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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunfullmäktige

15.11.2018

35-36

Kfge 35 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kfge 35 §:

BESLUT:
Ordföranden konstaterar efter verkställt namnupprop att sammanträdet är lagenligt
sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.
_______________

Kfge 36 §:

Val av protokolljusterare

Kfge 36 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige utser ledamot Mona Eriksson och Eija Lagerberg till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum måndagen den 19 november 2018 kl.
16.00 i kommungården.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

26.10.2018
06.11.2018
15.11.2018

87
268
37

BTN 87 §:

Avgifter för tillsyn över bygglov samt miljötillstånd 2019
Upptogs till behandling justering av avgifter för tillsyn över bygglov samt
miljötillstånd för år 2019. Avgifterna höjs med cirka 2 %.
(Bilaga 1)

BTN 87 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_________________

Kst 268 §:

(Bilaga 5, Kst 06.11.18, § 268)
I bokslut för år 2017 uppnådde kommunen en avgiftsfinansieringsgrad om 45 %. För
år 2016 var motsvarande siffra 44 %.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till taxor
och avgifter som skall erläggas för granskning av ritningar och tillsyn över bygglov
samt miljötillstånd för år 2019 godkänns samt att de tillämpas från och med den
01.01.19.

Kst 268 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 37 §:

(Bilaga 1, Kfge 15.11.18, § 37)

Kfge 37 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 1, Kfge 15.11.18, § 37)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

26.10.2018
06.11.2018
15.11.2018

88
269
38

BTN 88 §:

Vattentariff för år 2019
Upptogs till behandling justering av vattentarifferna för år 2019.
Anslutningsavgifterna föreslås höjas med 2 %. Anslutningsavgiften föreslås till 1640
€ inkl. moms för 40 mm anslutning och till 2070,00 € inkl. moms för 50 mm
anslutning.
Minimi-förbrukningsavgiften föreslås höjas med 2% till 38,90€ inkl. moms.
Grundavgiften föreslås höjas med 2 % till 59 € inkl. moms. Bruksavgifterna föreslås
höjas med 2 % till 1,68/ €/m3 inkl. moms och till 1,84 €/m2 inkl. moms för tillfälliga
förbrukare. För ibruktagande av en vilande anslutning föreslås en höjning om 2% till
104 € inkl. moms.
(Bilaga 2)

BTN 88 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_________________

Kst 269 §:

(Bilaga 6, Kst 06.11.18, § 269)
Enligt vattenverkets särredovisning i bokslutet för år 2017 redovisades en vinst om
30.007,17 €. Det här utgör en vinst motsvarande 0,36 €/m³. Under år 2016 var
motsvarande vinst 3.598,90 € eller 0,04 €/m³. Med tanke på att ledningsnätet är
gammalt torde det finnas goda skäl för kommunen att indexjustera samtliga avgifter
för att vid behov kunna lösa olika problem med vattenleveranserna vilka kan
uppkomma.
I tariffen föreslås också en höjning av bruksavgiften motsvarande 2 %.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till
vattentariff för år 2019 godkänns samt att den tillämpas från och med den 01.01.19.

Kst 269 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 38 §:

(Bilaga 2, Kfge 15.11.18, § 38)
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
(Forts.)
Kfge 38 §:
BESLUT:

26.10.2018
06.11.2018
15.11.2018

88
269
38

Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 2, Kfge 15.11.18, § 38)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

26.10.2018
06.11.2018
15.11.2018

89
270
39

BTN 89 §:

Avloppsvattentaxa för år 2019
Upptogs till behandling justering av avloppstaxan för år 2019. Avgifterna föreslås
höjas med ca 3 %. Anslutningsavgiftens grundbelopp föreslås till 1350 € inkl. moms
och beloppet per bostadslokal föreslås till 710 € inkl. moms samt föreslås beloppet
för varje enhet för sociala utrymmen till 710 € inkl. moms. Taxan för bruksavgiften
föreslås höjas med 3 % från 3,14 €/m3 till 3,22 €/m3 inkl. moms.
(Bilaga 3)

BTN 89 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_________________

Kst 270 §:

Enligt avloppsvattenverkets särredovisning för år 2017 redovisas ett underskott om
- 54.804,75 €. Förlusten utgör - 1,57 €/m³ avloppsvatten. Motsvarande nyckeltal var i
bokslutet år 2016 – 53.509,53 € eller – 1,61 €/m³. Trots höjning av taxan under
senaste år kommer avloppsvattenverket inte att komma till ett nollresultat då
avskrivningarna och driftskostnaderna kommer att öka genom utbyggnaden av
ledningsnätet. (Bilaga 7, Kst 06.11.18, § 270)
Taxan skall godkännas av kommunfullmäktige enligt LL om avloppsvattenavgift
(ÅFS 1974/23) § 6.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till
avloppsvattentaxa för Hammarlands kommun för år 2019 godkänns samt att den
träder ikraft från den 01.01.19.

Kst 270 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 39 §:

(Bilaga 3, Kfge 15.11.18, § 39)

Kfge 39 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 3, Kfge 15.11.18, § 39)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

26.10.2018
06.11.2018
15.11.2018

90
271
40

BTN 90 §:

Småbåtstaxor för år 2019
Upptogs till behandling småbåtstaxorna för år 2019.
Taxorna föreslås höjas med ca.2 % enligt bilaga.
(Bilaga 4)

BTN 90 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_________________

Kst 271 §:

I bokslutet för år 2017 har hamnen i sin helhet genererat vinst om 1 566,82 €. Under
år 2016 blev det en förlust om – 251,20 €. (Bilaga 8, Kst 03.10.17, § 271)
Taxorna för småbåtar vid Öra hamn samt Öra strand har sammanslagits till en enda
taxa.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till taxor
för småbåtar och uppläggningsplatser vid Öra hamn och Öra strand för år 2019
godkänns samt att de träder ikraft från och med den 01.01.19.

Kst 271 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 40 §:

(Bilaga 4, Kfge 15.11.18, § 40)

Kfge 40 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 4, Kfge 15.11.18, § 40)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

26.09.2017
06.11.2018
15.11.2018

91
272
41

BTN 91 §:

Hamntaxor för år 2019
Upptogs till behandling justering av taxorna i hamnen för år 2019. Taxorna föreslås
höjas med ca.2 % enligt bilaga. Elavgifterna faktureras enligt Ålands elandelslags
taxor.
(Bilaga 5)

BTN 91 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_________________

Kst 272 §:

I bokslutet för år 2017 har hamnen i sin helhet genererat vinst om 1 566,82 €. Under
år 2016 blev det en förlust om – 251,20 €. (Bilaga 9, Kst 06.11.18, § 272)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till hamnoch elavgifter för Öra hamn för år 2019 godkänns samt att de träder ikraft från och
med den 01.01.19.

Kst 272 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 41 §:

(Bilaga 5, Kfge 15.11.18, § 41)

Kfge 41 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 5, Kfge 15.11.18, § 41)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

06.11.2018
15.11.2018

273
42

Kst 273 §:

Övriga taxor för år 2019
Kommunfullmäktige fastställde följande övriga taxor för år 2018 vilka tillämpas för
externa arbeten som utförs av fastighetsskötarna och kommunteknikern.
Arbete som utförs av fastighetsskötare
Traktor
Arbete som utförs av kommunteknikern

36,90 €/timme (moms = 0 %)
54,50 €/timme (moms = 0 %)
47,50 €/timme (moms = 0 %)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att följande taxor för år 2019
tillämpas för externa arbeten som utförs av fastighetsskötarna och kommunteknikern
samt att de träder ikraft från och med den 01.01.19.
Arbete som utförs av fastighetsskötare
Traktor
Arbete som utförs av kommunteknikern
Kst 273 §:

36,90 €/timme (moms = 0 %)
54,50 €/timme (moms = 0 %)
47,50 €/timme (moms = 0 %)

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 42 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

06.11.2018
15.11.2018

260
43

Kst 260 §:

Fastställandet av inkomstskattesats för år 2019 i Hammarlands kommun
Kommunfullmäktige skall fatta beslut om fastställande av inkomstskattesats för
skatteår 2019. Finlands kommunförbund har genom cirkulär per e-post av den
25.10.2018 informerat angående ärendet. Ett meddelande om beslutet bör sändas på
avsedd blankett till skattestyrelsen senast måndagen den 19.11.18. (Bilaga 1, Kst
06.11.18, § 260)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för
Hammarlands kommun för år 2019 till 17,25 %.
Uppskattning av antalet skatteören vid 2020 års beskattning av 2019 års
inkomster:
- Antalet skatteören vid 2018 års beskattning av 2017 års
inkomster (Beskattning läget 31.10.2018 – 4,2 %)
23 287 125 skatteören
- Antalet skatteören vid 2019 års beskattning av 2018 års
inkomster (uppskattning = + 3,5 % jämfört med 2017)
24 102 174 skatteören
- Antalet skatteören vid 2020 års beskattning av 2019 års
inkomster (uppskattning = + 3,5 % jämfört med 2018)
24 945 750 skatteören
4 303 142 €

Beräknad skatteinkomst med 17,25 %
Kst 260 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 43 §:

(Bilaga 6, Kfge 15.11.18, § 43)

Kfge 43 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

06.11.2018
15.11.2018

261
44

Kst 261 §:

Fastighetsskatteprocenterna för skatteår 2019
Ett av kommunfullmäktige fattat beslut om fastighetsskatteprocentsatserna för
Hammarlands kommun för år 2019 skall meddelas på för ändamålet avsedd blankett
senast den 19.11.18 till skattestyrelsen. Fastighetsskatten debiteras med stöd av
fastighetsskattelagens §§ 11-13. (Bilaga 1, Kst 06.11.18, § 261)
Tillåtna intervall:
- allmän fastighetsskatteprocentsats (§ 11)
- för byggnader för stadigvarande boende (§ 12)
- för övriga bostadsbyggnader (§ 13)
- för obebyggd byggplats (§ 12 a)
- för allmännyttiga samfund § 13

(0,00-2,00 %)
(0,00-0,90 %)
(0,00-0,90 %)
(0,00-3,00 %)
(0,00-2,00 %)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer de i §§ 11-13 i
fastighetsskattelagen omnämnda fastighetsskatteprocentsatserna för Hammarlands
kommun för skatteåret 2019 enligt följande:
(2018)
- allmän fastighetsskatteprocentsats (§ 11)
0,20 (0,20)
- för byggnader för stadigvarande boende (§ 12)
0,00 (0,00)
- för övriga bostadsbyggnader (§ 13)
0,90 (0,90)
- för obebyggd byggplats (§ 12 a)
- för allmännyttiga samfund (§ 13)
0,00 (0,00)
Kst 261 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 44 §:

(Bilaga 6, Kfge 15.11.18, § 44)

Kfge 44 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

06.11.2018
15.11.2018

262
45

Kst 262 §:

Hundskatt för skatteåret 2018
Enligt landkapslag om hundskatt (ÅFS 77/81) skall det årligen fastställas huruvida
hundskatt uppbärs i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte skall
uppbäras i Hammarlands kommun för skatteåret 2018.

Kst 262 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 45 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

06.11.2018
15.11.2018

274
46

Kst 274 §:

Förtroendevaldas arvoden och resekostnader för år 2019
Kommunfullmäktige har i regel årligen tagit beslut angående förtroendevaldas
arvoden och resekostnader för följande år. De nu gällande arvodena enligt
kommunfullmäktiges beslut återges nedan.
Förklaring

Årsarvode
€
440
2 156
902
352
99
99
352
99

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

Per gång
€
-

Ordförande i övriga kommunala
nämnder eller styrelser

-

40

-

Kommunstyrelseledamöters arvoden

-

35

-

Kommunfullmäktigeledamöters och övriga kommunala förtroendevaldas arvoden

-

35

-

Arvodet för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för ordförande

-

-

20

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

-

-

17

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

-

-

15

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

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

116

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

87

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

-

-

-

48
39

-

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige förtroendevaldas arvoden och
ersättningar för resekostnader för år 2019.
Kst 274 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 46 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige besluter enhälligt av arvoden och resekostnader utbetalas
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
(Forts.)
enligt följande under år 2019.

06.11.2018
15.11.2018

274
46

Förklaring

Årsarvode
€
440
2 156
902
352
99
99
352
99

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

Per gång
€
-

Ordförande i övriga kommunala
nämnder eller styrelser

-

40

-

Kommunstyrelseledamöters arvoden

-

35

-

Kommunfullmäktigeledamöters och övriga kommunala förtroendevaldas arvoden

-

35

-

Arvodet för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för ordförande

-

-

20

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

-

-

17

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

-

-

15

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

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

116

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

87

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

-

-

-

48
39

-

_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

02.10.2018
15.11.2018

219
47

Kst 219 §:

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

Kst 219 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 47 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

26.09.2018
23.10.2018
15.11.2018

94
248
48

BTN 94 §

Anbud på vägbelysning för cykel- och gångbana, Öra
Hammarlands kommun har begärt in anbud för installerande av vägbelysning. Inom
utsatt tid har 2 anbud inkommit. Byggnadsnämndens ordförande och
kommunteknikern öppnade anbuden för att rangordna anbuden inför BTN. Bilaga 10
Kommunteknikerns förslag:
Vid öppnande av anbuden beslöt ordföranden och kommuntekniker förorda att
Harrys El anbud antas under förutsättning att finnansering kan ordnas.

BTN 94 §:

BESLUT:
Nämnden beslöt att anta Harrys el anbud och vidarebefordra till styrelsen för
omfördelning av anslag på 31000€ för Öra gång och cykelvägs behov.
_________________

Kst 248 §:

I budget för år 2018 finns ett anslag under Investeringsdelen, C 96 Byggnadstekniska
nämnden, 9680 Trafikleder om 12.000,- € för gatubelysning Öra GC-väg. Det totala
anslagsbehovet är 43.000,- € och därmed saknas 31.000,- € för projektet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslaget under
Investeringsdelen, C 96 Byggnadstekniska nämnden, 9680 Trafikleder 12.000,- € för
gatubelysning Öra GC väg höjs med 31.000,- € till 43.000,- € för att möjliggöra att
projektet genomförs enligt antaget anbud.

Kst 248 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 47 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunfullmäktige

15.11.2018

49

Kfge 49 §:

Sammanträdets avslutande

Kst 49 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom avslutar sammanträdet kl. 19.40.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

15.11.2018

35-49

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:
§§ 35-36; § 49
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Besvärsmyndighet, adress och postadress

Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

§§ 37-48
________________________________________________________________________
Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

________________________________________________________________________
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

________________________________________________________________________
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 21.11.2018 på sidan
https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunfullmaktige

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 (Förvaltningsprocess L 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

