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Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

98-100

Kst 98 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 98 §:

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

Kst 99 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Marie Stenlund till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 04.05.21 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 99 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 100 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 100 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Ålands näringslivs projekt Sommarpraktikant 2021
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

101

Kst 101 §:

Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2020
Bokslutet för år 2020 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 486.191,12 €. Efter beaktande av
planenliga avskrivningar och nedskrivningar till ett belopp om 439.546,72 € utgör
kommunens överskott 46.644,40 €. Resultatet innebär en förbättring från bokslut för
år 2019 med 658.949,76 €.
Till kommunens externa bokslut hör balansboken i vilken verksamhetsberättelsen
ingår. (Bilaga 1, Kst 04.05.21, § 101)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunens överskott för år
2020 om 46.644,40 € lämnas kvar på räkenskapsperiodens överskottskonto inom det
egna fria kapitalet. Från årsbidraget har man före överskottet avdragit avskrivningar
enligt plan.
Kommunstyrelsen undertecknar bokslutet för år 2020 och lämnar bokslutet till
revisorerna för granskning.

Kst 101 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

23.03.2021
14.04.2021
04.05.2021

74
36
102

Kst 74 §:

Ändring av detaljplan för en del av lägenhet 6:6, Strömma
Jacob Nordlund har genom e-post av den 09.03.21 sänt en anhållan om ändring av
den av landskapsstyrelsen den 12.03.96 fastställda byggnadsplanden för en del av
lägenhet R:Nr 6:6 i Strömma by. Anhållan avser en ändring i kvarter 4 så att tomt 1
ändras från BF kvartersområde för fritidshus till BE tomt för bostadshus. Utkastet till
plan har utarbetats av sökanden. Enligt uppgjort förslag har ansökan undertecknats
av Jacob Nordlund ägare till ett ca 3 ha stort outbrutet markområde från fastighet
R:Nr 6:8 Västerbacka vilken ansökan avser, Birgitta Nordlund, ägare till återstående
del R:Nr 6:8 Västerbacka och Tobias Nordlund ägare till fastighet R:Nr 5:5
Norrbacka rågranne på norra sidan. (Bilaga 1, Kst 23.03.21, § 74)
”30 §. Hörande i beredningsskedet
När en plan utarbetas ska andra kommuner, myndigheter, juridiska personer och
enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till samråd och att yttra sig antingen
skriftligen eller muntligen när det är ändamålsenligt med tanke på planens syfte och
betydelse.
Syftet med hörandet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjligheter till insyn
och påverkan. Resultatet av hörandet och förslag med anledning av de synpunkter
som har framförts ska redovisas då planförslaget ställs ut.
31 §. Utställande av planförslag
Innan en plan antas ska kommunen ställa ut förslaget under minst 30 dagar.
Kommunmedlemmar och de som anges i 30 § 1 mom. har rätt att under
utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. Ett förslag till
ändring av en detaljplan som har ringa verkningar behöver dock inte vara utställd
under mer än 14 dagar.
Meddelande om att planförslaget ska ställas ut ska senast sju dagar före
utställningen sändas per brev till kommuner som berörs av förslaget samt till
markägare och andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet.
Ett meddelande behöver dock inte sändas om personen ifråga har godkänt
planförslaget.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 23.04.21.

Kst 74 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 36 §:

Den reviderade detaljplanen omfattar den ursprungliga sträckningen. Revideringen
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
23.03.2021
74
Byggnadstekniska nämnden
14.04.2021
36
Kommunstyrelsen
04.05.2021
102
(Forts.)
innefattar ändad tomtindelning och användningsendamål. Korrekt uppgjord baskarta
saknas på området, markmätning har inte utförts utan baseras på ortofoto. Överlag
saknas gemensamma områden på detaljplanen förutom plats för båthus.
Byggnadsinspektörens förslag på utlåtande:
Planebeskrivning
Basfakta från byggnadsplanen daterat 1995 skall uppdateras så att det
överensstämmer med nutid och reviderade planen. Basfakta skall kompletteras med
artobservationer och lagskyddad biotoper som finns på området. BE tomtens
kommunalteknik skall preciseras, PBF §7 mom 3. PBF mom 14 allmänna
parkeringsplatser. § 22 parkeringsplatser skall reserveras på tomt. Byggnaders
tillåtna utformning på tomter skall beskrivas, inte korrekt att beskriva byggnadens
utformning med vad som är förbjudet.
Planekartan:
PBF § 7 bestående fastighetsgränser skall införas på planekartan, mom 4 ett område
reserveras där avfallshantering kan ordnas. På planekartan bör framkomma
byggnadsrätt alt prospekterings tal eller båda. Rekommenderar att byggruta markeras
på planekartan. Kvartersnummer 1 finns utsatt på 2 ställen, kvarteren åtskiljs med
separata nummer.
BTN 36 §

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag.
_________________

Kst 102 §:

Jacob Nordlund, markägare, Birgitta Nordlund, rågranne i söder och Tobias
Nordlund, rågranne i norr har lämnat en ny anhållan daterad den 20.04.21 om
upphävande av del av detaljplan som berör fastigheten 076-420-6-8-M601. Området
där detaljplanen skulle upphävas är ca 3 ha stor och har en egen strand om ca 90 m.
Området ifråga är markerat på bifogad karta. Anhållan syftar till att möjliggöra fast
bosättning på berörd fastighet. Med hänsyn taget till markområdets storlek torde det
vara obefogat att hindra att upphäva detaljplanen för det aktuella området för att
möjliggöra fast bosättning då praxis på annat håll i kommunen är att fast bosättning
är möjligt på motsvarande områden under förutsättning att byggnadstekniska
nämnden beviljar byggnadslov enligt Plan- och bygglag. (Bilaga 2, Kst 04.05.21, §
102)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter ställa ut förslaget till ändring av den av
landskapsregeringen den 12.03.96 fastställda detaljplanen för del av lägenhet 6:6 i
Hammarland Strömma så att detaljplanen upphävs för det av Jacob Nordlund ägda ca
3 ha stora markområdet R:Nr 076-420-6-8-M601. Upphävandet av detaljplan görs
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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§ nr

Kommunstyrelsen
23.03.2021
74
Byggnadstekniska nämnden
14.04.2021
36
Kommunstyrelsen
04.05.2021
102
(Forts.)
för att möjliggöra fast bosättning på fastigheten. Möjliggörandet av fast bosättning på
fastigheten motiveras med att området är ändamålsenligt för fast bosättning vad
gäller storlek samt andra omständigheter. Förslaget till ändring av detaljplan ställs ut
i enlighet med Plan- och bygglag § 31 under 30 dagar.
Detaljplaneändringen ställs ut under förutsättning att sökanden samtycker till att
ersätta kostnaderna för annonsering samt omkostnader.
Kst 102 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

103

Kst 103 §:

Ansökan om att köpa tomt nr 1 i kvarter 5 på Storängens bostadsområde
Tom Henriksson har lämnat en ansökan per e-post den 07.04.21 om att han vill köpa
tomt nr 1 i kvarter 5 på Storängens bostadsområde.
Enligt de av kommunfullmäktige fastställda allmänna grunderna för försäljning av
byggtomter på Storängens bostadsområde genom beslut av den 17.06.21 är priset för
den 958 m² stora tomt 1 i kvarter 5 10.251,- € (10,70 €/m²). (Bilaga 2, Kst 04.05.21,
§ 102)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att sälja den 958 m² stora tomt nr 1 i kvarter 5 på
Storängens bostadsområde till Tom Henriksson för en total köpesumma om 10.251,€.
Anslutningsavgift för vatten och avlopp tillkommer enligt gällande Vattentariff och
Avloppsvattentaxa.
I köpebrev intas följande villkor:
Köparen förbinder sig att inom två (2) år från undertecknandet av köpebrev ansöka
om byggnadstillstånd och att inom tre (3) år från denna dag räknat påbörja
byggnadsprojektet för bebyggande av tomten med en med detaljplanen,
byggnadsordningen och godkända ritningar överensstämmande bostadsbyggnad. Om
köparen inte inom fastställd tid uppfyller nämnda byggnadsskyldighet, förbehåller
sig Hammarlands kommun rätten att återinlösa köpeobjektet till försäljningspriset
utan ränta. Ifall kommunen önskar nyttja sin rätt att återinlösa tomten, skall
kommunen på det sätt, som stadgas i 2 § i kapitel 2 i Jordabalken, inom 3 månader
efter att villkorets giltighetstid löpt ut väcka talan för att få köpet att återgå. Köparen
står för kostnaderna för upprättandet av köpebrev, kostnaderna för lagfarts och
lantmäteriförfarande samt för överlåtelseskattens erläggande.
Köparen förbinder sig att på egen bekostnad döda inteckning vilken belastar fastighet
i det fall att kommunen återinlöser köpeobjektet med anledning av att
byggnadsskyldighet inte uppfyllts.
Köpebrevet undertecknas för kommunens del av kommunstyrelsens ordförande
Anders T. Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 103 §:

BESLUT:
Vice ordförande Niklas Danielsson konstaterar att ordföranden Anders T. Karlsson
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
04.05.2021
103
(Forts.)
Köpebrevet undertecknas för kommunens del av kommunstyrelsens vice ordförande
Niklas Danielsson och kommundirektör Kurt Carlsson.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

104

Kst 104 §:

Ålands landskapsregerings remiss om arkivering av elektronisk information
Ålands landskapsregering har genom ärende Dnr ÅLR 2021/2678 av den 31.03.21
sänt ärendet om landskapsförordning om arkivering av elektronisk information som
ska förvaras mer än tio år och varaktigt. Synpunkter skall vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 07.05.21 kl. 15.00. Remissvaren sänds till
registrator@regeringen.ax. (Bilaga 4, Kst 04.05.21, § 104)
Förbundsdirektör Magnus Sandberg har gett ett tjänstemannautlåtande i ärendet den
15.04.21.
För närvarande godkänns för långtidsförvaring enbart arkivbeständigt papper
utskrivna från certifierade kopiatorer vad gäller handlingar som skall förvaras mer än
tio år eller varaktigt.
Riksarkivet har utvecklat en arkiveringstjänst med
benämningen SAPA. Som överföringsformat används de format som definieras i
riksarkivets bestämmelse om behandling, hantering och förvaring av elektronisk
dokumentär information s.k. SÄHKE2-bestämmellen. I riket är SÄHKE2 ett krav om
myndigheten vill överföra material till det förvaltningsgemensamma e-arkivet d.v.s.
SAPA. Ålands landskapsarkiv tar fortsättningsvis emot analogt material för varaktig
förvaring. Förordningen avser att tillämpa rikets elektroniska förvaring med
begränsningen att det endast skall gälla förvaring av handlingar och information som
ursprungligen skapats i elektroniskt format och som skall förvaras mer än 10 år eller
varaktigt. Att ta i bruk elektronisk arkivering förutsätter landskapsarkivets tillstånd.
Förordningen kommer inte att föranleda ändringar i nuvarande förfarande gällande
varaktig förvaring av elektronisk information när förvaringen sker analogt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av förslaget utan att ge synpunkter.

Kst 104 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

105

Kst 105 §:

Avtal för matvaruleveranser till kommunens kök
Kommunstyrelsen tecknade ett avtal med Hugo Andersson Ab angående
matvaruleveranser till kommunens skola, barndagvård och äldreomsorg enligt beslut
i kommunstyrelsen den 07.04.20 § 109. Kommunen ingick ett avtal där Hugo
Andersson Ab förbinder sig att kostnadsfritt leverera livsmedel till kommunen två
gånger per vecka. I avtalet finns rabatter på kommunens inköp. Kommunens enheter
har möjlighet att köpa varor direkt från lokala primärproducenter. Enligt
kommunfullmäktiges ställningstagande i budget är priset inte den första
prioriteringen. I första hand bör närproducerade livsmedel prioriteras och i andrahand
inhemskt producerade livsmedel. I avtalet ingår inte mjölkprodukter för vilka
kommunen kan erhålla EU-stöd för skolmjölk. (Bilaga 5, Kst 04.05.21, § 105)
I diagrammen nedan beskrivs kostnadsutvecklingen för livsmedelsinköp i
kommunens tre kök. En jämförelse görs också för matavgifterna i Hammargården.
Under år 2020 sjönk kostnaderna för livsmedelsinköp p.g.a. Coronavirusepidemin.

Kostnaden för livsmedelsinköp totalt till kommunens tre kök har varit följande sedan
2001.
Livsmedel totalt i 3 kök
År Livsmedel Index/köp Index konsumentpris
2001 64 882,82
100,0
100,0
2002 65 584,53
101,1
102,1
2003 74 054,50
114,1
102,7
2004 84 964,38
131,0
102,9
2005 82 099,68
126,5
103,8
2006 83 999,61
129,5
105,7
2007 88 826,50
136,9
107,6
2008 102 231,73
157,6
112,1
2009 110 322,79
170,0
112,3
2010 115 883,38
178,6
114,5
2011 122 374,18
188,6
118,5
2012 125 679,54
193,7
121,3
2013 143 767,73
221,6
122,7
2014 149 070,66
229,8
124,1
2015 148 819,63
229,4
124,2
2016 156 596,16
241,4
124,9
2017 162 700,90
250,8
127,1
2018 159 088,86
245,2
128,7
2019 178 417,34
275,0
129,6
2020 159 602,70
246,0
129,1

Ökn. %
1,1 %
12,9 %
14,7 %
-3,4 %
2,3 %
5,7 %
15,1 %
7,9 %
5,0 %
5,6 %
2,7 %
14,4 %
3,7 %
-0,2 %
5,2 %
3,9 %
-2,2 %
12,1 %
-10,5 %

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
04.05.2020
105
(Forts.)
Ett förslag till nytt förlängt avtal med Hugo Andersson Ab har tagits fram i enlighet
med samma modell som under tiden 01.06.20-31.05.21. (Bilaga 5, Kst 07.04.20, §
105)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunen ingår avtal med Hugo Andersson Ab
enligt bilaga för tiden 01.06.21-31.05.22.
Kst 105 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

106

Kst 106 §:

Synpunkter på vattenåtgärdsprogram och förvaltningsplan
Ålands landskapsregering har begärt synpunkter på vattenåtgärdsprogram och
förvaltningsplan genom e-post av den 20.04.21. Eventuella synpunkter skall sändas
senast den 22.06.21.
Handlingen kan läsas på landskapsregeringen hemsida på adressen:
https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/ramdirektivetvatten-0
Kommundirektörens förslag:
Utlåtande begärs från byggnadstekniska nämnden. Byggnadstekniska nämndens
utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast 11.06.21.

Kst 106 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.04.2021
04.05.2021

90
107

Kst 90 §:

Fördelning av den lokala justeringspotten AKTA 01.04.2021
Ålands kommunala avtalsdelegation har i AKTA avtalet bestämt att en lokal
justeringspott om 0,8 % skall fördelas från och med 01.01.21 i enlighet med
uppgifter i cirkulär nr 11/20. (Bilaga 2, Kst 07.04.21, § 90)
I cirkuläret anges att det vid fördelning av justeringspott bör arbetas för att
vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till missförhållanden i lönerna och
stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna.
Samtidigt bör man se till att lönenivån för personer i lednings- och chefställning och
för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt förhållande
till de underställdas löner eller lönerna i jämförbara grupper.
Innan utbetalning av den lokala justeringspotten skall förhandling föras med
huvudavtalsorganisationerna Akava-Åland, FOA-Å samt TCÅ. Över förhandlingarna
skall det upprättas ett protokoll.
En förteckning över kommunens/kommunalförbundets samtliga anställda med namn
och befattning skall utarbetas. Därtill är önskemålet inför de på detta sätt väl
förberedda, lokala förhandlingarna att parterna har kännedom om storleken i euro
och cent för den lokala justeringspotten samt hur mycket arbetsgivaren betalar ut i
individuella tillägg uttryckt i procent.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att justeringspotten om 0,8 % fördelas mellan anställda i
AKTA som en förhöjning av den uppgiftsrelaterade lönen enligt bifogad förteckning.
Dessutom ökas utbetalningen av individuella tillägg med 1.277,53 €/månad så att de
motsvarar 1,68 % av de uppgiftsrelaterade lönerna d.v.s. samma andel som vid
fördelning av justeringspott 01.01.19. Det individuella tillägget fördelas enligt den
värdering av arbetsprestationer som utförts på arbetsplatserna. Innan de föreslagna
lönetilläggen betalas ut kallas huvudavtalsorganisationerna till förhandlingar om
förslaget till fördelning.
För kommunens del förs förhandlingarna av kommunstyrelsens ordförande Anders
T. Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 90 §:

BESLUT:
Vice ordförande Niklas Danielsson konstaterar att ledamot Sandra Eckerman
anmäler jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen konstaterar att arbetarskyddskommissionen tagit del av förslaget
den 07.04.21 utan att anföra synpunkter.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
07.04.2021
Kommunstyrelsen
04.05.2021
(Forts.)
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

SIDA 13
§ nr

90
107

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________
Kst 107 §:

Förhandlingarna med huvudavtalsorganisationerna har förts per e-post p.g.a.
Coronaläget. Utgående från det förslag som sändes till huvudavtalsorganisationerna
har endast en ändring tillkommit vad gäller specialbarnträdgårdslärarens lön vars
uppgiftsrelaterade lön höjts istället för 0,6 % med 1,7 % i enlighet med synpunkter
från Akava-Åland r.f. Hela justeringspotten om 0,8 % betalas därmed ut i den
uppgiftsrelaterade lönen inom AKTA. Dessutom justeras de individuella tilläggen
med en total summa om 687,78 €. Med den här utbetalningen kommer de
individuella tilläggens andel av de uppgiftsrelaterade lönerna att utgöra 1,68 % vilket
är detsamma som läget efter justeringspotten 01.01.19. Protokollet som uppgjordes
från förhandlingarna bifogas. (Bilaga 6, Kst 04.05.21, § 107)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förhandlingsresultatet enligt bifogade protokoll av den
27.04.21. Det överenskomna förhandlingsresultatet för AKTA verkställs enligt
resultatet.

Kst 107 §:

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.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

01.04.2021
04.05.2021

91
108

Kst 91 §:

Fördelning av den lokala justeringspotten TS 01.04.2021
Ålands kommunala avtalsdelegation har i TS avtalet bestämt att en lokal
justeringspott om 0,8 % skall fördelas från och med 01.04.21 i enlighet med
uppgifter i cirkulär nr 12/2020. (Bilaga 3, Kst 07.04.21, § 91)
I cirkuläret anges att det vid fördelning av justeringspott bör arbetas för att
vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till missförhållanden i lönerna och
stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna.
Samtidigt bör man se till att lönenivån för personer i lednings- och chefställning och
för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt förhållande
till de underställdas löner eller lönerna i jämförbara grupper.
Inför förhandlingarna om den lokala justeringspotten mellan arbetsgivaren och
huvudavtalsorganisationerna önskar Akava-Åland, FOA-Å samt TCÅ att
kommunen/kommunalförbundet har sammanställt en förteckning över
kommunens/kommunalförbundets samtliga anställda med namn och befattning. Ur
befattningen bör framgå den anställdas lönesättningspunkt och den uppgiftsrelaterade
grundlönen. Därtill är önskemålet inför de på detta sätt väl förberedda, lokala
förhandlingarna att parterna har kännedom om storleken i euro och cent för den
lokala justeringspotten samt hur mycket arbetsgivaren betalar ut i individuella tillägg
uttryckt i procent.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att fördela den lokala justeringspotten om 0,8 % till alla
anställda inom TS avtalet som en korrigering av den uppgiftsrelaterade lönen. Innan
de föreslagna lönetilläggen betalas ut kallas huvudavtalsorganisationerna till
förhandlingar om förslaget till fördelning.
För kommunens del förs förhandlingarna av kommunstyrelsens ordförande Anders
T. Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 91 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att arbetarskyddskommissionen tagit del av förslaget
den 07.04.21 utan att anföra synpunkter.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 108 §:

Förhandlingarna med huvudavtalsorganisationerna har förts per e-post p.g.a.
Coronaläget. Utgående från det förslag som sändes till huvudavtalsorganisationerna
har inga ändringar vidtagits. Hela justeringspotten om 0,8 % betalas därmed ut i den
uppgiftsrelaterade lönen inom TS. Protokollet som uppgjordes från förhandlingarna
bifogas. (Bilaga 6, Kst 04.05.21, § 108)
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kommundirektörens förslag:

01.04.2021
04.05.2021

91
108

Kommunstyrelsen godkänner förhandlingsresultatet enligt bifogade protokoll av den
27.04.21. Det överenskomna förhandlingsresultatet för TS verkställs enligt resultatet.
Kst 108 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Äldreomsorgsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

04.03.2021
07.04.2021
04.05.2021

27
41
109

ÄoN 27 §:

Matförpackningsmaskin för hemvården
Hammargårdens kök och hemservicen i Hammarland hanterar betydande antal
matleveranser dagligen. Före covid 19-pandemin använde hemservicen av
frigolitboxar med hårdplastlådor inuti för transport av matportioner och dessa lådor
transporterades åter till Hammargårdens kök för disk. I och med covid-19-pandemin
slutade man använda de diskbara matlådorna på grund av att man ville minimera
smittorisker samt att detta inte längre var genomförbart på grund av betydlig
utökning av antalet matleveranser. För att kunna leverera det utökade antalet
matlådor till klienterna övergick man därför till att använda matlådor i frigolit och
plast som kastas efter måltid. Det har framkommit under det gångna året att den
nuvarande lösningen med engångsbruksmatlådor inte fungerar bra och det uppstår
olägenhet för både personal och klienter på grund av detta. Med anledning av detta
behöver äldreomsorgen titta på andra lösningar för matförpackningar. Ett alternativ
som används bland annat i Mariehamn och Eckerö är en matförbackningsmaskin som
sluter matlådor tätt och hygieniskt med folie så att matlådorna blir lättare att hantera.
Enligt en uppgift kostar en sådan maskin cirka 1800 euro att anskaffa. Budgeten för
2021 för inventarier för Hammargårdens kök är endast 1500 euro och detta omfattar
samtliga inventarier för köket under året.
T.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare redogör ytterligare för ärendet vid mötet.
T.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna att foliesvetsmaskin inhandlas för
Hammargårdens kök/hemservicen i Hammarland med motiveringen att säker och
ändamålsenlig mathantering kräver detta. Vidare motiveras beslutet med att
mathanteringen under tiden för ombyggnaden av köket i Hammargården kommer att
kräva nya lösningar där matförpackningsmaskin kan bidra.

ÄoN 27 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna att foliesvetsmaskin inhandlas för
hemservicen under förutsättning att löpande kostnader för matförpackningar inte blir
betydligt större. Slutgiltigt beslut fattas efter kostnadskoll via mejlkorrespondens.
_________________

ÄoN 41 §:

Följande priser för matförpackningar har tagits fram genom kostnadskontroll hos
leverantörer: Nuvarande förpackningar via Hugos: tvåfacks lådor för maträtt och
sallad kostar 18,90 e/125 st, således cirka 0,15 e/st. Nya förpackningar för
svetsfoliomaskinen: tvåfackslådor för mat och sallad kostar 67 e/300 st + plastfilm
80 e/250 m för tvåfackslådor, således c. 0,22 e + plastfilm/st; för sopplådor 47 e/300
st + plastfilm, således c. 0,15 e + plastfilm/st.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Äldreomsorgsnämnden
04.03.2021
27
Äldreomsorgsnämnden
07.04.2021
41
Kommunstyrelsen
04.05.2021
109
(Forts.)
Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna att foliesvetsmaskin inhandlas för
Hammargårdens kök/hemservicen i Hammarland med motiveringen att säker och
ändamålsenlig mathantering kräver detta. Vidare motiveras beslutet med att
mathanteringen under tiden för ombyggnaden av köket i Hammargården kommer att
kräva nya lösningar där matförpackningsmaskin kan bidra. Kostnaden bokförs på
4580-2500 inventarier för Hammargårdens servicehus/köket och vid eventuell
överskridning av budgeten på bindande nivå kan tilläggsanslag sökas. Ärendet
skickas vidare till kommunstyrelsen.
ÄoN 41 §

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden beslutade att godkänna att foliesvetsmaskin inhandlas för
Hammargårdens kök/hemservicen i Hammarland med motiveringen att säker och
ändamålsenlig mathantering kräver detta. Vidare motiveras beslutet med att
mathanteringen under tiden för ombyggnaden av köket i Hammargården kommer att
kräva nya lösningar där matförpackningsmaskin kan bidra. Kostnaden bokförs på
4580-2500 inventarier för Hammargårdens servicehus/köket och vid eventuell
överskridning av budgeten på bindande nivå kan tilläggsanslag sökas. Ärendet
skickas vidare till kommunstyrelsen.
_________________

Kst 109 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar äldreomsorgsnämndens beslut om inköp till kännedom.

Kst 109 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

11.10.2016
04.05.2021

241
110

Kst 241 §:

Verksamhetsplan för företagshälsovården 2017-2021
Cityläkarna Ab har lämnat in ett förslag till verksamhetsplan för åren 2017-2021 vad
gäller företagshälsovården. Kommunen har anlitat Cityläkarna sedan år 1992 då ett
avtal för tjänsterna tecknades. (Bilaga 5, Kst 11.10.16, § 241)
Kommunstyrelsen har diskuterat huruvida kommunen skall gå in för erbjudandet av
sjukvård i kommunens företagshälsovård. Vid en förfrågan till kommunerna på
Åland om de erbjuder sjukvård i sin företagshälsovård har följande svar erhållits från
13 kommuner.
Kommuner som endast erbjuder den lagstadgade förebyggande företagshälsovården
är följande: Eckerö, Finström, Föglö, Hammarland, Lemland, Lumparland,
Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö.
Kommuner som erbjuder sjukvård är: Jomala, Saltvik och Sund.
En kostnadsindikation finns bifogad. Kostnaden är även beroende av från vilken dag
läkarintyg krävs in. Med hänvisning till den betydande merkostnad som erbjudandet
av sjukvård medför ca 20.000,- € brutto och ca 10.000,- € netto innehåller förslaget
till verksamhetsplan inte den här servicen. Den här servicen erbjuds idag endast av
en minoritet av kommunerna på Åland.
Följande sätt att kräva läkarintyg har redovisats från andra kommuner.
Brändö, efter 3: dje dagen
Finström, efter 3: dje dagen
Föglö, intyg från 3: dje dagen
Hammarland, intyg från 3: dje dagen
Jomala, intyg från 3: dje dagen
Lemland, intyg efter 5: te dagen
Lumparland, efter 3: dje dagen
Kumlinge, efter 3: dje dagen, äv. hälsov.
Kökar, efter 3: dje dagen
Saltvik, efter 4: de dagen
Sottunga, efter 3: dje dagen
Sund, efter 3: dje dagen
Vårdö, från 3: dje dagen
Att införa krav på läkarintyg tidigare än på 3: dje dagen för alla anställda har
nackdelar med tanke på att det belastar den allmänna sjukvården i rutinmässiga
sjukdomar som influensa och magsjuka. Istället kunde en generell regel införas för
när upprepade sjukskrivningsperioder medför att läkarintyg skall företes från första
dagen (t.ex. 3 sjukskrivningsperioder under 6 månader).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
besluter
arbetarskyddskommissionen.

att

begära

utlåtande

i

ärendet

från

Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från arbetarskyddskommissionen
även gällande förslaget att de anställda vilka under perioden 01.01-30.6 eller 01.0731.12 varit sjuka vid flera än 3 perioder måste förete skriftligt läkarintyg för att
erhålla sjukledighet med lön även för kortare sjukskrivningar än 3 dagar.
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 241 §:
BESLUT:

11.10.2016
04.05.2021

241
110

11.10.2016:

Kommunstyrelsen
besluter
arbetarskyddskommissionen.

att

begära

utlåtande

i

ärendet

från

Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från arbetarskyddskommissionen
även gällande förslag att:
 Sjukvård införs i kommunens företagshälsovård
 Sjukintyg skall företes av det företag som kommunen anlitar
 Sjukintyg skall företes från första dagen
_________________
Kst 110 §:

Cityläkarna Ab har sänt ett förslag till ändring av verksamhetsplan för åren 20172021 för företagshälsovården. Ändringen är utförd enligt krav från FPA. Samtidigt
korrigeras även upplägg ordnandet av företagshälsovården i enlighet med de beslut
som fattats i kommunen. (Bilaga 7, Kst 04.05.21, § 110)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner ändringen till verksamhetsplan för Hammarlands
kommuns företagshälsovård för perioden 2017-2021.
Verksamhetsplanen undertecknas för Hammarlands kommuns del av ordföranden i
kommunstyrelsen Anders T. Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 110 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att vice ordförande Niklas Danielsson
anmäler jäv samt att han 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 20
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

111

Kst 111 §:

Anhållan om nyttjande av en del kommunens parkområde
Johan Mattsson har genom e-post av den 10.04.21 ställt frågan huruvida området
väster om deras tomt kan få nyttjas t.ex. som grönsaksland eller gräsplantering.
Sökanden frågar om det kan godkännas att det uppförs ett litet staket vid
dikeskanten. Genom en kartskiss åskådliggörs området som ca 231 m². Längre
västerut går ett öppet dike. (Bilaga 8, Kst 04.05.21, § 111)
Området är i detaljplan angiven som parkområde i naturtillstånd. Under senaste två
år har kommunen haft en överenskommelse om bete av delar av parkområdet.
Avsikten med bete är att hålla parkområdet öppet och minska fastighetsskötarnas
arbete.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner anhållan om att få nyttja det på kartan angivna 231 m²
stora området på följande villkor:
 Byggnader eller staket får inte uppföras på området.
 Småskalig grönsaksodling och gräsplantering kan idkas samt pallkragar
anläggas.
 Området bör hållas städat och där får inte förvaras lösöre.
 Diket får inte täckas.
 För nyttjanderätten begärs ingen ersättning.
 Nyttjanderätten kan hävas efter beslut av markägaren.
Beslutet motiveras med målsättningen att höja trivsamheten för boende genom att
hålla parkområdena väl underhållna.

Kst 111 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen avslår förfrågan med motiveringen att kommunen för närvarande
avser sköta sina parkområden själva.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

112

Kst 112 §:

Daghemsföreståndarens förslag om rekreationspeng
Daghemsföreståndare Annett Jansson har genom e-post av den 13.04.21 sänt en
skrivelse om rekreationspeng för anställda. Det motiveras som en kompensation för
den p.g.a. Coronavirusepidemin inställda årliga personalfesten. Som förslag anges
20,- € per anställd. I brevet anges även att kommunen ger handledning för
mellanchefer hur de arbetar kring personalfrågor. (Bilaga 9, Kst 04.05.21, § 112)
Anslaget för personalfest år 2021 drogs in med hänvisning till Coronavirusepidemin.
Kommunens målsättning är att fortsätta ordna en gemensam personalfest när
rekommendationer och risk för smittspridning igen tillåter det. Kommunen har inte
tidigare i sitt friskvårdsprogram ordnat med rekreationspeng. Frågor och problem
med rekreationspeng har inte därför genomgått en utredning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avslår daghemsföreståndare Annett Janssons framställan om
rekreationspeng med motiveringen att kommunen avser att fortsätta med en för hela
personalen gemensam personalfest när Coronavirusepidemin och restriktionerna
kring dessa tillåter det.
En rekreationspeng är även i rådande Coronavirusepidemiläge inte lämplig då vi bör
sträva till att hålla distans och undvika smittspridning.
Vad gäller handledning för mellanchefer torde den frågan riktas
utbildningsnämnden som handhar personalansvaret för daghemsföreståndare.

Kst 112 §:

till

BESLUT:
Ordföranden konstaterar att ledamot Sandra Eckerman anmäler jäv samt att hon
avlägsnar sig från sammanträdet under den tid som ärendet behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslaget under resultatenhet
C 110. Kommunstyrelsen, Allmän förvaltning höjs för verksamhetens kostnader med
5.500,- € från 413.792,- € till 419.292,- € för att möjliggöra ordnandet av en
personalfest under hösten om Coronaläget möjliggör det.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

113

Kst 113 §:

Daghemsföreståndarens löneanspråk angående den individuella lönesättningen
Daghemsföreståndare Annett Jansson har genom e-post av den 14.04.21 sänt en
skrivelse angående individuella lönen. Daghemsföreståndaren anser att den är för
låg. I brevet anges att nyanställda i andra kommuner får ett lönetillägg om 70 €.
(Bilaga 10, Kst 04.05.21, § 113)
Den individuella lönedelen är inte en offentlig del av lönen. Huruvida det alls är
intressant för en kommun att jämföra andra kommuners individuella löner kan
diskuteras men det är i alla fall omöjligt på grund av att de här uppgifterna inte ges
ut.
Kommunen har ett system för bedömning och utbetalning av individuella löner till
personal. Det här systemet har tillämpats vid två tillfällen och det är ett system som
godkänts av huvudavtalsorganisationerna efter förhandling. Systemet har visat sig att
vara användbart och relativt lätt administrerat.
Det torde vara en viktig princip för en kommun att lönefrågor behandlas centralt och
inte personvis för att all personal skall behandlas lika.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avvisar daghemsföreståndare Annett Janssons framställan om
högre individuell lön med motiveringen att det för en bra personalpolitik är
nödvändigt att all personal behandlas lika och det här förutsätter att lönejusteringar i
allmänhet sköts centralt i enlighet med kollektivavtal och när dessa det förutsätter
genom förhandling med huvudavtalsorganisationerna.

Kst 113 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

114

Kst 114 §:

Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 1:1 Alholmen, Kappalö
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2021/3037 av den 28.04.21
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående svenska medborgaren Johan
Nordemans ansökan om jordförvärvstillstånd för den färdigbildade 3.400 m² stora
fastigheten R:Nr 1:1 Alholmen på Kappalö. Sökanden äger sedan tidigare i egenskap
av dödsbodelägare hälften av fastigheten. Sökanden har för avsikt att köpa broderns
dödsboandel. Fastigheten har enligt ansökan inte andel i samfällda jord- och
vattenområden. Fastigheten har egen strand om 60 m. Förvärvet avser fritidsbruk och
är bebyggd med ett fritidshus. Kommunens utlåtande skall vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 28.05.21. (Bilaga 11, Kst 04.05.21, § 114)
Enligt LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd § 7 stadgas följande:
”Övriga arvingar
En arvlåtares föräldrar, syskon, halvsyskon samt bröstarvingar till dem har
jordförvärvsrätt till ett markområde som är under 4.000 m² stort och som förvärvats
genom arv. ”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar Johan
Nordeman rätt att förvärva och besitta den 3.400 m² stora färdigbildade fastigheten
R:Nr 1:1 Alholmen på Kappalö med stöd av LL om jordförvärvsrätt och
jordförvärvstillstånd § 7. Kommunen ser det som en fördel med en ägare till nämnda
fastighet med hänsyn taget till områdets storlek.

Kst 114 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen
Fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

09.03.2021
26.04.2021
04.05.2021

62
13
115

Kst 62 §:

Jomala kommuns förfrågan om kommunalt samarbete
Jomala kommun har genom brev av den 09.02.21 gjort en förfrågan om kommunalt
samarbete. Avsikten med samarbetet är att möjliggöra för föreningen Ålands
Gymnastics att uppföra en ny gymnastikarena i Möckelö by i Jomala. Föreningen har
enligt förfrågan ca 900 medlemmar från tolv åländska kommuner. Enligt förfrågan
skulle stödet vara fördelat mellan kommunerna baserat på antal medlemmar i åldern
7-20 år. Förslaget till avtal är upplagt så att kommunerna förbinder sig att i
föreningsstöd årligen betala 110.000,- €. Som utgångspunkt används
medlemsantalen. Bidragen skall enligt avtalsförslaget betalas månatligen. Avtalet
föreslås vara ikraft i 10 år. (Bilaga 4, Kst 09.03.21, § 62)
Vid
kommunala
beslut
begränsas
kommunernas
prövningsrätt
av
likställighetsprincipen. I juridiskt likadana fall ska en sak avgöras på samma sätt. I
praktiken skulle en annan förening kunna förutsätta att kommunen ingick ett
liknande koncept som det föreslagna.
Kommunen har idag ett regelverk för kommunalt bidrag till föreningar i
Hammarland vilket är antaget av fullmäktige den 10.11.16. I regelverket möjliggörs
även beviljandet av stöd till föreningar med annan hemort än Hammarland till
maximalt det anslag som fullmäktige beviljar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från fritidsnämnden.
Fritidsnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30.04.21.

Kst 62 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

FN 13 §:

Fritidsledarens förslag:
Vi har redan ett fungerande stöd genom konto 5000 4746 Fritidsverksamhet utanför
kommunen, som fördelar rättvist mellan alla aktiviteter som ansöker om bidrag för
sin verksamhet där ungdomar från Hammarland deltar.

FN 13 §:

BESLUT:
Beslut enligt fritidsledarens förslag.
_________________

Kst 115 §:

Kommundirektörens förslag:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen
09.03.2021
62
Fritidsnämnden
26.04.2021
13
Kommunstyrelsen
04.05.2021
115
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att förkasta Jomala kommuns förslag till samarbete för att
möjliggöra för föreningen Ålands Gymnastics att uppföra en ny gymnastikarena i
Möckelö by i Jomala.
Kommunen har ett av kommunfullmäktige godkänt regelverk enligt vilket stöd kan
beviljas till föreningar med annan hemort än Hammarland. Att ingå ett avtal med
Jomala kommun enligt initiativet skulle innebära att kommunen inte kan uppfylla
likställdhetsprincipen.
Kst 115 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

116

Kst 116 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2021:
Semester: 18, 22-24
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet: 20
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 19, 21
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Stöd ensamföretagare:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 116 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

117

Kst 117 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Statens ämbetsverk på Ålands brev Dnr 8 A 16 av den 28.04.21 angående
undantagsförhållanden vilka upphörde den 27.04.21, Hk Dnr 90/21.
Ålands vatten Ab: s brev av den 15.03.21 angående anhållan om VA-lagrevidering,
Hk Dnr 79/2021.
Oasen boende- och vårdcenter k.f.: s kallelse till förbundsfullmäktiges sammanträde
den 26.05.21, Hk Dnr 116/21.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledeare Päivi Abbas brev av den 20.04.21 angående
tilläggsuppgifter gällande behovet av assistent i daghemmet Klaralund inom
barnomsorgen i Hammarland.
(Bilaga 12, Kst 04.05.21, § 117)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 117 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.04.2021
04.05.2021

97
118

Kst 97 §:

Konfidentiellt ärende

Kst 118 §:

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 29
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

119

Kst 119 §:

Anhållan om semester, kommundirektör
Kommundirektör Kurt Carlsson anhåller om semester under tiden 07.05.21-16.05.21.
Antalet semesterdagar för ledigheten uppgår till 5. Tidigare uttag 20 semesterdagar.
Efter semestern kvarstår 13 semesterdagar.
Kommundirektören anmäler jäv.

Kst 119 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att kommundirektör Kurt Carlsson
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen beviljar kommundirektör Kurt Carlsson semester den 07.05.2116.05.21. Tidigare uttag 20 semesterdagar av totalt 38 semesterdagar. Efter
semestern kvarstår 13 semesterdagar.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 30
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

01.12.2020
12.01.2021
04.05.2021

333
19
120

Kst 333 §:

Lyfta lån enligt fastställd budget
Kommunstyrelsen har tecknat ett skuldbrev med Ålandsbanken angående ett lån på
2.400.000,- €. Kommunens finansieringsanalys visar att kommunen bör följa planen i
budget för år 2020 och lyfta 1.000.000,- € av lånet under december månad.
Likviditeten försämras med anledning av att projektet för Hammargårdens om- och
tillbyggnad fortskrider.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunen lyfter 1.000.000,- € enligt det tidigare
uppgjorda skuldbrevet med Ålandsbanken under december 2020.

Kst 333 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 19 §:

Likviditeten försämras med anledning av att projektet för Hammargårdens om- och
tillbyggnad fortskrider.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunen lyfter ytterligare 1.000.000,- € enligt det
tidigare uppgjorda skuldbrevet med Ålandsbanken.

Kst 19 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 120 §:

Likviditeten försämras med anledning av att projektet för Hammargårdens om- och
tillbyggnad fortskrider.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunen lyfter återstående 400.000,- € enligt det
tidigare uppgjorda skuldbrevet med Ålandsbanken.

Kst 120 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Ordföranden konstaterar att ersättare Ida Eklund avlägsnar sig från sammanträdet
efter ärendets avgörande kl. 20.20.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 31
§ nr

Kommunstyrelsen

04.05.2021

121

Kst 121 §:

Ålands näringslivs projekt Sommarpraktikant 2021

Kst 121 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen är positiv till att ta emot sommarpraktikanter enligt Ålands
näringslivs erbjudande.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

04.05.2021

98-121

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:
§§ 98-102; § 104; § 106; § 109; § 114; §§ 116-118; § 120; § 121
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 103; § 105; §§ 110-112; § 115;
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§§ 107-108;§ 113; § 119; 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:
§ 103; § 105; §§ 110-112; § 115;

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 07.05.2021 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 250,- € 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

