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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

02.06.2020

160-162

Kst 160 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 160 §:

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

Kst 161 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Johan Holmqvist och Cecilia Jansson till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum onsdagen den 03.06.2020 i kommungården kl. 15.45.

Kst 161 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Leif Salmén och Sandra Eckerman till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum onsdagen den 03.06.2020 i kommungården kl. 15.45.
_________________

Kst 162 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 162 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Samarbete med mäklarfirma angående marknadsföring av tomter
2. Inbjudan till Leader Åland r.f.: s vårmöte
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

21.01.2020
04.02.2020
11.02.2020
02.06.2020

36
55
70
163

Kst 36 §:

Program för stärkandet av kommunens ekonomi
Utvecklingen, läget och framtida utsikter förutsätter att kommunen med bred enighet
antar ett program för att vidta åtgärder för att stärka kommunens ekonomi.
Utvecklingen av kommunens kassa samt investeringsbudgetens storlek påvisar att
åtgärder bör vidtas.
Enligt kommunallagens § 49, 1 ansvarar kommunstyrelsen för kommunens ekonomi.
En sammanställning av ekonomiska läget bifogas. (Bilaga 6, Kst 21.01.20, § 36)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bereder till kommunfullmäktige ett förslag till program för att
stärka kommunens ekonomi.
I programmet kan ingå följande delar:
1. Höjning av skatter
2. Höjning av avgifter
3. Sälja egendom (främst tomter)
4. Sänkning av verksamhetskostnader
5. Framskjutning av investeringar

Kst 36 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 55 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen håller ett extra möte den 11.02.20 kl. 18.30 för att bereda ett
förslag till program för att stärka kommunens ekonomi. Programmet bör ha som
målsättning att stärka ekonomin med ca 550.000 €.

Kst 55 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Till mötet tas uppgifter fram angående inkomsten från kommunalskatten,
finansieringsanalysens uppbyggnad samt orsaken till att verksamhetsintäkterna
minskat.
_________________

Kst 70 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
21.01.2020
36
Kommunstyrelsen
04.02.2020
55
Kommunstyrelsen
11.02.2020
70
Kommunstyrelsen
02.06.2020
163
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet för framtagandet av ett förslag till
dokument med följande riktlinjer:






Skattehöjning med 0,75 % från 2021.
Höjning med avgifter med 8-10 %.
Försäljning av 5-6 tomter.
Sänkning av skolskjutsar med 100.000,- €.
Sänkning av verksamhetskostnaderna i övrigt med 5 %.

Kommunstyrelsen besluter att informera kommunens nämnder om det ekonomiska
läget samt att kommunstyrelsen arbetar med att ta fram ett program för att stärka
ekonomin. Nämnderna uppmanas att vara observanta på att det inte finns utrymme
för utökade kostnader.
_________________
Kst 163 §:

Ett förslag till program för stärkandet av Hammarlands kommuns ekonomi år 2020
har tagits fram. (Bilaga 1, Kst 02.06.20, § 163)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade program för
stärkandet av Hammarlands kommuns ekonomi år 2020 godkänns samt att
kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att de godkända förslagen verkställs genom
särskilda beslut.

Kst 163 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommnfullmäktige att program för stärkandet av
Hammarlands kommuns ekonomi år 2020 godkänns enligt protokollsbilaga 1 samt
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att de godkända förslagen verkställs
genom särskilda beslut. (Protokollsbilaga 1, Kst 02.06.20, § 163)
Kommunstyrelsen kompletterar utgångsförslaget enligt följande:


Punkt 1 med en tabell som visar en kalkylmässig årlig skattehöjning för en
person då årsinkomsterna är 50.000 €, 40.000 €, 30.000 € och 20.000 €.
 Punkt 9 med ett stycke att förvaltningarna i kommunen uppmanas i
budgetdirektiven för år 2021 föreslå inbesparing om 5 % från budgetnivån för år
2020. Verkan för ekonomin är 434.000 €.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen

02.06.2020

164

Kst 164 §:

Utlåtande angående vägplan separat gång- och cykelväg, Gottby-Östanträsk
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/2114 av den 30.04.20
meddelat att vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg parallellt med
landsväg, på sträckan Gottby-Östanträsk, sektion 5700 till sektion 9818 i Jomala och
Hammarlands kommuner ställs ut. Vägplanen var framlagd till påseende under tiden
07.05.20-28.05.20 så att den vars rätt eller fördel berörs av planen till kunnat lämna
in påminnelser före 28.05.20. Ett utlåtande från kommunfullmäktige fordras enligt
LL om allmänna vägar (ÅFS 23/57) (Bilaga 2, Kst 02.06.20, § 164)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inbegär utlåtande från byggnadstekniska nämnden senast till den
30.06.20.

Kst 164 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

05.05.2020
02.06.2020

145
165

Kst 145 §:

Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2019
Bokslutet för år 2019 har uppgjorts med beaktande av kommunallagens § 67. "Om
kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad som
bestäms i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen (FFS
1336/1997)". De allmänna anvisningarna om upprättande av bokslut och
verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner samt allmänna
anvisningarna om noter till bokslutet har följts i tillämpliga delar.
I bokslutet visar kommunen ett årsbidrag om - 176.814,35 €. Efter beaktande av
planenliga avskrivningar och nedskrivningar till ett belopp om 435.491,01 € utgör
kommunens underskott - 612.305,36 €. Resultatet innebär en försämring från bokslut
för år 2018 med 403.232,18 €.
Till kommunens externa bokslut hör balansboken i vilken verksamhetsberättelsen
ingår. (Bilaga 1, Kst 05.05.20, § 145)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunens underskott för
år 2019 om - 612.305,36 € lämnas kvar på räkenskapsperiodens underskottskonto
inom det egna fria kapitalet. Från årsbidraget har man före underskottet avdragit
avskrivningar enligt plan.
Kommunstyrelsen undertecknar bokslutet för år 2019 och lämnar bokslutet till
revisorerna för granskning.

Kst 145 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 165 §:

Kommunens revisorer har den 25.05.20 avgivit en revisionsberättelse för år 2019.
Några mindre korrigeringar har gjorts i balansboken efter revisorernas granskning.
(Bilaga 3, Kst 02.06.20, § 165)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslutet jämte revisionsberättelse för år 2019 till
kommunfullmäktige för fattandet av beslut om godkännande av bokslut samt om
ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga.

Kst 165 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

02.06.2020

166

Kst 166 §:

Behandling av revisionsrapport från revisorerna
Kommunens revisorer har den 25.05.20 lämnat en revisionsrapport för år 2019.
(Bilaga 4, Kst 02.06.20, § 166)
I revisionsrapporten gällande 2019 anges bl.a. följande.
Frånvaro av ledamöter från socialnämndens möten utan att kalla ersättare:
Revisorerna konstaterar att frånvaron på socialnämndens möten varit påfallande stor
och att man därtill inte inkallat ersättarna till mötena.
Förrådsutrymmen inom kommunen:
Revisorerna konstaterar att förrådsutrymmena i kommunen är bristfälliga.
Angående byggnadstekniska kansliet:
Konstaterades att byggnadskansliet är underbemannat.
Rubriker i verksamhetberättelsen vilka saknas:
Såsom egna rubriker i verksamhetsberättelsen saknas bedömning av de viktigaste
riskerna och osäkerhetsfaktorerna och miljöaspekterna.
Interna kontrollen:
Kommunen bör framöver utveckla redogörelsen angående riskerna i enlighet med
den allmänna anvisningen. I det här ingår att redogöra för hur man avser utveckla
den interna kontrollen under innevarande ekonomiplaneperiod samt hur man
försäkrat sig om att personalen och de förtroendevalda har tillräckliga kunskaper i
intern kontroll och riskhantering.
Interna kontrolldirektiv:
Kommunens interna kontrolldirektiv från år 2013 bör småningom uppdateras att
motsvara gällande krav, samtidigt som den skulle inkludera ordnandet av
riskhanteringen i kommunen.
Förteckning över bokföringsböcker:
Förteckningen över bokföringsböcker flyttas i balansboken 2020 efter underskrifter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att remittera revisionsrapporten till förvaltningen för
beredning.

Kst 166 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

13.05.2020
02.06.2020

51
167

Btn 51 §:

Övrigt ärende. Förhandlingsgrupp Öra vattenledning
BTN ger förslag på sammansättning av förhandlingsgrupp. Gruppens mandat är att
förhandla fram villkor för utbyte av befintlig vattenledning till Öra strand med
markägare.
Kommunteknikerns förslag
Förhandlingsgruppen består av:
Fullmäktige ordförande
Lars Häggblom
Styrelse ordförande
Anders Karlsson
BTN ordförande
Stellan Egeland
Kom. direktör
Kurt Carlsson
Kommuntekniker
Dan Vik

Btn 51 §:

BESLUT:
Ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för beslut.
_________________

Kst 167 §:

I budget för år 2020 finns ett anslag under byggnadstekniska nämnden, 9640
Vattenverket, Öra vatten (ombudgetering) till ett belopp om 28.000,- €.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
godkänner
byggnadstekniska
nämndens
förslag
till
förhandlingsgrupp. Kommundirektören kallar gruppen och berörda markägare till
076-426-1-2 Örliden till det första förhandlingsmötet.

Kst 167 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.04.2020
02.06.2020

119
168

Kst 119 §:

Mellankommunalt initiativ att skjuta fram LL om barnomsorg och grundskola
Kommunstyrelsen konstaterade att endast fyra kommuner svarat på det initiativ som
vidtogs från Hammarlands kommun efter diskussion mellan presidiet i
kommunfullmäktige, presidiet i kommunstyrelsen och kommundirektören den
19.03.20.
Avsikten var att skjuta fram reformen gällande LL om barnomsorg och grundskola
med hänsyn till den betydande ekonomiska svacka som kommer att komma med
anledning av Coronavirusepidemin. Tanken var att det här skulle göras genom en
samstämmig skrivelse från alla Ålands kommuner.
Reformen med Kommunernas socialtjänst k.f. berörs inte av det här initiativet.

Kst 119 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att på nytt efterhöra med de kommuner vilka ännu inte
svarat på den förfrågan som gick ut huruvida det finns intresse till en gemensam
framställan i syfte att skjuta fram reformen med LL om barnomsorg och grundskola
fram till nästa mandatperiod.
_________________

Kst 168 §:

Kommunens förfrågan i två omgångar till 15 kommuner har utmynnat i följande
svar. (Bilaga 5, Kst 02.06.20, § 168)
Vårdö kommun, 02.04.20
Eckerö kommun, 03.04.20
Jomala kommun, 08.04.20
Geta kommun, 22.04.20
Föglö kommun, 05.05.20
Saltviks kommun, 12.05.20

Positivt
Positivt
Har redan gjort samma framställan
Endast skjuta upp kostnadsdrivande
Negativt
Positivt

Enligt lagtingets hemsida lämnade landskapsregeringen till lagtinget en ändring av
det tidigare lagförslaget om barnomsorg och grundskola den 12.03.20. Lagtinget har
fattat beslut i de föreslagna ändringarna den 29.04.20. Ikraftträdandet är fastställt till
den 01.01.21. Då endast tre kommuner gett ett förbehållslöst stöd för initiativet och
då lagtinget egentligen avgjort ärendet torde det vara förutsättningslöst att lämna in
ett initiativ i ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela de tre kommuner Vårdö, Eckerö och Saltvik
vilka varit positivt inställda till att skjuta fram den kostnadsdrivande reformen att det
med tanke på intresset från andra kommuner inte finns förutsättningar för ett
mellankommunalt initiativ i ärendet.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 168 §:
BESLUT:

07.04.2020
02.06.2020

119
168

Kommunstyrelsen besluter att verkställa initiativet att hos landskapsregeringen
framställa om att skjuta fram den kostnadsdrivande reformen för barnomsorg och
grundskola till följande mandatperiod med kommunerna Eckerö, Saltvik och Vårdö.
Geta kommun ges även möjlighet att vara med i framställan.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

03.03.2020
28.04.2020
02.06.2020

95
38
169

Kst 95 §:

Förlängning av föris & eftis öppettider
Ledamot Sandra Eckerman har lämnar under sammanträdet en framställan om
förlängning av föris & eftis öppettider.

Kst 95 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till socialnämnden.
_________________

Soc N 38 §:

Socialnämnden har på sitt möte 12.3.2020, §§ 26 och 27 haft upp ärendet om
”föris/eftis” öppethållningstider. Ärendena återimiterades för att få in mera fakta av
daghemsföreståndaren.
Daghemsföreståndare Annett Jansson har tagit fram det av nämnden efterfrågade
underlag. Dock har ingen förfrågan om bindande överenskommelse skickats till
berörda föräldrar.
Det finns inget lagkrav på att eftermiddagsverksamheten skall finnas andra dagar än
skoldagar. Vissa kommuner har dock denna frivilliga serviceform. Hammarlands
kommun har inte budgeterat för att ha ”sommareftis” år 2020.
Går nämnden inför att ordna ”sommareftis”, bör nämnden äska av kommunstyrelsen
om denna utökning samt det tilläggsanslag som behövs. Vidare bör avgift för
heldagsvård tas ut för de dagar som vårdnadshavarna bundit sig att deras barn är i
barnomsorg på sommaren, vare sig barnen kommer eller inte.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter att inte ordna barnomsorg under sommaren för de elever
som har Eftis/föris.
Beslutet meddelas kommunstyrelseledamot Sandra Eckerman. Ärendet och beslut
meddelas kommunstyrelsen till kännedom.

Soc N 38 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes med motiveringen att den rådande situationen inte medger
utökning av ekonomiska medel till barnomsorgen.
Socialnämnden ställer sig positiv till fritidshemsverksamhet under sommaren och
besluter att nämnden tar upp ärendet i budgetbehandlingen för år 2021.
_________________

Kst 169 §:

Kommundirektörens förslag:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
03.03.2020
95
Socialnämnden
28.04.2020
38
Kommunstyrelsen
02.06.2020
169
(Forts.)
Förslaget godkänns med motiveringen att den rådande situationen inte medger
utökning av ekonomiska medel till barnomsorgen.
Kst 169 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

28.04.2020
02.06.2020

44
170

SOC 44 §:

Tilläggsanslag för lokalvård på Hammargården
Arbetshälsoinstitutets rekommendation är att i offentliga lokaler där människorna
ofta rör ytorna, ska städningen göras åtminstone dagligen. Om det är möjligt även
oftare till exempel varje 2-4 timmar speciellt under epidemin. Hammargårdens
klienter tillhör riksgruppen för epidemin. För att följa rekommendationen bör
Hammargården städas även på lördag och söndag. En assistent vid skolan kan sköta
städningen på Hammargården som tillägg till befintlig befattning. Beräknad
tidsåtgång 3 timmar per dag. Kostnad 850 euro per månad inklusive lönebikostnader
och OB-ersättningar.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen att utöka lokalvården på
Hammargården med resurs på helgerna så länge pandemin pågår. Vidare äskar
socialnämnden om tillägganslag för lokalvårdarresurs på Hammargården på 6800
euro

SOC 44 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_________________

Kst 170 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslaget under resultatenhet
C 240. Socialnämnden, Hemtjänst ändras för verksamhetens kostnader från 876.646,€ till 883.446,- €. Höjningen av anslag om 6.800,- € utgör en tillfällig höjning för att
uppfylla rekommendationer kring städning av Hammargården under
Coronavirusepidemin. Behovet av tilläggsresurs bör utvärderas efter den 30.09.20 för
att se om behovet av utökad städning föreligger fram till den 31.12.20.

Kst 170 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

26.05.2020
02.06.2020

64
171

SOC 64 §:

Lokalvården i Hammargården hösten 2020
Föreståndaren på Hammargården anhåller om att befintlig befattning som
köksbiträde (60 procent) och lokalvårdare (40 procent) görs om till två befattningar,
lokalvårdare (100 procent) och köksbiträde (75 procent). Anhållan motiveras med att
klientrummen borde städas två ggr i veckan och inte bara en gång som nu. Vidare
skulle lokalvårdaren köra ut lunchen till klienterna på byn, vilket tar kring 2 timmar
per dag (ca 25 procent av heltid). Denna arbetstid frigör en närvårdare i lika stor
utsträckning som kan användas till omsorg istället. Arbetsprocenten i köket är lite för
liten då kockarna hela tiden ackumulerar lite övertid, som inte fås ut på ett lätt sätt då
schemat i köket skall fyllas.

Kock
Kock
Köksbiträde
lokalvårdare
Lokalvårdare
Summa
*) 25% matutkörning

Nu
100
80
60
40
60
340

Förslag
100
80
75
75 + 25*
60
390 + 25*

Kostnad, lön och lönebikostnader, för utökning enligt förslag är 2 100 euro per
månad
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter äska om
 att kommunstyrelsen drar in befattningen som 100 procent
köksbiträde/lokalvårdare tidsbundet, 1.7.2020 – 31.12.2020.
 att kommunstyrelsen inrättar en befattning som 100 procent lokalvårdare med
skyldighet att köra ut mat tidsbundet 1.7.2020 – 31.12.2020.
 att kommunstyrelsen inrättar en befattning som 75 procent köksbiträde
tidsbundet 1.7.2020 – 31.12.2020.
 att kommunstyrelsen beviljar tilläggsmedel på 12 600 euro för lokalvårdare
och köksbiträde på Hammargården
Vidare besluter socialnämnden att budgetarbetet titta på bemanningen i kök och städ
på Hammargården för år 2021.
BESLUT:
Förslaget godkändes.
_________________
Kst 171 §:

Larissa Munce är i dag anställd som köksbiträde/lokalvårdare tillsvidare. 52,29 % av
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Socialnämnden
26.05.2020
64
Kommunstyrelsen
02.06.2020
171
(Forts.)
arbetstid är enligt fastställd budget köksbiträde och bokförs under kostnadsställen
2500 Hammargården kök. 47,71 % bokförs enligt fastställd budget under
kostnadsstället Hemservice 2400 som lokalvårdare.
Socialnämndens förslag torde innebära att Larissa Munce tidsbestämt fr.o.m.
01.07.20-31.12.20 städar och kör ut mat och lönekostnaden bokförs då på
kostnadsställe 2400 Hemvårdshjälp.
Istället för Larissa Munce anställs ett köksbiträde enligt 75 % av heltid och
lönekostnaden bokförs på kostnadsställe 2500 Servicehuset/Hammargården.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslaget under resultatenhet
C 240. Socialnämnden, Hemtjänst ändras för verksamhetens kostnader från 883.446,€ till 892.246,- €. Höjningen av anslag om 8.800,- € utgör en tillfällig höjning för att
uppfylla rekommendationer kring städning av Hammargården och matutkörning
under Coronavirusepidemin. Behovet av tilläggsresurs bör utvärderas efter den
30.09.20 för att se om behovet av utökad städning och matutkörning föreligger fram
till den 31.12.20.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslaget under resultatenhet
C 250. Socialnämnden, Annan service för åldringar och handikappade ändras för
verksamhetens kostnader från 509.377,- € till 513.177,- €. Höjningen av anslag om
3.800,- € utgör en tillfällig höjning av resursen som köksbiträde för att hanteringen
av mat försvårats under Coronavirusepidemin. Behovet av tilläggsresurs bör
utvärderas efter den 30.09.20 för att se om behovet av utökat köksbiträde föreligger
fram till den 31.12.20.
Kst 171 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

26.05.2020
02.06.2020

61
172

SOC 61 §:

Barnomsorgen i Hammarlands kommun från den 1.1.2021
Kommunernas socialtjänst börjar verka den 1.1.2021, vilket innebär bl.a. innebär att
socialsekreteraren övergår i deras tjänst. Socialsekreteraren fungerar idag som
förman åt barnomsorgens personal och är föredragande i socialnämnden gällande
barnomsorgen i kommunen.
Den nya landskapslagen (2020:32) om grundskola och barnomsorg verkar träda i
kraft 1.1.2021 trots kommunstyrelsens i Hammarlands mellankommunala initiativ
(Kst § 119/7.4.2020) att skjuta fram reformen till nästa mandatperiod.
Nya LL om grundskola och barnomsorg gör barnomsorgen upphör att vara social
verksamhet, barnomsorgen ska framledes tillhöra utbildningssektorn.
LL för in kravet på en funktion som barnomsorgschef i varje kommun som säkrar
det pedagogiska ledarskapet som verksamheten är i behov av. Funktionen kan skötas
av en barnomsorgschef, eller av en chef samordnad med skolchefsfunktionen i form
av en utbildningschef, kommunerna kan även samverka för att uppnå målet med
barnomsorgschef.
Ifall kommunen funderar på en lösning där ledningen av både barnomsorgen och
äldreomsorgen faller på en gemensam tjänsteman är det önskvärt att socialnämnden
kan delta i processen.
Den nämnd som övertar ansvaret för barnomsorgen borde vara den nämnd som gör
upp budgeten för år 2021.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter överlämna ärendet till styrelsen för vidare beredning och
beslut.
BESLUT:

Soc N 61 §:

Förslaget godkändes.
_________________

Kst 172 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av ärendet och diskuterar det i avvaktan
landskapsregeringens beslut om förordning för barnomsorg och grundskola innan
ärendet bereds vidare.

Kst 172 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelse
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

07.04.2020
28.04.2020
26.05.2020
02.06.2020

105
46
65
173

Kst 105 §:

Ledning av äldreomsorgen från år 2021
Genom att Kommunernas socialtjänst k.f. förverkligas från och med den 1.1.2021
och eventuellt även överföringen av barnomsorg från socialnämnd till skolnämnd
torde förberedelser vidtas för att ändra kommunens regelverk i förvaltningsstadgan.
Genom att tjänsten som socialsekreterare och socialarbetare överförs till
Kommunernas socialtjänst k.f. som överlåtelse av rörelse har socialnämnden inte
längre en tjänsteman i socialkansliet med uppgift att leda äldreomsorgen. Kommunen
har tillsatt en socialnämnd för mandatperioden 2020-2023. Det som blir kvar under
socialnämnden enligt de reformer som pågår är hemservice, serviceboende,
institutionsvården för äldre och närståendevård för äldre. Även hemvårdsstödet blir
kvar hos kommunerna. (Bilaga 5, Kst 07.04.20, § 105)
För att få igång förberedelserna för ändring av regelverk förutsätts att kommunen tar
ställning till vissa riktlinjer.
1. Vilken tjänst skall leda verksamheten inom socialnämnden verksamhetsområde?
Enligt lag om äldreomsorg § 22 förutsätts lämplig examen från universitet,
högskola eller yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltidsstudier. Därutöver
krävs kännedom om branschen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.
2. Framtida nämndstruktur.
3. Föredragning i nämnd.
4. Övrig uppbyggnad av tjänstemän inom socialvården i kommunen.
5. Övrigt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från socialnämnden på ovan nämnda
punkter samt även ett förslag till med hurdan arbetsgrupp en ändring av regelverk
skall utarbetas. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 31.05.20.

Kst 105 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

SOC 46 §:

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden diskuterar kommunstyrelsen frågeställningar och återremitterar
ärendet till vikarierande socialsekretaren att bereda ärendet vidare till nästa
socialnämndsmöte.

SOC 46 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelse
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Förslaget godkändes.
_____________

07.04.2020
28.04.2020
26.05.2020
02.06.2020

105
46
65
173

Socialnämndens bilaga 08/28.4.2020
_________________
SOC 65 §:

Tillämpningsguide för äldrelag (2020:9):
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocumen
t/tillamningsguide_aldrelag_for_aland_2020-9_040320.pdf
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter svara på kommunstyrelsens frågor enligt följande:
1. Vilken tjänst skall leda verksamheten inom socialnämnden verksamhetsområde?
Enligt lag om äldreomsorg § 22 förutsätts lämplig examen från universitet,
högskola eller yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltidsstudier. Därutöver
krävs kännedom om branschen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.
Kommunen behöver en äldreomsorgsledare/-chef som leder verksamheten. Detta
kan förverkligas bl.a. på dessa tre sätt:
 Äldreomsorgledare 100 procent i egen regi
 Samarbete med annan/andra kommuner, förslagsvis med Eckerö
kommun. Kan kombineras med samarbete om barnomsorgsledare.
 Omsorgsledare som handhar både barnomsorg och äldreomsorg i
Hammarlands kommun. Omsorgsledaren blir då föredragande i 2
nämnder.
Kommunen kan ställa högre krav än ovan nämnda, t.ex att äldreomsorgsledaren
har en kandidatexamen (Bachelor examen) från högskola eller universitet med för
uppgiften lämplig inriktning samt kännedom om branschen och tillräcklig
ledarskapsförmåga.
2. Framtida nämndstruktur.
Socialnämnden kan t.ex. byta namn till:
 Omsorgsnämnd
 Äldreomsorgsnämnd
 Äldrenämnd
3. Föredragning i nämnd
Ledande tjänsteman inom äldreomsorgen bör vara föredragande i den nämnd
som har äldreomsorgen i Hammarland som sitt ansvarområde.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelse
07.04.2020
Socialnämnden
28.04.2020
Socialnämnden
26.05.2020
Kommunstyrelsen
02.06.2020
(Forts.)
4. Övrig uppbyggnad av tjänstemän inom socialvården i kommunen.

SIDA 18
§ nr

105
46
65
173

 Föreståndare/omvårdnadsledare 100% som är platschef och närmaste
förman åt närvårdare, kök och städ på hammargårdens
ESB/institutionsboende. Föreståndare/omvårdnadsledaren skall ha
lämplig examen från universitet, högskola eller yrkeshögskola som
omfattar minst tre års heltidsstudier samt kännedom om branschen samt
tillräcklig ledarskapsförmåga. Ex. Socionom YH eller sjukskötare.
 Ansvarig närvårdare som vikarierar föreståndare/omvårdnadsledare
med att skaffa vikarier och andra löpande uppgifter som platschef.
 Sjuksköterskor då Hammarlands kommun får institutionsplatser på
Hammargården
5. Övrigt.
Hemvårsstödet kan barnomsorgsledaren/-chefen handha.
Vidare föreslår socialnämnden
 att om Hammarlands kommun går inför ett samarbete, kan kommunstyrelsen
bjuda in Eckerö kommun att delta i en arbetsgrupp, bestående av en tjänsteman
och 2 förtroendevalda från socialnämnden per kommun med målsättningen att
bereda ett samarbete om äldreomsorgsledare (och eventuellt även om
barnomsorgsledare).
 Att kommunstyrelens alternativt utser en politisk arbetsgrupp med förslagvis
medlemmar från socialnämnden, fullmäktige och styrelse som bereder
strukturen på äldreomsorgen i kommunen. En tjänsteman kan vara
arbetsgruppens sekreterare.
SOC 65 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_________________

Kst 173 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar den fortsatta beredningen av ärendet.

Kst 173 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till
ledning för äldreomsorgen i kommunen fr.o.m. den 01.01.21. Arbetsgruppen består
av tre medlemmar, en medlem från kommunfullmäktige, en medlem från
socialnämnden samt en medlem från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser vice
ordföranden Niklas Danielsson till kommunstyrelsens medlem. Kommunfullmäktige
och socialnämnden anmodas att utse en medlem till arbetsgruppen.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelse
07.04.2020
Socialnämnden
28.04.2020
Socialnämnden
26.05.2020
Kommunstyrelsen
02.06.2020
(Forts.)
Kommundirektör Kurt Carlsson utses till arbetsgruppens sekreterare.

SIDA 19
§ nr

105
46
65
173

Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Cecilia Jansson avlägsnar
sig från sammanträdet efter ärendets behandling kl. 20.54.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen

02.06.2020

174

Kst 174 §:

Anhållan om fastställelse av nytt vägnamn
Daniel Melander har genom e-post av den 30.04.20 lämnat en anhållan om att få ett
vägnamn fastställt i Djäkenböle. Vägen kommer att betjäna en fast bostad. Sökanden
har lämnat förslaget Djäkenböle gårdsväg. (Bilaga 6, Kst 02.06.20, § 174)
Enligt eftersökning på Internet finns vägnamnet Djäkenböle gårdsväg inte i
användning sedan tidigare på Åland.
Nuvarande adresskartor har distribuerats till:
Brandchef, alarmcentral, Hammarlands FBK, Gottby FBK, Eckerö FBK,
Lantmäteribyrån och Posten på Åland.
Nya vägnamn eller ändring av tidigare fastställda vägnamn skall meddelas till
magistraten i Statens ämbetsverk på Åland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att fastställa vägnamnet Djäkenböle gårdsväg enligt
anhållan.
Kommunstyrelsen besluter att meddela vägnamnet till Magistraten i Statens
ämbetsverk på Åland och lantmäteribyrån. Vägnamnet meddelas dessutom till
brandchef, alarmcentral, polisen, Hammarlands FBK, Gottby FBK, Eckerö FBK och
Posten på Åland.

Kst 174 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen

02.06.2020

175

Kst 175 §:

Representant för Södra Ålands landskommuner i Medborgarinstitutet
Bildningschef Kjell Nilsson har genom brev av den 27.05.20 meddelat att Södra
Ålands landskommuner ännu inte utsett någon representant som kan delta vid
bildningsnämndens möten vid behov när Medborgarinstitutets frågor behandlas. I
praktiken har det handlat om budgetmöten. (Bilaga 7, Kst 02.06.20, § 175)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av att en representant för Södra Ålands landskommuner
samt en ersättare bör utses för mandatperioden 2020-2023 för att delta vid
bildningsnämndens sammanträden när Medborgarinstitutets frågor behandlas.

Kst 175 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att föra fram Marie Stenlund till representant för Södra
Ålands landskommuner i bildningsnämnden i Mariehamns stad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen

02.06.2020

176

Kst 176 §:

Bete av kommunens områden under år 2020
Även under år 2020 har en djurhållare visat intresse för att beta av vissa av
kommunens markområden. Där bete är till fördel är Storängen, parkområdena på
Kattby bostadsområde samt även området vid Kattby bostadsområde mot landsväg nr
1. Vid diskussion framkom att bete av parkområdena vid den äldre delen av Kattby
bostadsområde samt områdena mot landsväg nr 1 kunde vara enklare att beta av ifall
befintlig gång- och cykelled kunde stängas av under den ca en vecka långa tid som
bete pågår.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att bete får ordnas på Storängens bostadsområde,
parkområdena, och obebyggda tomterna på Kattby bostadsområde samt området vid
Kattby bostadsområde mot landsväg nr 1.
Kommunstyrelsen godkänner att Storängens bostadsområde betas dock så att slänter
och vägar inte skadas. För att betet skall kunna ordnas bättre godkänner
kommunstyrelsen att gång- och cykelvägarna på Kattby bostadsområdet kan stängas
av under ca en vecka då bete pågår. Innan gång- och cykelväg stängs av informeras
om stängning på lämpligt sätt.

Kst 176 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner att bete får ordnas på Storängens bostadsområde,
parkområdena, och obebyggda tomterna på Kattby bostadsområde samt området vid
Kattby bostadsområde mot landsväg nr 1.
Kommunstyrelsen godkänner att Storängens bostadsområde betas dock så att slänter,
vägar, rör och anläggningar inte skadas. För att betet skall kunna ordnas bättre
godkänner kommunstyrelsen att gång- och cykelvägarna på Kattby bostadsområdet
kan stängas av under ca en vecka då bete pågår. Innan gång- och cykelväg stängs av
informeras om stängning på lämpligt sätt.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen

02.06.2020

177

Kst 177 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2020:
Semester: 45-46; 48-49; 51-54
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet:
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter:
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Stöd ensamföretagare: 47; 50
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 177 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen

02.06.2020

178

Kst 178 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings protokollsutdrag nr 22 av den 05.05.20 angående förlängd
giltighetstid för busskort, Hk Dnr 13/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/2268 av den 12.05.20 angående
social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om
smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster, Hk Dnr 138/20.
Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2020/3373 av den 05.05.20 angående
anhållan om prioritering av GC-väg, Hk Dnr 136/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/2643 av den 08.05.20 angående
skolbibliotekens service till skolorna, Hk Dnr 135/20.
Ålands landskapsregerings brev Nr 74 S2 av den 12.05.20 angående information
rörande förlängning av statsrådets förordning om befogenheter enligt
beredskapslagen, Hk Dnr 137/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/3171 av den 05.05.20 angående
investeringsstöd ur penningautomatmedel, Hk Dnr 134/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/619 av den 28.04.20 angående
Remissbegäran för utkast på den nya läroplanen för grundskolan på Åland, Hk Dnr
123/20.
Ålands landskapsregerings e-post av den 06.05.20 angående stegvis avveckling av
restriktionerna med anledning av Coronakrisen – Kultur, idrott och
fritidsverksamhet, Hk Dnr 131/20.
Ålands landskapsregerings e-post av de 06.05.20 angående information och riktlinjer
till kommunerna gällande öppnande av grundskolorna, Hk Dnr 132/20.
Arbets- och näringsministeriets e-post av den 06.05.20 angående information om
stöd för ensamföretagare, Hk Dnr 133/20.
Protokollsutdrag från förbundsstyrelsen för Kommunernas socialtjänst k.f. av den
27.04.20 angående information, Hk Dnr 125/20.
E-postmeddelande av den 20.05.20 från Oasen boende- och vårdcenter k.f. angående
ekonomisk uppföljning och information till ägarkommunerna, Hk Dnr 147/20.
(Bilaga 8, Kst 02.06.20, § 178)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 178 §:
BESLUT:

02.06.2020

178

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Kommunstyrelsen

02.06.2020

179

Kst 179 §:

Anhållan om semester, kommundirektör
Kommundirektör Kurt Carlsson anhåller om semester under tiden 29.05.20 samt
08.06.20-14.06.20. Antalet semesterdagar för ledigheten uppgår till 5. Tidigare uttag
22 semesterdagar för semesterår 2019 av totalt 38 semesterdagar. Efter semestern
kvarstår 11 semesterdagar från år 2019.
Kommundirektör Kurt Carlsson anmäler jäv.

Kst 179 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att kommundirektör Kurt Carlsson
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet under den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen beviljar kommundirektör Kurt Carlsson semester under tiden
29.05.20 samt 08.06.20-14.06.20. Tidigare uttag 22 semesterdagar för semesterår
2019 av totalt 38 semesterdagar. Efter semestern kvarstår 11 semesterdagar från
semesterår 2019.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Kommunstyrelsen

02.06.2020

180

Kst 180 §:

Stängning av kommunkansli under sommaren
Kommunstyrelsen införde en ny praxis angående stängning av kommunkansliet
under sommaren år 2019 så att stängningen pågår i tre veckor.
2019 15.07.19-04.08.19
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att kommunkansliet är stängt under tiden 13.07.2002.08.20 i enlighet med samma praxis som under år 2019.

Kst 180 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.04.2020
21.04.2020
05.05.2020
02.06.2020

118
138
151
181

Kst 118 §:

Lägesrapport med anledning av undantagsförhållanden i Finland
Statsrådet utfärdade den 16.03.20 fr.o.m. 17.03.20 undantagstillstånd med anledning
av Coronavirusutbrottet. Med stöd av undantagsförhållandena har omfattande
begränsningar införts i den offentliga servicen och de grundlagsenliga fri- och
rättigheterna. I kommunen har de centrala anvisningarna följts och en närmare
information kan ges vid sammanträdet.
I samband med ärendet kan även styrelsen diskutera huruvida kommunen bör vidta
anpassningsåtgärder eller inte med anledning av att arbete inom vissa enheter
minskat med anledning av utfärdade begränsningar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom och diskuterar ärendet i övrigt.

Kst 118 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
Kommunstyrelsen besluter att gå ut med en förfrågan till personalen inom
kommunkansli, Näfsby skola, fritidsverksamhet, bibliotek, daghem och
fastighetsskötsel angående följande med anledning av minskat behov av arbetsinsats
p.g.a. Coronavirusepidemin samt de av undantagsförhållandena påkallade
åtgärderna:







Möjlighet att ta ut semester? (Vilken tid?)
Möjlighet att ta ut semesterpenning i ledighet? Vilken tid?
Möjlighet att ta emot arbete på en annan enhet? Var?
Har personen behörighet att arbeta som närvårdare i Hammargården? (Valvira)
Möjlighet att frivilligt gå ner i arbetstid? Hur mycket?
Möjlighet att ta frivillig tjänstledighet? När?

Enhetscheferna eller om en sådan saknas bör den anställda själv lämna in svaren till
kommundirektören senast fredagen den 17.04.20 kl. 12.00.
_________________
Kst 138 §:

(Bilaga 7, Kst 21.04.20, § 138)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger direktiv till cheferna för enheterna (Hammargården
undantaget) att uppmana personal att ta ut semester i största möjliga utsträckning för
att minska övertalighet på de enheter där det förekommer. Direktivet gäller inte de
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 29
§ nr

Kommunstyrelsen
07.04.2020
118
Kommunstyrelsen
21.04.2020
138
Kommunstyrelsen
05.05.2020
151
Kommunstyrelsen
02.06.2020
181
(Forts.)
anställda vilka för tillfället arbetar extra i och i samarbete med Hammargården.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande Anders T. Karlsson och
kommundirektör Kurt Carlsson fullmakt att kalla till samarbetsförhandlingar ifall
begränsningarna i daghem, fritidsverksamhet och grundskola förlängs efter den
13.05.20.
Kst 138 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Sandra Eckerman anmäler
jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet under den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 151 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att fullmakten för kommunstyrelsens ordförande
Anders T. Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson att kalla till
samarbetsförhandlingar förfaller eftersom regeringen den 29.04.20 beslutat att
avveckla begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande
utbildningen fr.o.m. den 14.05.20 och att samarbetsförhandlingar därav för
närvarande inte är aktuella.

Kst 151 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Sandra Eckerman anmäler
jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande Anders T. Karlsson och
kommundirektör Kurt Carlsson fullmakt att kalla till samarbetsförhandlingar ifall
begränsningarna i daghem, fritidsverksamhet och grundskola förlängs efter den
13.05.20. Fullmakten gäller till den 14.06.20.
Kommunstyrelsen besluter att alla chefer för kommunens enheter skall till
kommunstyrelsen lämna en rapport för varje anställd på för ändamålet avsedd
blankett senast den 25.05.20. I blanketten skall redovisas följande:
1. Uttag av semester efter den 18.03.20, period, antal dagar som åtgår, antal
kvarvarande semesterdagar semesterår 2019, antal kvarvarande semesterdagar
semesterår 2020.
2. Frivillig omvandling av semesterpenning till ledighet semesterår 2019, antal
dagar omvandlat, semesterpenningsledighet efter den 18.03.20, period, sp-dagar
som åtgår, kvar semesterpenningsdagar semesterår 2019.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 30
§ nr

Kommunstyrelsen
07.04.2020
118
Kommunstyrelsen
21.04.2020
138
Kommunstyrelsen
05.05.2020
151
Kommunstyrelsen
02.06.2020
181
(Forts.)
3. Frivillig omvandling av semesterpenning till ledighet semesterår 2020, antal
dagar omvandlat, semesterpenningsledighet efter den 18.03.20, period, sp-dagar
som åtgår, kvar semesterpenningsdagar semesterår 2020.
4. Uttag av tjänstledighet efter den 18.03.20, period och orsak.
5. Vikariat på annan enhet efter den 18.03.20, period, enhet för vikariat samt vad
vikariatet har gällt.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________
Kst 181 §:

(Bilaga 9, Kst 02.06.20, § 181)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar rapporten till kännedom.

Kst 181 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Sandra Eckerman anmäler
jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 31
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

06.02.2018
23.10.2018
14.11.2018
27.11.2018
08.01.2019
24.01.2019
05.02.2019
02.06.2020

29
252
109
121
4
7
49
182

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:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 32
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Ordförande
Vice ordförande
Medlem
Medlem
Medlem

06.02.2018
23.10.2018
14.11.2018
27.11.2018
08.01.2019
24.01.2019
05.02.2019
02.06.2020

29
252
109
121
4
7
49
182

Saarinen, Tommy
Salmén, Leif
Blomqvist, Marita
Lönnqvist, Annika
Mattsson, Anne-Maj

Mörby
Öra
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

I kostnadsberäkningen har inte beaktats:
Flytt av utfallsdike, befintlig pannanläggnings eventuella arbeten, eventuell
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

m².

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 33
§ 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
Kommunstyrelsen
05.02.2019
49
Kommunstyrelsen
02.06.2020
182
(Forts.)
sprinklerinstallation, befintliga dräneringar, befintlig byggnads fasadmålning,
eventuell förstoring av huvudcentral, byte av inkommande kablage, lös inredning och
storköksrenovering med utbyte av maskiner.
Vid fortsatt planering torde det vara nödvändigt att höra olika myndigheter för att få
fram eventuella krav på byggnaden som t.ex. Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet, brandmyndigheten o.s.v.
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.
_________________
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 34
§ 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
Kommunstyrelsen
05.02.2019
49
Kommunstyrelsen
02.06.2020
182
(Forts.)
Soc 121 §:
Begäran om utlåtande för om- och tillbyggnad, Hammargården. Kommunstyrelsen
begär genom Kst § 252/2018 av den 23.10.2018 om utlåtande från socialnämnden
gällande om- och tillbyggnad av Hammargården. Socialnämndens utlåtande bör vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 30.11.2018.
Bilaga (1) Kst 252/23.10.2018, kostnadsberäkning, ritningar.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden ger utformar utlåtande till kommunstyrelsen.
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:
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 35
§ 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
Kommunstyrelsen
05.02.2019
49
Kommunstyrelsen
02.06.2020
182
(Forts.)
Flytt av utfallsdike, befintlig pannanläggnings eventuella arbeten, eventuell
sprinklerinstallation, befintliga dräneringar, befintlig byggnads fasadmålning,
eventuell förstoring av huvudcentral, byte av inkommande kablage, lös inredning och
storköksrenovering med utbyte av maskiner.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att projekteringen bör även
omfatta ändring av värmesystem från oljevärme till bergvärme i hela Hammargården.
Kst 4 §:

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

Kfge 7 §:

(Bilaga 1, Kfge 24.01.19, § 7)

Kfge 7 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Kst 49 §:

Kommunfullmäktige har genom beslut av den 24.01.19 § 7 godkänt ritningar,
kostnadskalkyl samt omfattning av projektet om- och tillbyggnad av Hammargården.
Kommunstyrelsen torde utse en byggnadskommitté med ordförande samt ledamöter
samt tilldela byggnadskommittén fullmakt att verkställa kommunfullmäktiges beslut
inom den föreslagna kostnadskalkylen 3.118.164,- exklusive moms.

Kst 49 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser följande byggnadskommitté för projektet om- och
tillbyggnad av Hammargården.
Ordförande
Vice ordförande
Medlem
Medlem
Medlem

Saarinen, Tommy
Salmén, Leif
Blomqvist, Marita
Lönnqvist, Annika
Mattsson, Anne-Maj

Mörby
Öra
Lillbolstad
Drygsböle
Djäkenböle

Kommunstyrelsen ger byggnadskommittén fullmakt att verkställa projektet enligt de
av kommunfullmäktige den 24.01.19 genom § 7 godkända ritningarna inom den av
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 36
§ 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
Kommunstyrelsen
05.02.2019
49
Kommunstyrelsen
02.06.2020
182
(Forts.)
kommunfullmäktige godkända kostnadskalkylen 3.118.164,- € exklusive moms.
I projektet ingår även 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 samt ändring av
värmesystem från oljevärme till bergvärme i hela Hammargården.
_________________
Kst 182 §:

Byggnadskommittén för om- och tillbyggnad av Hammargården har genom
protokollsutdrag den 28.05.20 meddelat följande. (Bilaga 10, Kst 02.06.20, § 182)
”Byggnadskommittén konstaterar att budgeterade medel inte räcker till för att
förverkliga projektet. Byggnadskommittén anhåller om tilläggsmedel på 1 400 000€
för att kunna genomföra det planerade projektet. Den ökade kostnaden bror på en
rad olika faktorer. Den liggande kostnadskalkylen har inte beaktat att bygget utförs
som miljöbyggnad 3.0 samt mer omfattande köksombyggnad än planerat och byte av
värmesystem i befintlig byggnad, även kravet på sprinkler har tillkommit senare.
Generator måste bytas eftersom byggnaden blivit mycket större och värmesystemet
nu byts till vämepumpar.”
I tabellen finns belopp på hur kostnadskalkylen ändras vid beaktande av
byggnadskommitténs framställan.
Använt totalt 28.5.2020
Kvar av kostnadskalkyl

289 725,32
2 828 438,68

Ursprunglig kostnadskalkyl kostnad
Anhållen höjning kostnadskalkyl
Anhållen kostnadskalkyl totalt
Inkomster
Anhållen kostnadskalkyl netto

3 118 164
1 400 000
4 518 164
700 000
3 818 164

Avskrivning per år 40 år
Lån i budget
Höjning av lånebelopp
Årlig amortering vid 20 års lån
Lån per invånare

95 454
1 000 000
1 400 000
120 000
1 516

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 37
§ nr

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

06.02.2018
23.10.2018
14.11.2018
27.11.2018
08.01.2019
24.01.2019
05.02.2019
02.06.2020

29
252
109
121
4
7
49
182

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att byggnadskommittén för omoch tillbyggnad av Hammargården ges i uppdrag att förkasta alla anbud då de
väsentligt överstiger de anslag som reserverats för ändamålet.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att revidera projektet för att sänka kostnaden.
Kst 182 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen förslår inför kommunfullmäktige att kostnadskalkylen för
projektet höjs från 3.118.164 € till 4.518.164 € d.v.s. med 1.400.000 €. Inkomsterna
för projektet är 700.000 € och nettokostnaden 3.818.164 €.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att byggnadskommittén för omoch tillbyggnad av Hammargården ges fullmakt att verkställa projektet enligt de av
kommunfullmäktige den 24.01.19 genom § 7 godkända ritningarna.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige
kostnadskalkylen finansieras genom lån.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

att

den

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

förhöjda

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 38
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

21.04.2020
02.06.2020

135
183

Kst 135 §:

Samarbete med mäklarfirma angående marknadsföring av tomter
Den anbudstävlan som kommunen genomförde under år 2019-2020 om samarbete
med en mäklarfirma blev utan resultat. Det skulle vara till fördel ifall kommunen
kunde synas i marknadsföring hos en verksam mäklarfirma på Åland. Arbetsgruppen
för marknadsföring har vid sitt sammanträde den 16.04.20 framställt följande förslag.
”Marknadsföringsgruppen anser att trots arrangerandet av egen försäljning av
tomter tillsammans med andra parter så bör det också finnas en etablerad mäklare
med så att presumtiva kunder också kan hitta kommunens tomter via mäklarsidor.
Gruppen ger på förslag till kommunstyrelsen att Mäklarhuset kontaktas och efterhör
om man kunde komma till ett avtal gällande försäljning av kommunens tomter hos
Mäklarhuset. Gruppen kan gärna representeras vid mötet med Mäklarhuset vid
diskussionerna om hur och vilken typ av avtal och dess utformning man kan komma
till.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ta en diskussion med företrädare för Mäklarhuset
angående ett samarbete kring marknadsföring av kommunens tomter.
Kommunstyrelsen besluter att en diskussion förs för kommunens del av
kommunstyrelsens ordförande Anders T. Karlsson och kommundirektör Kurt
Carlsson samt de representanter som arbetsgruppen för marknadsföring utser.

Kst 135 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 183 §:

Efter ett möte mellan företrädare för Mäklarhuset Åland Ab och Hammarlands
kommun den 26.05.20 har ett erbjudande lämnats från Mäklarhuset Åland Ab
angående försäljningssamarbete. (Bilaga)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunstyrelsens ordförande Anders T. Karlsson
och kommundirektör Kurt Carlsson på kommunens vägnar ingår ett avtal med
Mäklarhuset Åland Ab enligt inlämnat erbjudande.

Kst 183 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 39
§ nr

Kommunstyrelsen

02.06.2020

184

Kst 184 §:

Inbjudan till Leader Åland r.f.: s vårmöte
Föreningen Leader Åland r.f. i vilken kommunen är medlem kallar till vårmöte
torsdagen den 11.06.20 kl. 18.30 i Ålands landsbygdscentrum, Jomala. Anmälan till
vårmötet bör ske senast den 08.06.20 till e-post info@leader.ax (Bilaga)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser eventuell representant för kommunen till vårmötet torsdagen
den 11.06.20 kl. 18.30 i Ålands landsbygdscentrum, Jomala.

Kst 184 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Leif Salmén till kommunens representant vid vårmötet för
Leader Åland r.f. den 11.06.20 kl. 18.30 i Ålands landsbygdscentrum.
Utdrag ur protokoll utgör fullmakt för representanten.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

02.06.2020

160-184

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:
§§ 160-166; § 168; §§ 170-173; § 175; §§ 177-178; §§ 181-182;
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 167; § 169; § 174; § 176; § 180; §§ 183-184
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§ 179; 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:
§ 167; § 169; § 174; § 176; § 180; §§ 183-184

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 05.06.2020 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

