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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

05.10.2021

229-231

Kst 229 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 229 §:

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

Kst 230 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Mona Kalm och Lena Sandqvist till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 05.10.21 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 230 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 231 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 231 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan extra ärenden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

05.10.2021

232

Kst 232 §:

Mellanbokslut för budgetförverkligande per 31.08.2021
Ett mellanbokslut uppgörs inte lika noggrant som ett bokslut vid räkenskapsårets
slut. (Bilaga 1, Kst 05.10.21, § 232)

T€
Verksamhetsintäkter
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Verksamhetens kostnader totalt
Verksamhetsbidrag
Årsbidrag
Resultat
Investeringar (netto)
Lån
Kassadagar

2021 1-8
647,9
-2 374,5
-2 914,0
-5 288,5
-4 640,5
747,2
453,6
-562,0
1 882,9
82,5

2020 1-8
545,1
-2 313,6
-3 071,8
-5 385,4
-4 840,3
578,9
285,9
-285,6
0,90
93,3

Ökn 20-21 %
18,9 %
2,6 %
-5,1 %
-1,8 %
-4,1 %
29,1 %
58,6 %
96,7 %
208995,6 %
-11,5 %

Resultatenheter över normalförbrukning 1-8 = 66,67 %
C100
Revisorerna
Revision
C240
Äldreomsorgsnämnden
Serviceboende
C250
Äldreomsorgsnämnden
Annan service för åldringar
C630
Byggnadstekniska nämnden
Byggnader och anläggningar
C650
Byggnadstekniska nämnden
Hamnverksamhet
Driftsdel
Utgifter
Inkomster
Netto
Investeringsdel totalt
Utgifter
Inkomster
Netto
Finansieringsdel totalt
Utgifter
Inkomster
Netto

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att anteckna ärendet till kännedom.
Kst 232 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

80,7 %
71,1 %
75,2 %
74,6 %
103,1 %
63,9 %
61,6 %
64,2 %
37,2 %
76,3 %
25,4 %
51,3 %
71,9 %
72,0 %

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

05.10.2021

233

Kst 233 §:

Initiativ från Lumparlands kommun om enhetliga skolskjutsbestämmelser
Kommunstyrelsen i Lumparland har genom beslut av den 22.09.21 efterhört hos
kommunerna Eckerö, Hammarland, Jomala och Lemland huruvida ett intresse finns
för att se över kommunernas skolskjutsbestämmelser i syfte att förenhetliga
bestämmelserna kommuner emellan samt samtidigt se över vilka kostnadseffekter det
skulle kunna innebära. (Bilaga 2, Kst 05.10.21, § 233)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen är positiv till Lumparlands kommuns förslag att förenhetliga
bestämmelserna för skolskjutsar med beaktande av de fördelar som det kan innebära
för miljö, hälsa och kostnader.

Kst 233 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Gemensamma räddningsnämnden
Kommunstyrelsen

16.09.2021
05.10.2021

34
234

GRN 34 §:

Taxor, kommunernas brandväsende
Förslag till taxor inom brand- och räddningsväsendet i kommunerna 2022.
Räddningsområdets kommuner kan med förslaget ha likvärdiga taxor.
./. Bilaga A-RN § 34, taxor kommunernas brand- och räddningsväsendet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar förslaget till taxor för kommunernas
brand- och räddningsväsende 2022 enligt bilaga A-RN § 34.

GRN 34 §:

BESLUT:
Enligt förslag.
_________________

Kst 234 §:

(Bilaga 3, Kst 05.10.21, § 234)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Taxor, brand- och
räddningsväsendet för år 2022 godkänns enligt gemensamma räddningsnämndens
förslag och att de träder ikraft från och med den 01.01.22.

Kst 234 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen

05.10.2021

235

Kst 235 §:

Hyra för lägenheterna i Hammar-Center
Hyran debiteras för närvarande enligt följande för lägenheterna i Hammar-Center:
Lägenhet 9
Lägenhet 10
Lägenhet 11
Lägenhet 12

8,60 €/m²/mån
8,60 €/m²/mån
8,60 €/m²/mån
8,60 €/m²/mån

90,0 m²
38,5 m²
74,0 m²
73,0 m²

För biltak debiteras 25,00 €/månad. I hyran ingår vatten och värme. Kommunen har
rätt till fri hyressättning av lägenheterna. Hyran har senast justerats genom
kommunstyrelsens beslut 20.10.20 § 261. Hyreshöjningen verkställdes från och med
den 01.02.21. I statistisk årsbok anges medelmånadshyra per m² enligt bostadens
byggnadsår 1961- , hela Åland:
Byggnadsår
År
År
År1997
1998
1999 År 2008 År 2009 År 2010 År 2012 År 2014 År 2016
-1950
6,96
7,94
7,67
1951-1960
8,93
9,02
9,35
1961-1970
6,98
7,90
8,16
9,39
10,16
10,46
1971-1980
7,34
7,76
8,02
8,66
9,03
9,33
1981-1990
7,51
8,29
8,46
8,91
9,30
9,68
1991-2000
8,94
9,13
8,77
8,78
9,16
9,23
2001-2010
10,90
10,89
11,24
201112,02
TOTALT
7,66
8,26
8,35
9,32
9,63
10,00

2018
8,01
9,1
11,09
9,51
9,73
9,36
11,43
12,73
10,40

2020
8,38
9,48
11,36
9,78
10,05
9,58
11,58
13,20
10,40

Resultaträkning för enheten Hammarcenter bifogas samt även konsumentprisindex
från. (Bilaga 4, Kst 05.10.21, § 235)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyran för Hammarcenter justeras från och med den
01.02.22 från 8,60 €/m²/månad till 8,70 €/m²/månad.
Hyran för biltak är oförändrad 25,00 €/månad.
Kommunstyrelsen besluter att avisera hyreshöjning till hyresgästerna.
Kst 235 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

05.10.2021

236

Kst 236 §:

Hyra för lärarbostäderna vid Näfsby skola
Hyran debiteras för närvarande enligt följande för lägenheterna vid Näfsby skola.
Lägenhet
Lägenhet
Lägenhet

8,40 € / m²/mån *)
8,40 € / m²/mån
8,40 € / m²/mån *)

81,0 m²
43,0 m²
81,0 m²

*) Från och med den 01.08.12 är lägenheterna uthyrda internt till
fritidshemsverksamheten. Från 2021 överförs ansvaret för fritidshemsverksamheten
under utbildningsnämnden.
För elstolpe avsedd för motorvärmare uppbärs en hyra om 15,- €/vintermånad (fem
månader per år). Hyran har senast justerats genom kommunstyrelsens beslut 20.10.20
§ 262. Hyreshöjningen verkställdes från och med den 01.02.21 Kommunen har rätt
till fri hyressättning av lägenheterna. I hyran ingår vatten och värme. I statistisk
årsbok anges medelmånadshyra per m² enligt bostadens byggnadsår 1961- , hela
Åland:
Byggnadsår
År
År
År1997
1998
1999 År 2008 År 2009 År 2010 År 2012 År 2014 År 2016
-1950
6,96
7,94
7,67
1951-1960
8,93
9,02
9,35
1961-1970
6,98
7,90
8,16
9,39
10,16
10,46
1971-1980
7,34
7,76
8,02
8,66
9,03
9,33
1981-1990
7,51
8,29
8,46
8,91
9,30
9,68
1991-2000
8,94
9,13
8,77
8,78
9,16
9,23
2001-2010
10,90
10,89
11,24
201112,02
TOTALT
7,66
8,26
8,35
9,32
9,63
10,00

2018
8,01
9,1
11,09
9,51
9,73
9,36
11,43
12,73
10,40

2020
8,38
9,48
11,36
9,78
10,05
9,58
11,58
13,20
10,40

Resultaträkning för enheten bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB.
(Bilaga 4, Kst 05.10.21, § 236)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyran för Näfsby lärarbostäder justeras från och med
den 01.02.21 från 8,40 €/m²/månad till 8,50 €/m²/månad.
Kommunstyrelsen besluter att hyran för de hyresgäster vilka tilldelats nyckel för
elstolpe avsedd för motorvärmare är oförändrad 15,- €/vintermånad (fem
vintermånader per vinter).
Kommunstyrelsen besluter att avisera hyreshöjning till hyresgästerna.
Kst 236 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen

05.10.2021

237

Kst 237 §:

Hyra för lägenheterna i Catharinahemmet I och II, Kattby
Hyran för Catharinahemmet I och II i Kattby är för närvarande 6,20 €/m²/mån. Hyran
justerades senast genom kommunstyrelsens beslut av den 20.10.20 § 263 och 264
och verkställdes från den 01.02.21. Ålands landskapsregering har genom brev Dnr
151 K22 av den 03.05.05 delegerat till Hammarlands kommun rätten att fastställa
hyran för enheterna Blåäng, Catharinahemmet och Hammargården. Förändringarna i
hyror och debiteringsgrund skall meddelas till landskapsregeringens kännedom. En
avisering om hyreshöjning skall göras minst tre månader före en hyreshöjning kan
genomföras. Lägenheterna har elvärme.
Resultaträkning för enheten bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB.
(Bilaga 4, Kst 05.10.21, § 237)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyran för Catharinahemmet I och II höjs från 6,20
€/m²/månad till 6,30 €/m²/månad från och med den 01.02.22.
Kommunstyrelsen
besluter
att
meddela
hyreshöjningen
till
Ålands
landskapsregering. Till meddelandet bifogas även debiteringsgrunden för hyran.
Kommunstyrelsen besluter att avisera om hyreshöjning till hyresgästerna i
Catharinahemmet I och II.

Kst 237 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen

05.10.2021

238

Kst 238 §:

Hyra för lägenheter i tidigare daghemmet Pinglans lokaler
Daghemmet Pinglan har under 2006 byggts om till två lägenheter.
Lägenheterna har följande utformning:
 1 st 1 rum och kök + köksförråd samt klädrum, totalyta 59 m².
 1 st 2 rum och kök + klädrum, totalyta 91 m²
Hyran för lägenheterna 7 och 8 i Catharinahemmet II i Kattby är för närvarande 6,50
€/m²/månad. Kommunen har rätt till fri hyressättning av lägenheterna. Hyran har
senast fastställts genom kommunstyrelsens beslut 08.10.19 § 256. Senaste
hyresjustering verkställdes från den 01.02.20. I hyran ingår varmvatten. Däremot har
lägenheterna elvärme vilket bör beaktas då hyran fastställs. I den större lägenheten
finns en luftvärmepump. I statistisk årsbok anges medelmånadshyra per m² enligt
bostadens byggnadsår 1961- , hela Åland:
Byggnadsår
År
År
År1997
1998
1999 År 2008 År 2009 År 2010 År 2012 År 2014 År 2016
-1950
6,96
7,94
7,67
1951-1960
8,93
9,02
9,35
1961-1970
6,98
7,90
8,16
9,39
10,16
10,46
1971-1980
7,34
7,76
8,02
8,66
9,03
9,33
1981-1990
7,51
8,29
8,46
8,91
9,30
9,68
1991-2000
8,94
9,13
8,77
8,78
9,16
9,23
2001-2010
10,90
10,89
11,24
201112,02
TOTALT
7,66
8,26
8,35
9,32
9,63
10,00

2018
8,01
9,1
11,09
9,51
9,73
9,36
11,43
12,73
10,40

2020
8,38
9,48
11,36
9,78
10,05
9,58
11,58
13,20
10,40

Resultaträkning för enheten bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB.
(Bilaga 4, Kst 05.10.21, § 238)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyran för lägenheterna i tidigare daghemmet Pinglans
lokaler hålls oförändrade enligt 6,50 €/m²/månad.
Kst 238 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att hyran för lägenheterna i tidigare daghemmet Pinglans
lokaler höjs från 6,50 €/m²/månad till 6,60 €/m²/månad från och med den 01.02.22.
Kommunstyrelsen besluter att avisera om hyreshöjning till hyresgästerna i tidigare
daghemmet Pinglans lokaler.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

05.10.2021

239

Kst 239 §:

Hyra för lägenheterna i Blåäng och Hammargården, Kattby
Hyran för lägenheterna i Blåäng är för närvarande 9,60 €/m²/månad och för
Hammargården 10,40 €/m²/månad. Hyran har senast fastställts genom
kommunstyrelsens beslut 20.10.20 § 266. Senaste hyresjustering verkställdes från
den 01.02.21. Ålands landskapsregering har genom brev Dnr 151 K22 av den
03.05.05 delegerat till Hammarlands kommun rätten att fastställa hyran för enheterna
Blåäng, Catharinahemmet och Hammargården. Förändringarna i hyror och
debiteringsgrund skall meddelas till landskapsregeringens kännedom. En avisering
om hyreshöjning skall göras minst tre månader före en hyreshöjning kan genomföras.
I hyran ingår värme och vatten.
Resultaträkning för enheten bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB.
(Bilaga 4, Kst 05.10.21, § 239)
Den hyra som fastställs för Hammargården debiteras även för de utrymmen som
uthyrs i de tidigare utrymmena för rådgivning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyran höjs från 9,60 €/m²/månad till 9,70 €/m²/månad
i hyreslägenheterna Blåäng samt från 10,40 €/m²/månad till 10,50 €/m²/månad
i
hyreslägenheterna i Hammargården från och med den 01.02.2022.
Den föreslagna hyran för Hammargården gäller inte för de nya hyreslägenheterna.
Hyran för dessa bereds genom ett skilt ärende.
Kommunstyrelsen
besluter
att
meddela
hyreshöjningen
till
Ålands
landskapsregering. Till meddelandet bifogas även debiteringsgrunden för hyran.
Hyreshöjningen meddelas även till Ålands hälso- och sjukvård vad gäller utrymmen
för hälsovårdsrådgivning och sjukvårdsmottagning i kommunens servicehus
Hammargården.
Kommunstyrelsen besluter att avisera om hyreshöjning till hyresgästerna i Blåäng
och Hammargården.

Kst 239 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.09.2021
21.09.2021
05.10.2021

217
224
240

Kst 217 §:

Tillsättande av arbetsgrupp för personalhälsa

Kst 217 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att bereda ett ärende angående
tillsättandet av en arbetsgrupp för personalhälsa.
_________________

Kst 224 §:

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 07.09.21 tillsätta en arbetsgrupp
som skulle få i uppdrag att utreda åtgärder för att förbättra personalhälsan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp och definierar uppdraget närmare i
beslutet samt sätter en tidsram när uppdraget bör vara slutfört.

Kst 224 §:

BESLUT:

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att ge personalen möjligheten att utse en
personalrepresentant till arbetsgruppen. Ärendet tas upp igen den 05.10.21.
_________________
Kst 240 §:

Följande namnförslag har inkommit vad gäller intresse att vara med som
personalrepresentant i arbetsgruppen.
Eva Helling
Maria Egeland
Anne Louise Holmström

Kst 240 §:

dagverksamhetsledare
assistent skola
städare skola

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att målet med arbetsgruppen är att höja trivseln på
arbetsplatsen för att möjliggöra en minskning av sjukfrånvaron.
Arbetsgruppen påbörjar uppdraget med att utarbeta en enkät som sänds till
personalen och resultatet jämförs med resultatet som gjordes i en liknande
personalenkät.
Utgående från svaren i enkäten tar arbetsgruppen fram förslag till åtgärder i syfte att
förbättra trivseln på arbetsplatsen.
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till den del som det gäller tillsättandet av
medlemmar i arbetsgruppen.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

22.09.2021
05.10.2021

92
241

BTN 92 §:

Avgifter för tillsyn över bygglov samt miljötillstånd 2022
Upptogs till behandling justering av avgifter för tillsyn över bygglov samt
miljötillstånd för år 2022. Avgifterna höjs med cirka 1%. (Bilaga 1)

BTN 92§:

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

Kst 241 §:

(Bilaga 5, Kst 05.10.21, § 241)
I bokslut för år 2020 uppnådde kommunen en avgiftsfinansieringsgrad om 56 %. För
år 2019 var motsvarande siffra 39 %.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till taxor
och avgifter som skall erläggas för granskning av ritningar och tillsyn över bygglov
samt miljötillstånd för år 2022 godkänns samt att de tillämpas från och med den
01.01.22.

Kst 241 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

22.09.2021
05.10.2021

93
242

BTN 93 §:

Vattentariff för år 2022
Upptogs till behandling justering av vattentarifferna för år 2022.
Anslutningsavgiften föreslås till 1 740 € inkl. moms för 40 mm anslutning och till 2
170,00 € inkl. moms för 50 mm anslutning.
Minimi-förbrukningsavgiften föreslås förbli 42,00€ inkl. moms. Grundavgiften
föreslås förbli till 70 € inkl. moms. Bruksavgifterna föreslås höjas till 2,02 €/m3 inkl.
moms och till 2,15 €/m2 inkl. moms för tillfälliga förbrukare. För ibruktagande av en
vilande anslutning föreslås en höjning till 111 € inkl. moms. (Bilaga 2)

BTN 93 §:

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

Kst 242 §:

(Bilaga 6, Kst 05.10.21, § 242)
Enligt vattenverkets särredovisning i bokslutet för år 2020 redovisades en vinst om
23.694,35 €. Det här utgör en vinst motsvarande 0,28 €/m³. Under år 2019 var
motsvarande vinst 24.620,66 € eller 0,29 €/m³. Då ledningsnätet är gammalt är det
motiverat för kommunen att ha en vinst i kalkylen eftersom kommunen måste vid
behov kunna lösa olika problem med vattenleveranserna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till
vattentariff för år 2022 godkänns samt att den tillämpas från och med den 01.01.22.

Kst 242 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen
godkänner
förslaget
med
ändringen
minimiförbrukningsavgiften om 42,00 € inklusive moms 24 % stryks.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

att

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

22.09.2021
05.10.2021

94
243

BTN 94 §:

Avloppsvattentaxa för år 2022
Upptogs till behandling justering av avloppstaxan för år 2022. Anslutningsavgiftens
grundbelopp föreslås ändras till 1 422 € inkl. moms, beloppet per bostadslokal
föreslås ändras till 750 € inkl. moms och beloppet för varje enhet för sociala
utrymmen ändras till 750 € inkl. moms. Taxan för bruksavgiften föreslås höjas från
4,34 €/m3 till 4,38 €/m3 inkl. moms. (Bilaga 3)

BTN 94 §:

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

Kst 243 §:

Enligt avloppsvattenverkets särredovisning för år 2020 redovisas ett underskott om
- 68.791,59 €. Förlusten utgör - 1,99 €/m³ avloppsvatten. Motsvarande nyckeltal var i
bokslutet år 2019 – 79.059,00 € eller – 2,34 €/m³. (Bilaga 7, Kst 05.10.21, § 243)
Taxan skall godkännas av kommunfullmäktige enligt LL om avloppsvattenavgift
(ÅFS 1974/23) § 6.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till
avloppsvattentaxa för Hammarlands kommun för år 2022 godkänns samt att den
träder ikraft från den 01.01.22.

Kst 243 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

22.09.2021
05.10.2021

95
244

BTN 95 §:

Småbåtstaxor för år 2022
Upptogs till behandling småbåtstaxorna för år 2022. Taxorna föreslås höjas med ca.1
% enligt bilaga. (Bilaga 4)

BTN 95 §:

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

Kst 244 §:

I bokslutet för år 2020 har hamnen i sin helhet genererat vinst om 4 550,79 €. Under
år 2019 var vinsten 2 396,39 €. (Bilaga 8, Kst 05.10.21, § 244)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till taxor
för småbåtar och uppläggningsplatser vid Öra hamn och Öra strand för år 2022
godkänns samt att de träder ikraft från och med den 01.01.22.

Kst 244 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Mona Kalm föreslår att
taxorna för Öra hamn lämnas oförändrade samt att förslaget vinner understöd av
ledamot Sandra Eckerman. Ledamot Marie Stenlund och ordföranden Anders T.
Karlsson stöder kommundirektörens förslag. Emedan två förslag vunnit understöd
förrättar ordföranden följande omröstningsproposition. De som röstar för
kommundirektörens förslag röstar för ja och de som röstar för ledamot Mona Kalms
förslag röstar för nej. Omröstning förrättas genom att ledamot efter namnupprop
svarar antingen ja eller nej. För ja röstar ledamöterna Johan Holmqvist och Marie
Stenlund samt ordföranden Anders T. Karlsson. För nej röstar ledamöterna Sandra
Eckerman, Mona Kalm och Lena Sandqvist. Vice ordförande Niklas Danielsson
lägger ner sin röst. Efter verkställd omröstning konstaterar ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat enligt kommundirektörens förslag då ordförandens röst
avgör ifall rösterna faller lika.
Ordföranden konstaterar att ledamot Mona Kalm reserverar sig mot beslutet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

22.09.2021
05.10.2021

96
245

BTN 96 §:

Hamntaxor för år 2022
Upptogs till behandling justering av taxorna i hamnen för år 2021. Taxorna föreslås
höjas med ca. 1% enligt bilaga. Elavgifterna faktureras enligt Ålands elandelslags
taxor. (Bilaga 5)

BTN 96 §:

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

Kst 245 §:

I bokslutet för år 2020 har hamnen i sin helhet genererat vinst om 4 550,79 €. Under
år 2019 var vinsten 2 396,39 €. (Bilaga 9, Kst 05.10.21, § 245)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till hamnoch elavgifter för Öra hamn för år 2022 godkänns samt att de träder ikraft från och
med den 01.01.22.

Kst 245 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen

05.10.2021

246

Kst 246 §:

Övriga taxor för år 2022
Kommunfullmäktige fastställde följande övriga taxor för år 2021 vilka tillämpas för
externa arbeten som utförs av fastighetsskötarna och kommunteknikern.
Arbete som utförs av fastighetsskötare
Traktor
Arbete som utförs av kommunteknikern

38,65 €/timme (moms = 0 %)
57,00 €/timme (moms = 0 %)
49,70 €/timme (moms = 0 %)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att följande taxor för år 2022
tillämpas för externa arbeten som utförs av fastighetsskötarna och kommunteknikern
samt att de träder ikraft från och med den 01.01.22.
Arbete som utförs av fastighetsskötare
Traktor
Arbete som utförs av kommunteknikern
Kst 246 §:

39,00 €/timme (moms = 0 %)
57,60 €/timme (moms = 0 %)
50,20 €/timme (moms = 0 %)

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen

05.10.2021

247

Kst 247 §:

Verksamhetsbidrag för föreningar år 2022 genom kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antog den 10.11.16 ett regelverk för bidrag till föreningar.
Följande föreningar och institutioner har ansökt om verksamhetsbidrag inom
kommunstyrelsens förvaltningsområde:
Föreningen Norden på Åland r.f.
Hammarlands Torp byalag r.f.
Svenska Finlands Folkting

23.08.21
01.09.21
15.09.21

799,50
2 200,00
170,00

Takorganisationer kan beviljas bidrag enbart genom lokala avdelningar i
Hammarland. Bidraget indelas i grundbidrag, aktivitetsbidrag och renoverings- och
investeringsbidrag. (Bilaga 10, Kst 05.10.21, § 247)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att Föreningen Norden på Åland r.f.: s ansökan om
799,50 € för år 2022 avslås emedan föreningen inte har en lokal avdelning i
Hammarland och då det inte heller föreligger synnerliga skäl för beviljandet av
verksamhetsbidrag.
Kommunstyrelsen besluter att ta upp anslag om 700,- € för Hammarlands Torp
byalag r.f. för år 2022 för att stöda projektet målning av tak, fönster, lister och dörrar.
För utbetalning förutsätts redovisning.
Kommunstyrelsen besluter att Svenska Finlands Folktings ansökan om 170,- € i stöd
för år 2022 avslås med motiveringen att Folktinget inte har en lokal avdelning i
Hammarland och det inte finns synnerliga skäl för att bevilja verksamhetsbidrag.
Kommunstyrelsens beslut verkställs under förutsättning att kommunfullmäktige
fastställer budgeten för ovan nämnda bidrag.
Kst 247 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

24.08.2021
22.09.2021
05.10.2021

194
102
248

Kst 194 §:

Utlåtande om hastighetsbegränsning på Skarpnåtövägen
Ålands landskapsregering begär genom brev Dnr ÅLR 2021/6671 av den 17.08.21
om kommunens utlåtande angående gällande hastighetsbegränsning på 90-område
längs landsväg nr 160 Skarpnåtövägen. Landskapsregeringen avser ta ställning till
om gällande hastighetsbegränsning om 90 km/h på en del av landsvägen ska kvarstå
eller om den ska sänkas till 70 km/h. Landskapsregeringen ber kommunen ge
utlåtande om trafiksituationen samt om hastighetsbegränsningen. Kommunens
utlåtande bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den 05.10.21. (Bilaga 5, Kst
24.08.21, § 194)
90 km/h är idag tillåten hastighet efter Hammarvallen fram till Lillbolstad strax före
korsningen till Södergårdsstigen d.v.s. en sträcka på ca 4 km.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 24.09.21.

Kst 194 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 102 §:

Kommunteknikerns förslag:
Landsväg 160 är en tvåfältsväg med en körbredd på ca 5,5m. Egentliga vägområden
för gång och cykel trafik saknas. Avstånd mellan dikesslänt och körbana understiger
1m ställvist.
Infarter till bostadstomter är i direkt anslutning till vägen. Vägen kan anses smal och
område för gång och cykeltrafik saknas, man delar körbana med övrig tung trafik.
Vägen kan därför inte klassas som en trygg väg. Utmed sträckan Hammarvallen –
Södergårdstigen finns i anslutning till väg ett antal bostadshus som är beroende att
använda vägen även för GC- trafik. Vägsträckan går igenom byn Postad och en del
av Lillbolstad by, som använder vägen som sin tillfartsväg.
Föreslår därför att nämnden rekommenderar att en hastighetsänkning från 90km/h till
70km/h införs på vägsträckan.

BTN 102 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag.
_________________
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 248 §:
Kommundirektörens förslag:

24.08.2021
22.09.2021
05.10.2021

194
102
248

Kommunstyrelsen godkänner byggnadstekniska nämndens förslag.
Kst 248 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen

05.10.2021

249

Kst 249 §:

Framställan om morsdagsutmärkelsetecken, Landshövdingen på Åland
Landshövdingen på Åland har genom ett brev Dnr 24 21 L10 av den 24.09.21
meddelat att kommuner kan ge förslag till mottagare av morsdagsutmärkelsetecken
för år 2022. Förslag skall framställas på blankett senast den 12.11.21. (Bilaga 11, Kst
05.10.21, § 249)
Grunderna för att bevilja utmärkelsetecknet är meriter som exemplariska fostrare av
barn och ungdomar, främjande av familjeliv och föräldraskap samt även en allmän
omtanke och omsorg om andra.
Kandidaternas undre åldersgräns är 40 år. I brevet betonas att olika slags mödrar i
olika yrken och i olika samfund och livssituationer kan vara meriterade fostrare, t.ex.
förvärvsarbetande, ensamförsörjare, lanthusmödrar liksom också olika
minoritetsgrupper. Barnens antal är inte av avgörande betydelse. Förutom biologiska
mödrar kan även adoptiv- och fostermödrar föreslås. Även ett mera samhälleligt
uppfostringsansvar beaktas t.ex. verksamhet inom barnskydds- och
familjeorganisationer, ungdoms- och idrottsorganisationer, skolnämnder och
föräldraföreningar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
besluter
morsdagshederstecken.

Kst 249 §:

om

eventuella

framställningar

angående

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att framställa om utmärkelsetecken för -----.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen

05.10.2021

250

Kst 250 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2021/5722 av den 17.09.21 angående
redovisning av förberedande undervisning i grundskolan 2021-2022, Hk Dnr 167/21.
Protokoll från gemensamma räddningsnämnden av den 16.09.21, Hk Dnr 168/21. (Ej
utsänd)
Protokoll från biblioteksnämnden av den 20.09.21, Hk Dnr 169/21. (Ej utsänd)
Byggnadstekniska nämndens ärende med rubriken Vägnamn på kommunens
bostadsområden av den 22.09.21 § 103.
Visit Ålands information angående höstmöte onsdagen den 13.10.21 kl. 18.00 i
Alandica.
(Bilaga 12, Kst 05.10.21, § 250)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 250 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen

05.10.2021

251

Kst 251 §:

Utvärdering av tidsbestämda tjänsten äldreomsorgs- och barnomsorgsledare
I det ingångna avtalet med Eckerö kommun av den 12.01.21 om samarbete mellan
kommunerna Eckerö och Hammarland angående tjänsten äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare finns en punkt där parterna kommit överens om att en utvärdering
av arbetets organisering ska göras under oktober 2021 och maj 2022.
Innan utvärderingen påbörjas torde kommunstyrelsen ge riktlinjer om hur
utvärderingen genomförs.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att utvärderingen genomförs av respektive kommuners
ordförande i kommunstyrelsen och kommundirektör i samråd med berörd
tjänsteman. Vid utvärderingen kan gruppen höra förtroendevalda och tjänstemän i
den utsträckning som behövs.
De områden som särskilt bör fästas vikt vid är att få tjänsten att fungera så att
arbetstiden fördelas jämt mellan båda kommuner inom fastställd arbetstid. För att
uppnå det här bör även möjligheten att avlyfta tjänsteuppgifter bedömas.

Kst 251 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med tillägget att även vice ordförande i
kommunstyrelsen deltar vid utvärderingen.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

05.10.2021

229-251

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:
§§ 229-234; §§ 240-246; §§ 248-251
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§ 235-239; § 247;
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

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:
§§ 235-239; § 247

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 08.10.2021 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

