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INTYG
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunfullmäktige

24.01.2019

1

Kfge 1 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
Sammanträdet öppnas av den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag.
Ledamoten utövar ordförandeskapet tills valförrättning av ordförande och vice
ordförande i kommunfullmäktige slutförts.

Kfge 1 §:

BESLUT:
Sammanträdet öppnades av ledamot Lars Häggblom i enlighet med stadgandet i
kommunallagens § 40, 2. Ledamot Lars Häggblom utövar ordförandeskapet tills
valförrättning av ordförande och viceordförande i kommunfullmäktige slutförts.
Ordföranden Lars Häggblom konstaterar efter verkställt namnupprop att
sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunfullmäktige

24.01.2019

2

Kfge 2 §:

Val av ordförande och vice ordförande för kommunfullmäktige år 2019
Enligt kommunallagens § 40 väljer fullmäktige bland sina ledamöter ett presidium
som består av en ordförande och högst två vice ordförande. Presidiet väljs för ett år i
sänder. Hela presidiet utses vid samma valförrättning. Den ledamot som längst
innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen utövar ordförandeskapet tills
valförrättningen har slutförts.
Enligt kommunens förvaltningsstadga § 25, 2 finns det en vice ordförande i
kommunfullmäktige.

Kfge 2 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att det vid diskussionen framlagts ett
förslag av ledamot Tommy Eriksson att Lars Häggblom väljs till ordförande och
Johan Holmqvist till vice ordförande samt att förslaget understöds av ersättare Eija
Lagerberg. Ytterligare konstaterar ordföranden Lars Häggblom att ett förslag
framlagts av ledamot Tommy Saarinen att Lars Häggblom väljs till ordförande och
Josefin Cleve-Andersson till vice ordförande samt att förslaget understöds av
ledamot Lukas Lundström. Emedan två förslag till presidium föreligger förrättar
ordföranden ett val så att de som röstar för förslaget att presidiet består av ordförande
Lars Häggblom och vice ordförande Josefin Cleve Andersson röstar för ja och de
som röstar för förslaget att presidiet består av ordförande Lars Häggblom och vice
ordförande Johan Holmqvist röstar för nej. Val förrättas genom att ledamot efter
namnupprop svarar antingen ja eller nej.
Valet förrättas öppet efter namnupprop.
Blomqvist, Marita
Cleve-Andersson, Josefin
Sundström, Egil
Eriksson, Mona
Tommy Eriksson
Gustafsson, Gunnar
Holmqvist, Johan
Idman, Kerstin
Jansson, Cecilia
Laine, Owe
Lundström, Lukas
Lagerberg, Eija
Saarinen, Tommy
Sjöblom, Tord
Häggblom, Lars

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Efter valet konstaterar ordföranden Lars Häggblom att förslag ja erhållit 10 röster
och förslag nej 5 röster. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att
välja Lars Häggblom till ordförande och Josefin Cleve Andersson till vice ordförande
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
18.01.2018
(Forts.)
i kommunfullmäktige för år 2019.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 3
§ nr

2

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunfullmäktige

24.01.2019

3-4

Kfge 3 §:

Val av protokolljusterare

Kfge 3 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige utser ledamöterna Lukas Lundström och Tommy Saarinen till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum måndagen den 24.01.2019 kl. 16.00.
_______________

Kfge 4 §:

Beslut om dagar då kommunfullmäktiges sammanträden skall äga rum

Kfge 4 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige besluter att sammanträden äger rum under torsdagar kl. 19.00
när behov föreligger.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

03.12.2018
08.01.2019
15.01.2019
24.01.2019

307
10
26
5

Kst 307 §:

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

Ersättare:

Kst 307 §:

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

Frebbenby
Kattby
Bredbolstad
Mörby
Bredbolstad
Hellesby
Postad
Mörby
Hellesby
Sålis

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 10 §:

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

Kst 10 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till den 15.01.19.
_________________ (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
(Forts.)
Kst 26 §:
BESLUT:

03.12.2018
08.01.2019
15.01.2019
24.01.2019

307
10
26
5

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser följande personer till
medlemmar i kommunala centralnämnden för 2019 års kommunala val.
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamöter:

Ersättare:

Jansson, Christina
Bergman, Dan
Bergman, Bernt
Pettersson, Erica
Sundblom, Bo
Berne, Mona
Jansson, Tore
Karlsson, Henrik
Odenborg, Pia
Häggblom, Kjell

Öra
Kattby
Bredbolstad
Sålis
Bredbolstad
Hellesby
Postad
Mörby
Hellesby
Sålis

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att den kommunala
centralnämnden även skall fungerar som kommunal centralvalnämnd i Hammarland
vid förekommande president-, riksdags-, Europaparlamentsval m.fl. statliga val.
_________________
Kfge 5 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

03.12.2018
08.01.2019
15.01.2019
24.01.2019

308
11
27
6

Kst 308 §:

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

Kst 308 §:

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

Frebbenby
Kattby
Bredbolstad
Hellesby
Bredbolstad
Postad

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 11 §:

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

Kst 11 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till den 15.01.19.
_________________

Kst 27 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en valbestyrelse för 2019
års lagtings- och kommunalval samt riksdagsval och Europaparlamentsval jämte
övriga val bestående av följande personer:
Ordförande:
Vice ordförande:

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Jansson, Christina
Bergman, Dan

Öra
Kattby (Forts.)

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
(Forts.)
Ledamot:
Ersättare:

03.12.2018
08.01.2019
15.01.2019
24.01.2019

308
11
27
6

Bergman, Bernt
Berne, Mona
Sundblom, Bo
Jansson, Tore

Bredbolstad
Hellesby
Bredbolstad
Postad

_________________
Kfge 6 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

06.02.2018
23.10.2018
14.11.2018
27.11.2018
08.01.2019
24.01.2019

29
252
109
121
4
7

Kst 29 §:

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






beslut

av

den

18.01.18

§

10

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

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


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

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


Kst 29 §:

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

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser en byggnadskommitté bestående av följande personer:
Ordförande
Vice ordförande

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Saarinen, Tommy
Salmén, Leif

Mörby
Öra (Forts.)

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
(Forts.)
Medlem
Medlem
Medlem

06.02.2018
23.10.2018
14.11.2018
27.11.2018
08.01.2019
24.01.2019

29
252
109
121
4
7

Blomqvist, Marita
Lönnqvist, Annika
Mattsson, Anne-Maj

Lillbolstad
Drygsböle
Djäkenböle

Kommunstyrelsen ger byggnadskommittén följande uppdrag:


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

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


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

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

är

1.007,6

m².

I kostnadsberäkningen har inte beaktats:
Flytt av utfallsdike, befintlig pannanläggnings eventuella arbeten, eventuell
sprinklerinstallation, befintliga dräneringar, befintlig byggnads fasadmålning,
eventuell förstoring av huvudcentral, byte av inkommande kablage, lös inredning och
storköksrenovering med utbyte av maskiner.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

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

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Soc 109 §:

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

Soc 109 §:

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

Soc 121 §:

Begäran om utlåtande för om- och tillbyggnad, Hammargården.
Kommunstyrelsen begär genom Kst § 252/2018 av den 23.10.2018 om utlåtande från
socialnämnden gällande om- och tillbyggnad av Hammargården. Socialnämndens
utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30.11.2018.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
06.02.2018
Kommunstyrelsen
23.10.2018
Socialnämnden
14.11.2018
Socialnämnden
27.11.2018
Kommunstyrelsen
08.01.2019
Kommunfullmäktige
24.01.2019
(Forts.)
Bilaga (1) Kst 252/23.10.2018, kostnadsberäkning, ritningar.

SIDA 12
§ nr

29
252
109
121
4
7

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden ger utformar utlåtande till kommunstyrelsen.
Soc 121 §:

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

Kst 4 §:

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

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

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

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
(Forts.)
Kst 4 §:
BESLUT:

06.02.2018
23.10.2018
14.11.2018
27.11.2018
08.01.2019
24.01.2019

29
252
109
121
4
7

Kommunstyrelsen godkänner förslaget med tillägget ordföranden i kommittén
Tommy Saarinen presenterar projektet för kommunfullmäktige.
_________________
Kfge 7 §:

(Bilaga 1, Kfge 24.01.19, § 7)

Kfge 7 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

06.02.2017
08.01.2019
24.01.2019

30
5
8

Kst 30 §:

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

Kst 30 §:

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

Blomberg, Tomas
Danielsson, Niklas
Lönnqvist, Annika

Skarpnåtö
Bredbolstad
Drygsböle

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

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen
06.02.2017
30
Kommunstyrelsen
08.01.2019
5
Kommunfullmäktige
24.01.2019
8
(Forts.)
högstadieskola för Eckerö och Hammarlands elever i Näfsby. Handlingarna bör
kompletteras med ett utkast till detaljerat budgetförslag.
• Alternativet att utreda en ca 200 elevers ca 3.000 m² stor högstadieskola på
sträckan mellan Möckelö och Näfsby skola är intressant att utreda under
förutsättning att andra kommuner i distriktet eller närliggande områden är
positiva att medverka i utredningen.
Kommunfullmäktige har i budgeten för år 2019 upptagit följande anslag:
”Projektering och utredning av en ca 1 200 m² stor högstadieskola tillsammans med
Eckerö kommun. Anslaget är bundet till kommunfullmäktige. 100 000,-”
En presentation av Patrik Larssons skolutredning skall hållas för kommunfullmäktige
tisdagen den 15.01.19 kl. 19.00 i kommungården samt vid senare tidpunkt även ett
gemensamt diskussionsmöte med Eckerö och Hammarlands kommunfullmäktige och
kommunstyrelse.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår följande inför kommunfullmäktige under förutsättning att
ett samförstånd kring samarbete kan uppnås med Eckerö kommun.


Kst 5 §:

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

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 8 §:

(Bilaga 2, Kfge 24.01.19, § 8)

Kfge 8 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunfullmäktige

24.01.2019

9

Kfge 9 §:

Sammanträdets avslutande

Kfge 9 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom avslutar sammanträdet kl. 19.30.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

24.01.2019

1-9

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
§ 1; §§ 3-4; § 9
________________________________________________________________________
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

§ 2; §§ 5-8
________________________________________________________________________
Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

________________________________________________________________________
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

________________________________________________________________________
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 29.01.2019 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

________________________________________________________________________
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 avgiften inte ut.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

