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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

20.08.2019

202

Kst 202 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 202 §:

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

Kst 203 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Åsa Häggblom och Anne-Maj Mattsson till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 20.08.2019 i
kommungården efter sammanträdets avslutande.

Kst 203 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Jessica Eklund och Anne-Maj Mattsson till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 20.08.2019 i
kommungården efter sammanträdets avslutande.
_________________

Kst 204 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 204 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Utlåtande angående förslag till avtal om gemensam räddningsmyndighet
2. Lönetillägg för extra ansvar i samband med personalbyte löneräkning
3. Konfidentiellt ärende
4. Vänortsrepresentant, södra Ålands landskommuner
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

20.08.2018

205

Kst 205 §:

Uppföljning av sjukledigheter
Kommunstyrelsen har beslutat om ett system för uppföljning av sjukskrivningar. I
beslutet ingår rapportering av antalet sjukskrivningsdagar kvartalsvis. Statistiken för
år 2018 är färdig och den visar att mängden sjukskrivingar ökar från 1.113 till 1.616
sjukdagar. Bifogade tabell ingår i kommunens bokslut

Kommunstyrelsen beslöt att den närmaste chefen skall ordna en
arbetsförmågebedömning hos företagshälsovården för anställda vilka under ett år har
fler än sex sjukskrivningsperioder.
Kommunstyrelsen beslöt dessutom att rapportering 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.
Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet
Enhet
1-3 2019 1-3 2018 1-12 2018 Ändring
Kommunkansli
68
99
243
-31
Hammargården
34
104
411
-70
Handikappservice
0
4
16
-4
Dagvård
160
106
560
54
Näfsby skola och bibliotek
57
62
269
-5
Tekniska
2
5
117
-3
TOTALT
321
380
1616
-59

Änd. %
-31 %
-67 %
-100 %
51 %
-8 %
-60 %
-16 %

I enlighet med uppföljningssystemet har kommundirektören konstaterat att
samtalsunderlag skall uppgöras för 5 anställda för det första kvartalet.
Kommundirektörens förslag:
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
20.08.2018
(Forts.)
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
Kst 205 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 3
§ nr

205

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.05.2019
25.06.2019
20.08.2018

138
195
206

Kst 138 §:

Hammarlands FBK r.f.: s framställan angående Volvo H18
Hammarlands FBK r.f. har sänt ett utdrag ur protokoll från vårmöte den 19.03.19
angående fordonet Volvo H18. Föreningen beslöt att bilen förs över på kommunen
på grund av det nya driftsavtalet. För överföringen meddelades följande villkor vilka
ställts från damavdelningens och styrelsens sida. Släp och trailer förs över utan
villkor. Villkor som bör stå i en överföring av H18 samt båten är att de här två
fordonen skall endast användas i brandkårens verksamhet. I framtiden har
Hammarlands FBK rätt att bestämma kring fordonens eventuella försäljning och
förnyelse. På grund av att kåren har växt mycket på senare år kan en förnyelse av
H18 vara aktuell inom en snar framtid, detta bör beaktas när den förs över på
kommunen. (Bilaga 11, Kst 07.05.19, § 138)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från räddningschefen.

Kst 138 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 195 §:

Räddningschef Lennart Johansson har genom brev av den 31.05.19 Dnr 49/2019 gett
ett utlåtande angående Hammarlands FBK r.f.: s framställan. (Bilaga 9, Kst 25.06.19,
§ 195)
Kåren har ställt följande villkor för överförandet av H18 och båten:
- Fordonen skall endast användas för brandkårens verksamhet.
- Kåren skall ha rätt att bestämma kring fordonens eventuella försäljning och
förnyelse.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att man med hänvisning till de villkor som Hammarlands
FBK r.f. ställer inte kan överta de ifrågavarande inventarierna då villkor framförs om
bestämmanderätt vad gäller försäljning och förnyelse. Bestämmanderätten om
förnyelse bör vara kvar hos kommunen i de fall att kommunen finansierar en
anskaffning. Nyanskaffningar måste ske genom att Hammarlands FBK r.f. lämnar in
äskanden inför budget samt även en investeringsplan där det anges önskemål om
förändring eller nyinvesteringar för att kommunen skall kunna behandla ärendet på
sedvanligt sätt. Vad som avses angående kravet att fordonet endast används för
brandkårens verksamhet bör klarläggas tydligare innan en överföring kan godkännas.

Kst 195 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
07.05.2019
Kommunstyrelsen
25.06.2019
Kommunstyrelsen
20.08.2018
(Forts.)
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde för att
representanter från Hammarlands FBK r.f..
_________________
Kst 206 §:

Till sammanträdet har kallats representanter för Hammarlands FBK r.f.

Kst 206 §:

BESLUT:

SIDA 5
§ nr

138
195
206
bjuda in

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet för att invänta en omformulerad anhållan från
Hammarlands FBK r.f..
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

20.08.2019

207

Kst 207 §:

Direktiv för budget och ekonomiplan för åren 2020-2022
På samma sätt som tidigare år har förslag till budgetdirektiv utarbetats av
kommunkansliet. Det finns flera skäl till att ge budgetdirektiv. Det viktigaste skälet
är att informera om ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet i kommunen. Ett
ytterligare skäl är att informera om tider för att arbetet skall vara utfört i tid.
Dessutom behövs direktiv för att en enhetlig budget skall kunna utarbetas
genomgående för samtliga förtroendeorgan i kommunen.
Till föredragningslistan har bifogats ett förslag till budgetdirektiv för åren 20202022. Grundförutsättningen för budgetförslaget för år 2020 är att kommunens totala
inkomster beräknas bli 8.464 T€. För att få ett resultat som är minst 0 € kan
kostnaderna inklusive avskrivningar inte överstiga ovan nämnda summa.
Budgetdirektiven bygger på en höjd inkomstskattesats med 0,50 % vilket betyder en
inkomstskattesats om 17,75 %.
I förslaget till budgetdirektiv har hänsyn tagits till att sänka budgetramarna i syfte att
få budgeten att bättre motsvara bokslut. Trots att budgetramarna för kostnader har
beräknats stramare än tidigare visar budgetdirektiven på ett underskott om 411 T€.
Förslaget innehåller en textdel och kompletteras med elektroniska blanketter vilka
fylls i av nämnderna. Budgetdirektiven innehåller ett fastställt € belopp för både
utgifter och inkomster inom vilka nämnderna förväntas uppgöra sina budgetförslag.
(Bilaga 1, Kst 20.08.19, § 207)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bifogade förslag till direktiv för budget och
ekonomiplan för åren 2020-2022 samt att de distribueras till kommunens nämnder.

Kst 207 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen

20.08.2019

208

Kst 208 §:

Förtidsröstningsställe under lagtings- och kommunalval år 2019
Lagtings- och kommunalval ordnas år 2019. Valet ordnas med stöd av LL om
lagtings- och kommunalval (ÅFS 45/19) den 20.10.19. Enligt lagen skall kommunen
ha åtminstone ett förtidsröstningsställe. Enligt lagens § 6 ankommer det på
kommunstyrelsen att fatta beslut om var allmänna förtidsröstningsställena inrättas.
Ett allmänt förtidsröstningsställe är öppet för röstning alla dagar utom söndagar
under förtidsröstningstiden om inte något annat av särskilda skäl bestäms av
kommunstyrelsen. Förtidsröstningen sker vid de allmänna förtidsröstningsställena
under de tider kommunstyrelsen bestämmer. Röstningstiderna får inte infalla
vardagar före klockan 8.00 eller efter klockan 20.00 och inte heller lördagar före
klockan 9.00 eller efter klockan 16.00. Enligt lagen skall valnämnden förordna minst
två valförrättare till de allmänna förtidsröstningsställena. Kommunen kan erhålla
ersättning för valkostnaderna mot redovisning. Tiden för förtidsröstningen inför
lagtings- och kommunalvalet torde vara från den 05.10.19-15.10.19.
Kommundirektören förslag:
Kommunstyrelsen besluter att inrätta ett förtidsröstningsställe enligt framställningen
nedan:
Förtidsröstningsställets namn:

Kommungården i Hammarland.

Besöksadress: Klockarvägen 3
Postanstalt:
AX-22240 HAMMARLAND
Telefon:
018-36.450
Öppethållningstid:
05.10.2019
07.10.2019-11.10.2019
12.10.2019
14.10.2019-15.10.2019

kl. 12.00-14.00
kl. 08.30-16.00
kl. 12.00-14.00
kl. 08.30-16.00

Motivering till att öppethållningstiderna under förhandsröstningen förkortats är
kommunstyrelsens bedömning att antalet förhandsröstande i kommunen vid lagtingsoch kommunalvalet är relativt liten.
Kommunstyrelsen besluter att röstning på valdagen den 20.10.2019 sker i
Kommungården i Hammarland. Kontaktuppgifterna är desamma som för
förtidsröstningsstället.
Kst 208 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

05.02.2019
07.05.2019
20.05.2019
20.08.2019

32
127
148
209

Kst 32 §:

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

Kst 32 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 127 §:

Ålands landskapsregering har genom beslut Dnr ÅLR 2019/84 av den 16.04.19
avslagit kommunens rättelseyrkande. Till beslutet har fogats en besvärsanvisning
enligt vilken besvär kan lämnas till Högsta förvaltningsdomstolen senast 30 dagar
efter det att kommunen tog del av beslutet. Det här torde innebära att besvär skall för
att kunna beaktas vara Högsta förvaltningsdomstolen tillhanda senast den 23.05.19.
(Bilaga 3, Kst 07.05.19, § 127)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avstå från att lämna in besvär till Högsta
förvaltningsdomstolen över landskapsregeringens beslut att avslå rättelseyrkande
med motiveringen att landskapsregeringens beslut om att fastställa landskapsandelar
är politiskt. Beslutet om landskapsandelar följer enligt kommunen inte
finansieringsprincipen enligt vilken den som besluter om uppgifter även bör ta ansvar
för finansieringen av tjänsterna. Landskapsregeringens politik att inte ta ansvar för
finansieringsprincipen kommer med stor sannolikhet att medföra förhöjning av
kommunalskatterna i Hammarlands kommun och skattetrycket för invånarna på
Åland.

Kst 127 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för framtagandet av ett utkast till besvär till
Högsta förvaltningsdomstolen.
_________________
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
05.02.2019
Kommunstyrelsen
07.05.2019
Kommunstyrelsen
20.05.2019
Kommunstyrelsen
20.08.2019
(Forts.)
Kst 148 §:
(Bilaga 1, Kst 20.05.19, § 148) (Forts.)

SIDA 9
§ nr

32
127
148
209

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att besvär i ärendet
förvaltningsdomstolen i enlighet med bifogat förslag.
Kst 148 §:

lämnas

till

Högsta

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 209 §:

Högsta förvaltningsdomstolen har genom brev Dnr 2393/2/19 av den 26.7.2019
berett Hammarlands kommun möjligheten att avge genmäle mot
landskapsregeringens yttrande angående besväret. Tiden för genmäle har förlängts
till den 30.08.19. (Bilaga 2, 20.08.19, § 209)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avge genmäle
förvaltningsdomstolen i enlighet med bifogat förslag.

Kst 209 §:

i

ärendet

till

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Högsta

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

02.04.2019
20.08.2019

102
210

Kst 102 §:

Anhållan om projektbidrag ur PAF-medel
Kommunfullmäktige godkände den 24.01.19 genom § 7 ritningar och kostnadskalkyl
för verkställandet av projektet om- och tillbyggnad av Hammargården. I anslaget
finns uppskattat ett bidrag ur PAF-medel. En anhållan om stöd torde lämnas in till
landskapsregeringen. Anhållan motiveras med att om- och tillbyggnaden behövs för
att tillgodose ett tillräckligt antal vårdplatser i kommunen i framtiden. Som statistiskt
underlag anges att antalet äldre över 75 år i kommunen beräknas fördubblas från år
2016 till år 2040. Som motivering för anhållan om projektbidrag framförs att omoch tillbyggnaden av Hammargården utgör ett pilotprojekt inom äldreomsorgen där
hållbarhet och energieffektivitet präglar hela projektet. Projektbidrag anhålls till ett
belopp om 875 000,- € vilket utgör 25 % av de totala uppskattade kostnaderna om
3 500 000,- € exklusive mervärdesskatt. (Bilaga 1, Kst 02.04.19, § 102)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att en anhållan om projektbidrag ur PAF-medel lämnas
in till Ålands landskapsregering enligt bifogade bilaga.

Kst 102 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 210 §:

Ålands landskapsregering har genom beslut Dnr ÅLR 2019/2924 av den 10.07.19
fattat ett beslut om investeringsstöd ur penningautomatmedel. I beslutet nämns att
”de begränsade åtgärderna för den befintliga byggnaden leder till att stödprocenten
sjunker i förhållande till det ansökta.” Hammarlands kommun beviljas 20 % av
kostnaderna dock maximalt 700.000,- € av godtagbara kostnader med villkoret att 5
av 8 kriterier för inomhusmiljö når guldnivå. (Bilaga 3, Kst 20.08.19, § 210)
Ordföranden i byggnadskommittén Tommy Saarinen har genom e-post av den
19.08.19 förmedlat det svar som Sweco gett angående betydelsen av de guldnivåer
som anges i beslutet från Ålands landskapsregering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar beslutet till kännedom.

Kst 210 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen

20.08.2019

211

Kst 211 §:

Åda Ab: s inbjudan till ägarmöte
Åda Ab har genom brev Dnr U142/2019 av den 19.07.19 sänt en inbjudan till ägarna
för att föra diskussioner om Ådas vision och uppdrag idag och i framtiden. Mötet
hålls tisdagen den 27.08.19 kl. 13.00 i konferensrum Klinten, iTiden. Om närvaro
bör meddelas senast den 23.08.19. (Bilaga 4, Kst 20.08.19, § 211)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en representant till ägarmötet tisdagen den 27.08.19 kl.
13.00 i konferensrum Klinten, iTiden.

Kst 211 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser kommundirektör Kurt Carlsson att delta i ägarmötet tisdagen
den 27.08.19 kl. 13.00 i konferensrum Klinten, iTiden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

20.08.2019

212

Kst 212 §:

Trivselenkät för personal i Hammarlands kommun
Utgående från revisionsrapporten för år 2017 beslöt kommunstyrelsen att en
trivselenkät görs för första gången i kommunen. Kommunen anlitade KivaQ och i
samband med utdelning av lönespecifikationer för juni och juli till personal har ca
110 personer fått följebrevet med möjlighet att fylla i enkäten. 42 svar har
registrerats. Resultatet kan studeras genom bifogat material. (Bilaga 5, Kst 20.08.19,
§ 212)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
besluter
att
arbetarskyddskommissionen, enheterna
diskussioner angående resultatet.

Kst 212 §:

remittera
trivselenkäten
till
och ledningsgruppen för fortsatta

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

05.05.2015
08.06.2015
23.06.2015
18.08.2015
20.06.2017
05.06.2018
20.08.2019

90
120
128
147
138
141
213

Kst 90 §:

Anbudstävlan angående marknadsföring av Öra strand
I enlighet med kommunstyrelsens beslut av den 24.03.15 § 60 har anbudshandlingar
tagits fram för att upphandla marknadsföring av tomterna på Öra strand från mäklare
på Åland. (Bilaga 6, Kst 05.05.15, § 90)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bifogade anbudshandlingar och godkänner att en
selektiv anbudstävlan riktas till Ålands fastighetskonsult Ab, Lyyskis fastigheter
RFM och Mäklarhuset Åland Ab.

Kst 90 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 120 §:

Inom den utsatta tiden 29.05.15 har ett anbud inkommit.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att anta Ålands fastighetskonsult Ab: s anbud och att
kontrakt tecknas efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Kst 120 §:

Kst 128 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att det inkomna anbudet förkastas och att förvaltningen
bereder ny anbudstävlan.
_________________
Nya anbudshandlingar har tagits fram i enlighet med kommunstyrelsens beslut av
den 08.06.15 § 120. (Bilaga 2, Kst 23.06.15, § 128)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bifogade anbudshandlingar och godkänner att en
selektiv anbudstävlan riktas till Ålands fastighetskonsult Ab, Lyyskis fastigheter
RFM och Mäklarhuset Åland Ab.

Kst 128 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________ (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
05.05.2015
Kommunstyrelsen
08.06.2015
Kommunstyrelsen
23.06.2015
Kommunstyrelsen
18.08.2015
Kommunstyrelsen
20.06.2017
Kommunstyrelsen
05.06.2018
Kommunstyrelsen
20.08.2019
(Forts.)
Kst 147 §:
Inom den utsatta tiden 04.08.15 har ett anbud inkommit.

SIDA 14
§ nr

90
120
128
147
138
141
213

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att endast ett anbud inkommit samt att anbudet
öppnas.
Kst 147 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att anta Lyyskis fastigheter rfm: s anbud och teckna
kontrakt för tiden 01.09.15-31.08.17.
_________________

Kst 138 §:

I gällande kontrakt anges att ifall båda parter är nöjda med marknadsföringen av Öra
strand efter den 31.8.2017 kan kontraktet förlängas på det sätt som parterna kommer
överens om. (Bilaga 3, Kst 20.06.17, § 138)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kontraktet kan förlängas med ett år.

Kst 138 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 141 §:

I gällande kontrakt anges att ifall båda parter är nöjda med marknadsföringen av Öra
strand efter den 31.08.18 kan kontraktet förlängas på det sätt som parterna kommer
överens om. (Bilaga 5, Kst 05.06.18, § 141)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kontraktet kan förlängas med ett år.

Kst 141 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 213 §:

Avtalsperioden med Lyyski fastigheter går ut den 31.08.19. (Bilaga 6, Kst 20.08.19,
§ 213)
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

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

05.05.2015
08.06.2015
23.06.2015
18.08.2015
20.06.2017
05.06.2018
20.08.2019

90
120
128
147
138
141
213

Kommunstyrelsen besluter att avstå en förlängning av avtalet.
Kommunstyrelsen besluter att tacka Lyyski fastigheter för tidigare års samarbete.
Kst 213 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslagt.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen

20.08.2019

214

Kst 214 §:

Centralvalnämndens framställan om sekreterare samt valförrättare
Centralvalnämnden i Hammarland har genom utdrag ur protokoll av den 12.08.19
begärt med hänvisning till den nya vallagens § 9 att kommunen tillhandahåller en
sekreterare för centralvalnämnden. (Bilaga 7, Kst 20.08.19, § 214)
”9 § Kommunal centralvalnämnd
----Kommunkansliet fungerar som centralvalnämndens kansli. Kommunen ska
tillhandahålla en sekreterare för den kommunala centralvalnämnden.
Centralvalnämnden kan vid behov anställa personal för att biträda vid
rösträkningen.”
Bestämmelsen om att kommunen skall tillhandahålla en sekreterare för valnämnden
har ingen motsvarighet i den tidigare lagen. En fråga har riktats till kommunkansliets
personal men det har inte gått att få fram en person som skulle acceptera att åta sig
att vara sekreterare för centralvalnämnden. I tidigare val har praxis varit att
centralvalnämnden bland sina medlemmar utsett en sekreterare.
Centralvalnämnden efterlyser även en valförrättare från kommunkansliet som deltar
vid de två förtidsröstningstillfällen som sker under lördagar kl. 12.00-14.00.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar frågan hur kommunen kunde ordna sekreterare till
centralvalnämnden.
Kommunstyrelsen antecknar till kännedom att en valförrättare från kommunkansliet
kan ordnas till de två förtidsröstningstillfällena som sker under lördagar kl. 12.0014.00.

Kst 214 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen

20.08.2019

215

Kst 215 §:

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, kommunstyrelsen
Ledamoten i kommunstyrelsen Åsa Häggblom, Mörby anhåller genom ett epostmeddelande av den 12.08.19 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot
i kommunstyrelsen samt även kommunstyrelsens representant i socialnämnden. I
brevet anges flytt från kommunen som orsak. (Bilaga 8, Kst 20.08.19, § 215)
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 Åsa Häggblom beviljas
avsked från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen för
mandatperioden 2018-2019.

Kst 215 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen

20.08.2019

216

Kst 216 §:

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

Kst 216 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Jessica Eklund, Skarpnåtö
väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen samt att Camilla Stenström, Djäkenböle by
väljs till Jessica Eklunds ersättare för återstoden av mandatperioden 2018-2019.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen

20.08.2019

217

Kst 217 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2019:
Semester: 54; 56; 58
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet: 51-52; 55
Arbetstidsarrangemang:
Inköp: 53;
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 57
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 217 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen

20.08.2019

218

Kst 218 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2019/3712 av den 27.06.19 angående
ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland, Hk Dnr 31/19,
Hk Dnr 31/19
Ålands landskapsregerings e-postmeddelande av den 03.07.19 angående tillsättande
av arbetsgrupp för utredning av fördelning av samfundsskatt mellan kommunerna,
Hk Dnr 146/19.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets brev Dnr 2019-117-7 angående
Varggropens sand Ab: s ansökan om miljögranskning för täktverksamhet i Jomala,
Hk Dnr 145/19.
Justitieministeriets meddelande Dnr 3/31/2016 av den 17.06.19 angående
behandlingen av summariska tvistemål fr.o.m. den 01.09.19, Hk Dnr 137/19.
Justitieministeriets beslut Dnr VN/4137/2019 av den 13.06.19 angående
engångsersättning till kommunerna för valutgifterna vid riksdagsvalet 2019 och
europaparlamentsvalet 2019, Hk Dnr 157/19.
Lantmäteriverkets kallelse nummer 2019-596935 angående styckning, Bovik, Hk
Dnr 147/19.
Gemensamma räddningsnämndens protokoll av den 11.07.19, Hk Dnr 151/19. (Ej
utsänd)
Oasen boende- och vårdcenters k.f.: s verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018,
Hk Dnr 28/19. (Ej utsänd)
Åda Ab: s protokoll från bolagsstämma den 13.06.19, Hk Dnr 30/19.
Susanna Hagnäs von Schantz meddelande om att anlägga brygga vid stranden på
Råttgrundet i Marsund, Hk Dnr 156/19.
(Bilaga 9, Kst 20.08.19, § 218)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.

Kst 218 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

08.01.2019
20.05.2019
20.08.2019

18
152
219

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.
_________________

Kst 152 §:

Den gemensamma räddningsnämnden kallar genom e-post av den 06.05.19 till ett
nytt möte torsdagen den 23.05.19 kl. 12.30 i Jomala kommunkansli för att ytterligare
diskutera framtaget förslag till avtal för en gemensam räddningsmyndighet för
Åland. I förslaget har gjorts vissa ändringar och en planering för budget har gjorts.
En jämförelse har även gjorts mellan kommunernas kostnader år 2019 och 2020.
(Bilaga 4, Kst 20.05.19, § 152)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen har inte något att invända mot de föreslagna ändringarna.
Kommunstyrelsen utser en representant till mötet torsdagen den 23.05.19 kl. 12.30.

Kst 152 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser kommunfullmäktiges ordförande Lars Häggblom och
kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg till kommunens representant vid
mötet torsdagen den 23.05.19 kl. 12.30.
_________________

Kst 219 §:

Räddningschef Lennart Johansson har genom e-post av den 20.08.19 meddelat att det
efterfrågats en sammankomst för samarbetskommunerna inför beredningen av
ärendet av en gemensam räddningsmyndighet för Åland. Med anledning av det här
kallas samarbetskommunerna till möte onsdagen den 28.08.19 kl. 12.30 i Jomala
kommunkansli. I kallelsen föreslås att t.ex. kommundirektör, ordförande i
kommunstyrelsen eller annan jämförbar person om möjligt medverkar. Närvaro bör
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen
08.01.2019
18
Kommunstyrelsen
20.05.2019
152
Kommunstyrelsen
20.08.2019
219
(Forts.)
bekräftas. Även ledamöter i gemensamma räddningsnämnden medverkar. (Bilaga)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser deltagare vid mötet onsdagen den 28.08.19 kl. 12.30 i
Jomala kommunkansli.
Kst 219 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser kommundirektör Kurt Carlsson, ordföranden i
kommunfullmäktige Lars Häggblom och kommunstyrelsens ordförande Tomas
Blomberg till mötet onsdagen den 28.08.19 kl. 12.30 i Jomala kommunkansli.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen

20.08.2019

220

Kst 220 §

Lönetillägg för extra ansvar i samband med personalbyte löneräkning
Ekonomichef Maarit Grönlund har under sommaren varit tvungen att arbeta betydligt
mera än vanligt med anledning av att den gemensamma löneräknaren för
Hammarland och Eckerö kommuner sade upp sig inför sommaren. Det här medförde
att ekonomichef Maarit Grönlund var tvungen och tog även det ansvar som
förutsattes för att lönebetalningar skulle gå ut till personalen trots den uppkomna
situationen. Med anledning av visad lojalitet mot arbetsgivare och ansvar för
arbetsuppgifter finns det skäl att ersätta Maarit Grönlund med ett engångsarvode
enligt AKTA kapitel II § 14.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att betala ut ett engångsarvode till beloppet 500,- € enligt
AKTA kapitel II § 14 till ekonomichef Maarit Grönlund med anledning av det
meransvar och merarbete som personalbytet vid löneräkningen medfört.

Kst 220 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen

20.08.2019

221

Kst 221 §

Konfidentiellt ärende
----------------

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

02.04.2019
20.08.2019

115
222

Kst 115 §:

Vänortsrepresentant, södra Ålands landskommuner
Föreningen Norden på Åland r.f. har per brev av den 20.03.19 informerat angående
vänortsmötet som ordnas den 09-12.09.19 i Herning, Danmark. I år står Geta, Vårdö
och Hammarlands kommuner i tur att delta i stämman. Föreningen Norden på Åland
kommer att samordna researrangemangen men det är kommunen som står för
kostnaderna för sina representanter. Föreningen Norden på Åland r.f. har reserverat
två platser per kommun. (Bilaga 10, Kst 02.04.19, § 115)
Kommunerna på södra Åland kom under 1997 överens om att samarbeta kring en
gemensam representant i det årliga nordiska vänortsmötet. Kostnaderna fördelas så
att varje kommun (Jomala, Lemland, Hammarland, Eckerö och Lumparland)
erlägger 1/5-del av kostnaderna för deltagandet. Eftersom det under senaste år varit
rätt sparsamt med information kring vänortsmötet torde kommunen höra med
kommunerna på Södra Åland huruvida dessa ännu vidkänns det överenskomna
samarbetet från år 1997.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en representant för södra Ålands landskommuner till
vänortsmötet som anordnas den 09-12.09.19 i Herning, Danmark.
Kommunstyrelsen besluter att meddela beslutet till samarbetskommunerna.

Kst 115 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg och
kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Danielsson till Södra Ålands
representanter vid vänortsmötet i Herning, Danmark den 09-12.09.19.
_________________

Kst 222 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att Niklas Danielsson meddelat förhinder för
medverkan vid vänortsmötet.
Kommunstyrelsen besluter att ge möjlighet för någon av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsens ersättare att delta vid vänortsmötet. Anmälan skall ske senast till
den 22.08.19.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

20.08.2019

202-222

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:
§§ 202-205; § 207; §§ 209-212; §§ 214-219; §§ 221-222
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 206; § 208; § 213;
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§ 220; LL om tjänstekollektivavtal ÅFS 22/78 § 2;

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
Paragrafer:
§ 206; § 208; § 213;

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 23.08.2019 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den , skall också hans
yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer
fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en avgift i förvaltningsdomstolen
om 260,- € i besvärsärenden som har anhängiggjorts. I fall förvaltningsdomstolen ändrar
ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas inte avgiften inte ut.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

