsby skola
I samband med att landskapsregeringen godkände en tidsbegränsad
hastighetssänkning längs landsväg nr 1 vid Näfsby togs även initiativ om att ett
korsningen borde byggas om för att göra den säkrare för att därefter igen återställa
hastighetsbegränsningen till 90 km/h. En kommunalväg skulle byggas norrut längs
den tidigare gamla Postvägen väster om daghemmet Björkdungen. I ett tidigt stadium
nämnde företrädare för landskapsregeringen att de kunde bekosta ½ av de föranledda
kostnaderna för en ny kommunalväg.
Den 27.03.18 har kommunstyrelsens ordföranden Tomas Blomberg,
byggnadstekniska
nämndens
ordförande
Tommy
Saarinen
och
kommuntekniker/byggnadsinspektör Dan Vik deltagit i ett möte med företrädare för
landskapsregeringen. Vid mötet har landskapsregeringen framlagt ett utkast till
nybyggnad av ca 450 meter ny kommunalväg och ca 450 meter ny gång- och
cykelväg samt en ny tunnel under landsväg nr 1. Enligt utkastet skulle
landskapsregeringen stå för kostnaden för tunnel samt cykelvägar öster om
landsvägen. Kommunen skulle stå för kostnaderna väster om landsvägen. En
uppskattning är att kommunens andels skulle vara ca 150 T€ exklusive ytbeläggning.
(Bilaga 9, Kst 03.04.18, § 101)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 31.05.18.

Kst 101 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 80 §:

Nämndeledamöterna får ta ställning till hur nämnden ställer sig till Landskapets
planer för ombyggnad av korsningsområdet. Efter att landskapets
infrastrukturavdelning presenterade sina planer 27.03.2018 har inga nya
informationer inkommit.
Kommunteknikerns förslag:
Att byggnadstekniska nämnden tar ärendet till behandling

BTN 80 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 30
§ nr

Kommunstyrelsen
03.04.2018
101
Byggnadstekniska nämnden
29.08.2018
80
Kommunstyrelsen
18.09.2018
206
Kommunstyrelsen
02.10.2018
217
Kommunstyrelsen
26.02.2019
64
Kommunstyrelsen
11.03.2019
94
(Forts.)
Nämnden förordar att korsningen flyttas närmare Korsbron och att den gamla
infarten borttas.
Grupperingsfil planeras in också från Mariehamnshållet och inte bara från Kattby
hållet.
_________________
Kst 206 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar den föreslagna ombyggnaden av korsningen under
förutsättning att landskapsregeringen även bygger och bekostar gång- och
cykelvägen från tunneln till Näfsby skola och den nya infarten från landsväg nr 1 till
Näfsby skola. Motiveringen till det här är att kommunen idag har en fungerande
infart i nuvarande trafiklösning. Efter ombyggnaden kan kommunen under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det överta ansvaret för
väghållningen för nämnda vägsträckor.
För att få en trafiksäker korsning bör grupperingsfiler planeras i den nya korsningen i
båda riktningar.
Vid planering av gång- och cykelväg på sträckan Näfsby till Kattby bör kommunens
avloppsledning tas i beaktande då den är anlagd på östra sidan av landsväg nr 1.

Kst 206 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet och förrättar syn på platsen inför nästa
sammanträde. Till nästa sammanträde kallas även byggnadstekniska nämndens
ordförande Tommy Saarinen och kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik.
_________________

Kst 217 §:

Till synen den 02.10.18 kl. 18.30 vid Näfsby skolkorsning har kallats
byggnadstekniska nämndens ordförande Tommy Saarinen och kommunteknikerbyggnadsinspektör Dan Vik.

Kst 217 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter på Anders T. Karlssons förslag att en fortsatt dialog förs
med Ålands landskapsregering om att befintlig korsning till Näfsby skolområde
byggs om så att korsningen flyttas norrut samt att vägbanan breddas och anläggs med
avfartsfiler. För att föra en fortsatt dialog med landskapsregeringen utsågs
ordföranden Tomas Blomberg och kommundirektör Kurt Carlsson till kommunens
representanter.
_________________
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 31
§ nr

Kommunstyrelsen
03.04.2018
101
Byggnadstekniska nämnden
29.08.2018
80
Kommunstyrelsen
18.09.2018
206
Kommunstyrelsen
02.10.2018
217
Kommunstyrelsen
26.02.2019
64
Kommunstyrelsen
11.03.2019
94
(Forts.)
Kst 64 §:
Ålands landskapsregering har genom e-post av den 04.02.19 sänt ett förslag för
diskussion i kommunen. Utgående från att landkapsregeringen på kommunens
begäran avser planera bräddning av landsvägen norrut har frågan om infarten till åker
och skog norrut i korsningsområdet väckts. Enligt landskapsregeringens åsikt är det
inte lämpligt att ha en anslutning inne i en breddningsfil. Landskapsregeringen
föreslår i stället att en helt ny anslutningsväg byggs söder om Hammarvallen. Enligt
landskapsregeringen blir det säkrare för trafikanterna. Planeraren vill höra
kommunens åsikt i frågan. Ifall kommunen är positiv till frågan efterhörs även
huruvida kommunen kan höra de berörda markägarnas åsikt. Nämnda infart torde
betjäna åtminstone två fastigheter. (Bilaga 5, Kst 26.02.19, § 64)
Kommundirektörens förslag:
Kommunens åsikt är att infarten lämnas kvar med motiveringen att antalet fordon
som använder den är relativt litet och har en ringa betydelse för trafiksäkerheten.
Kst 64 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 94 §:

Innan beslutet § 64 av den 26.02.19 hann delges till landskapsregeringen har
vägingenjör Björn Ekblom tagit kontakt ifrågan per e-post. Enligt
landskapsregeringens åsikt är det inte möjligt att lämna åkerinfarten kvar i ett
korsningsområde med avfartsfiler. I meddelandet nämns följande alternativ. 1. Flytta
korsningsområdet enligt tidigare förslag, 2. Flytta bort åkerinfarten från
korsningsområdet med breddningsfiler eller 3. Göra ingenting. (Bilaga 6, Kst
11.03.19)
Den föreslagna nya åkervägen är ca 300 m och den berör främst fastighet R:Nr 3:26
Nybonds. Om den skulle placeras mitt i rån skulle den även beröra R:Nr 3:11
Idrottsplanen.
Alternativ A.
Kommunstyrelsen besluter att kontakta berörda markägare och intressenter i väglag
för att efterhöra om det finns förutsättningar för ett godkännande att flytt av infarten
samt på vilka villkor.
Alternativ B.
Kommunstyrelsen besluter att korsningsområdet lämnas som den är idag med
undantag för att en separat gång- och cykelväg byggs.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 32
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kommundirektörens förslag:

03.04.2018
29.08.2018
18.09.2018
02.10.2018
26.02.2019
11.03.2019

101
80
206
217
64
94

Kommunstyrelsen besluter att korsningsområdet lämnas som den är idag med
undantag för att en separat gång- och cykelväg byggs. Lösningen förutsätter att
hastighetsbegränsningen 70 km/h kvarstår.
Kst 94 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 33
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

95

Kst 95 §:

Möte med angående fysisk strukturutveckling
Karolina Gottberg har sett fram emot att besöka Hammarlands och Eckerö
kommuner med gruppen för bygg- och energiteamet vid infrastrukturavdelningen.
Tidigare har gruppen träffat kommundirektörer och tjänstemän inom teknisk sektor
för att informera om och diskutera kring fysisk strukturutveckling, samt vad som är
aktuellt inom GIS (geografiskt informationssystem) och kort om teamets verksamhet
i övrigt. Möten har hållits med 2-4 kommuner i gången, och har varit mycket
konstruktiva, med intressanta diskussioner om nuläget, liksom om framtida centrala
utmaningar och möjligheter. Den trendmässiga utvecklingen mot en ökad
centralisering av arbetsplatser och service som vi ser på Åland har varit en för
kommunerna återkommande nämnd utmaning.
Fysisk strukturutveckling är i ett förankringsskede där kommunerna är de mest
centrala aktörerna. Nästa steg, dels på inrådan från kommunernas tjänstemän, är att
träffa förtroendevalda för respektive kommun, för att presentera och skapa kännedom
och förankring kring materialet. Nu vill gruppen träffa förtroendevalda som föreslås
delta (förslagsvis 2-5 personer). I sammanhanget förväntas gärna kommundirektör
för respektive kommun delta.
Ett möte uppskattas ta ca 1 timme. Mötet kan hållas tillsammans med någon annan
kommun. Eckerö kommun har föreslagit den 11.04.19 kl. 17.30.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att utse presidierna i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt byggnadstekniska nämnden samt kommundirektören till
deltagare vid informationstillfället vilket kan ordnas tillsammans med Eckerö
kommun den 11.04.19 kl. 17.30.

Kst 95 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 34
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

96

Kst 96 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2019/1221 av den 28.02.19 angående
beslut om ansökan om samarbetsstöd för gemensamt ekonomisystem för kommunal
sektor.
Protokoll från förbundsfullmäktige för Ålands omsorgsförbund k.f. av den 31.01.19,
Hk Dnr 5/19. (Ej utsänd)
Protokoll från styrelsen får Ålands miljöservice k.f. av den 26.02.19, Hk Dnr 6/19.
(Ej utsänd)
(Bilaga 7, Kst 11.03.19, § 96)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 96 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 35
§ nr

Kommunstyrelsen

11.03.2019

97

Kst 97 §:

Kompletteringsval av kommunstyrelsens representant i socialnämnden

Kst 97 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Åsa Häggblom till kommunstyrelsens representant i
socialnämnden för återstoden av mandatperioden 2018-2019.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

11.03.2019

72-97

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:
§§ 72-82; §§ 84-89; § 92; §§ 94-96
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 83; §§ 90-91; § 93; § 97
________________________________________________________________________
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:
§ 83; §§ 90-91; § 93; § 97

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 15.03.2018 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
Besvärstid
dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer
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

