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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

06.10.2020

244-246

Kst 244 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 244 §:

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

Kst 245 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Sandra Eckerman till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 06.10.2020 i
kommungården efter sammanträdets avslutande.

Kst 245 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 246 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 246 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan extra ärenden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

31.08.2020
06.10.2020

222
247

Kst 222 §:

Yttrande över lagförslag om anpassning av landskapsandelssystemet
Ålands landskapsregering har genom bifogade e-post av den 10.07.20 meddelat att
kommunen kan avge ett yttrande över lagförslaget om anpassning av
landskapsandelssystemet till ny lagstiftning. För att kunna beaktas skall kommunens
yttrande vara landskapsregeringen tillhanda senast den 30.09.20. Enligt meddelandet
kommer det under remisstiden att sändas ut en kompletterande kalkyl som visar
utfallet baserat på nettodriftskostnaderna 2018. (Bilaga 4, Kst 31.08.20, § 222)
Enligt lagförslaget genomförs vid ingången av 2021 flera reformer vilka berör
kommunernas verksamhet. LL om socialvård och LL om barnomsorg och grundskola
träder ikraft. Samtidigt verkställs även reformen för kommunernas socialtjänst.
Förslaget
innehåller
även
en
ändring
av
ersättningen
för
specialfritidshemsverksamheten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av lagförslaget och inväntar den kompletterande kalkylen
vilken visar utfallet.

Kst 222 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 247 §:

Excel-kalkylbladet med uträkningen av landskapsandelarna går inte att framställa på
papper då kolumnerna är för breda. Dessa finns endast på extranet eller e-post.
(Bilaga 1, Kst 06.10.20, § 247)
Lagförslaget innebär bl.a. följande:
Landskapsandelen för samordnad socialtjänst höjs från 12,5 % till 12,8 %.
Landskapsandelen för barnomsorg höjs från 12,5 % till 14,3 %.
Landskapsandelen för specialfritidshemmet motsvarar normkostnaden.
Landskapsandelen för förberedande undervisning motsvarar landskapsandelen för
normkostnaden som motsvarar basbeloppet för densamma.
Landskapsandelen för andra än läropliktiga motsvarar normkostnaden för andra än
läropliktiga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avge följande utlåtande angående lagförslaget.
Kommunstyrelsen är positiv till att lagförslaget strävar efter att kompensera de
förändringar som påför ökade kostnader för kommunerna till 100 %. En noggrann
uppföljning bör ske att det här även uppfylls i verkligheten.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
31.08.2020
222
Kommunstyrelsen
06.10.2020
247
(Forts.)
Landskapsandelssystemet har dock brister då det är invecklat och svårt att sätta sig in
i. Landskapsandelssystemet bidrar även till att kommuner försätts i ett läge där de har
svårt att få tillräcklig finansiering för sin verksamhet. Bokslutet för år 2019 visar att
olikheterna mellan kommunerna är stora. Det torde vara ett av
landskapsandelssystemets syften att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan
kommunerna. Ett grundproblem är kommunernas sammanlagda resultat är 10,4 M€
på minus efter år 2019. Endast en kommun visar ett ekonomiskt överskott.
Skattesatserna varierar mellan 16,50 % till 19,75 %. Den effektiva skattegraden är
avsevärt lägre med anledning av de stora avdrag som får göras i beskattningen. Det
finns ett uttalat behov att på ett bättre sätt greppa finansieringen av landskapet
Ålands och kommunernas finansiering än vad som gäller nu. Målsättningen bör vara
att sträva efter en ekonomisk balans i alla delar av den offentliga sektorn. För att
kommunerna skall ha en tillräckligt stark ekonomi borde resultatet vara stadigt på
plus och inte som nu 10,4 M€ på minus.
Kst 247 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen

06.10.2020

248

Kst 248 §:

Mellanbokslut för budgetförverkligande per 31.08.2020
Ett mellanbokslut uppgörs inte lika noggrant som ett bokslut vid räkenskapsårets
slut. (Bilaga 2, Kst 06.10.20, § 248)

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

2020 1-8
545,3
-2 313,6
-3 070,6
-5 384,2
-4 838,9
580,4
266,0
-285,6
93,1

2019 1-8
485,4
-2 347,5
-3 043,3
-5 390,8
-4 905,3
266,4
-16,9
-125,8
121,3

Ökn 19-20 %
12,3 %
-1,4 %
0,9 %
-0,1 %
-1,4 %
117,9 %
-1677,6 %
127,1 %
-23,2 %

Resultatenheter över normalförbrukning 1-8 = 66,7 %
C100
Revisorerna
Revision
C220
Socialnämnden
Övrig barndagvård
C230
Socialnämnden
Vård på åldringshem
C240
Socialnämnden
Hemtjänst
C700
Gemensamma brandnämnden
Brand- och räddningsväsendet
Driftsdel
Utgifter
Inkomster
Netto
Investeringsdel totalt
Utgifter
Inkomster
Netto
Finansieringsdel totalt
Utgifter
Inkomster
Netto

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att anteckna ärendet till kännedom.
Kst 248 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

68,7 %
77,0 %
68,5 %
68,7 %
86,2 %
61,9 %
61,6 %
61,9 %
11,7 %
10,6 %
12,0 %
2,3 %
71,3 %
71,3 %

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

21.04.2020
16.09.2020
06.10.2020

127
91
249

Kst 127 §:

Uppförandet av två busskurer på Öra strand
I den av kommunfullmäktige antagna budgeten för år 2020 finns under resultatenhet
C 120, Kommunstyrelsen, Kollektivtrafik ett anslag om totalt 7.000,- € för två
busskurer till busshållplatser vid Öra. Ålands landskapsregering är väghållare för
landsväg nr 1 och då torde gällande allmänna principer och direktiv för utplacering
av väntkurer för bussplatser följas. En ritning har erhållits från Sunds kommun för
där uppsatta busskurer. Enligt meddelandet kan ritningarna användas om de
modifieras i någon utsträckning. (Bilaga 4, Kst 21.04.20, § 127)
Tidigare har byggnadstekniska nämnden handhaft inköp och uppsättning av beviljade
busskurer.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att två busskurer anskaffas enligt bifogade ritningar
med någon modifikation.
Kommunstyrelsen besluter att överstyra ärendet om anskaffning till
byggnadstekniska nämnden som beviljas rätt att ordna två busskurer till hållplatserna
på Öra i enlighet med landskapsregeringens allmänna principer och direktiv för
utplacering av väntkurer för busshållplatser inom det av kommunfullmäktige
beviljade anslaget om 7.000,- €.

Kst 127 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 91 §:

Kommunteknikern har bjudit ut byggande av busskurer till Öra genom riktade anbud
till 5 entreprenörer och genom annonsering i e-Anrop. Anbuden skall vara
kommunen tillhanda senast 16.09 kl. 16.00.
Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden öppnar de inkomna anbuden.

BTN 91 §:

BESLUT:
Inom utsatt tid har två anbud inkommit.
Ordförande öppnade anbuden.
Anbuden överstiger antagna budgetmedel, nämnden överlåter till kommunstyrelsen
att besluta om kommunteknikern skall anta det lägsta anbudet eller bjuda ut på nytt.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 249 §:
(Bilaga 3, Kst 06.10.20, § 249)

21.04.2020
16.09.2020
06.10.2020

127
91
249

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att kommunteknikern kan anta det lägsta budet för att
verkställa uppsättning av två busskurer på hållplatserna på Öra.
Kst 249 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att återremittera ärendet till byggnadstekniska nämnden
för verkställandet av en ny anbudstävlan med förutsättningen att de ska vara
uppförda senast den 07.01.21 inom den fastställda budgeten. Anbud ska begäras från
de företag som lämnade in anbud under första omgången samt även från Benny
Mattsson samt ytterligare två byggare från Hammarland. Anbudsbegäran bör även
sättas ut på hemsidan. Anbud begärs för en likadan busskur som den vita i
Frebbenby.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

31.08.2020
16.09.2020
06.10.2020

226
89
250

Kst 226 §:

Sondering från Eckerö kommun om kommuntekniker-byggnadsinspektör
Kommundirektören i Eckerö kommun Raine Katajamäki har per telefon den
27.08.20 sonderat huruvida Hammarlands kommun har behov av mera resurs för
kommuntekniker-byggnadsinspektör. Sonderingen grundar sig på att Eckerö för
närvarande har en rekrytering på gång vad gäller en 50 %: s
tekniker/byggnadsinspektör med anledning av en förestående ledighet. Det här skulle
möjliggöra att Hammarlands kommun om behov finns kunde samarbeta kring en del
av tjänsten.
I fastställd budget för år 2020 finns inte upptaget anslag för en tilläggsresurs. Frågan
har varit föremål för diskussion under år 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 30.09.20.

Kst 226 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 89 §:

Sondering från Eckerö kommun om kommuntekniker- byggnadsinspektör
Kommunteknikerns förslag:
Hammarlands kommun är en växande kommun och flera myndighetsuppgifter åläggs
kommunerna att sköta, som innebär ökade arbetsuppgifter. Under lång tid tillbaka
har kommunen haft mera än en heltidstjänst. Efter att Tryggve Packalén slutade 2016
har ingen ersättare anställts. Arbetsuppgifter finns för en halvtidstjänst.
Revisorn har också påpekat att byggnads- och tekniska kansliet är underbemannat
jämfört med motsvarande storlekskommuner.
Föreslår därför att kommunen inleder diskussioner med Eckerö kommun om
samarbete för att anställa en gemensam byggnadsinspektör och kommuntekniker.
Och att man äskar om anslag för en halvtidstjänst av Kommunfullmäktige för 2021
trots det ekonomiska läget.

BTN 89 §:

BESLUT:
Föreslår att Hammarlands kommun inleder diskussion med Eckerö kommun om
eventuellt samarbete angående kommuntekniker/byggnadsinspektör.
_________________ (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 250 §:
Kommundirektörens förslag:

31.08.2020
16.09.2020
06.10.2020

226
89
250

Kommunstyrelsen besluter framställa hos Eckerö kommun om att ett förslag till avtal
om samarbete utarbetas där Hammarlands kommun köper tjänster motsvarande 40 %
av heltid för en kommuntekniker-byggnadsinspektör. Den arbetstid som
Hammarlands kommun köper bör utförs i Hammarland. Ett samarbete kan inledas
fr.o.m. den 01.01.21 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner anslag
och avtal för samarbetet.
Kst 250 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen är försiktigt positiv till förslaget men besluter att återremittera
ärendet till byggnadstekniska nämnden för ett klarläggande över hur man skall
fördela arbetsuppgifterna mellan ordinarie tjänsteman och den köpta tjänsten på 40
%.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

06.10.2020

251

Kst 251 §:

Uppföljning av sjukledigheter
Kommunstyrelsen har beslutat om ett system för uppföljning av sjukskrivningar. I
beslutet ingår rapportering av antalet sjukskrivningsdagar kvartalsvis. Statistiken för
år 2019 visar att mängden sjukskrivingar minskat från år 2018 från 1.616 till 1.593
sjukdagar. Bifogade tabell ingår i kommunens bokslut
Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet
Enhet
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Ökn 18-19 %
Kommunkansli
151 243
70 107
58
58 171
43
32 186 405
-37,9 %
Hammargården
362 411 343 405 862 564 597 449 420 367 304
-11,9 %
Handikappservice
2
16
59
0
5
0
37
11
62
56
3
-87,5 %
Dagvård
822 560 403 422 714 642 501 534 453 399 620
46,8 %
Näfsby skola och bibliotek
166 269 212 274 220
98 553 106 158 159 233
-38,3 %
Tekniska
90 117
26
7
1
0
3
7
45
73 107
-23,1 %
TOTALT
1593 1616 1 113 1215 1860 1362 1 862 1 150 1 170 1 240 1 672
-1,4 %

Kommunstyrelsen beslöt att den närmaste chefen skall ordna en
arbetsförmågebedömning hos företagshälsovården för anställda vilka under ett år har
fler än sex sjukskrivningsperioder.
Kommunstyrelsen beslöt dessutom om rapportering så att en kopia av verkställt
uppföljningssamtal
sänds
till
kommundirektören
efter
den
4:
de
sjukskrivningsperioden eller vid sjukskrivning över 14 dagar samt att en rapport ges
till kommundirektören om att en arbetsförmågebedömning gjorts hos
företagshälsovården efter den 7:de sjukskrivningsperioden under ett år.
Efter det 2: dra kvartalet år 2020 har kriteriet för behov av uppföljning uppnåtts i 14
fall. Av dessa har behovet av uppföljningssamtal påmints till närmaste chef i 8 fall. I
två fall är personer på ledighet och uppföljning är därför inte möjlig och i ett fall har
personen slutat.
Sjukskrivningarna har diskuterats i kommunens ledningsgrupp den 03.09.20. Under
mötet konstaterades att Corona virusepidemin sannolikt kommer att öka
sjukskrivningar p.g.a. rådande rekommendationer att stanna hemma vid
förkylningssymptom. Några konkreta förslag till åtgärder för att minska antalet
sjukskrivningar vilka skulle ha vunnit ett brett stöd kunde inte noteras vid
ledningsgruppsmötet.
Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet
Enhet
1-6 2020 1-6 2019 1-6 2018 1-6 2017 Ändring Änd. %
Kommunkansli
186
70
168
243
116
69,0 %
Hammargården
269
55
198
411
214 108,1 %
Handikappservice
2
0
4
16
2 50,0 %
Dagvård
332
404
232
560
-72 -31,0 %
Näfsby skola och bibliotek
99
74
260
269
25
9,6 %
Tekniska
79
2
5
117
77 1540,0 %
TOTALT
967
605
867
1616
362 41,8 %

Kommundirektörens förslag:
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
06.10.2020
(Forts.)
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
Kst 251 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 10
§ nr

251

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

26.05.2020
02.06.2020
25.08.2020
15.09.2020
06.10.2020

64
171
94
105
252

SOC 64 §:

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

Kock
Kock
Köksbiträde
lokalvårdare
Lokalvårdare
Summa
*) 25% matutkörning

Nu
100
80
60
40
60
340

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

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

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Socialnämnden
26.05.2020
64
Kommunstyrelsen
02.06.2020
171
Socialnämnden
25.08.2020
94
Socialnämnden
15.09.2020
105
Kommunstyrelsen
06.10.2020
252
(Forts.)
Kst 171 §:
Larissa Munce är i dag anställd som köksbiträde/lokalvårdare tillsvidare. 52,29 %
avarbetstid är enligt fastställd budget köksbiträde och bokförs under kostnadsställen
2500 Hammargården kök. 47,71 % bokförs enligt fastställd budget under
kostnadsstället Hemservice 2400 som lokalvårdare.
Socialnämndens förslag torde innebära att Larissa Munce tidsbestämt fr.o.m.
01.07.20-31.12.20 städar och kör ut mat och lönekostnaden bokförs då på
kostnadsställe 2400 Hemvårdshjälp.
Istället för Larissa Munce anställs ett köksbiträde enligt 75 % av heltid och
lönekostnaden bokförs på kostnadsställe 2500 Servicehuset/Hammargården.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslaget under resultatenhet
C 240. Socialnämnden, Hemtjänst ändras för verksamhetens kostnader från 883.446,€ till 892.246,- €. Höjningen av anslag om 8.800,- € utgör en tillfällig höjning för att
uppfylla rekommendationer kring städning av Hammargården och matutkörning
under Coronavirusepidemin. Behovet av tilläggsresurs bör utvärderas efter den
30.09.20 för att se om behovet av utökad städning och matutkörning föreligger fram
till den 31.12.20.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslaget under resultatenhet
C 250. Socialnämnden, Annan service för åldringar och handikappade ändras för
verksamhetens kostnader från 509.377,- € till 513.177,- €. Höjningen av anslag om
3.800,- € utgör en tillfällig höjning av resursen som köksbiträde för att hanteringen
av mat försvårats under Coronavirusepidemin. Behovet av tilläggsresurs bör
utvärderas efter den 30.09.20 för att se om behovet av utökat köksbiträde föreligger
fram till den 31.12.20.
Kst 171 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

SOC 94 §:

Socialkansliet har gjort en utvärdering i samband med föreståndaren och
närvårdarkoordinatorn på Hammargården.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
På grund av Hammargårdens klienters stora omvårdnadsbehov och höga vårdtyngd
är det av stor vikt att klienternas rum städas minst två gånger/vecka och att Larissa
därav fortsätter med enbart städ om 100 %.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Socialnämnden
26.05.2020
64
Kommunstyrelsen
02.06.2020
171
Socialnämnden
25.08.2020
94
Socialnämnden
15.09.2020
105
Kommunstyrelsen
06.10.2020
252
(Forts.)
Socialnämnden konstaterar att Alexandru Crucean som anställts som köksbiträde om
75 % av heltid under perioden 1.7–30.9.2020 gör ett utmärkt arbete till kommunens
fulla belåtenhet och är en stor resurs.
Socialnämnden konstaterar att det fortsatt föreligger ett behov av utökat köksbiträde
fram till den 31.12.2020 och vidareanställer således Alexandru Crucean till och med
den 31.12.2020.
SOC 94 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till vikarierande socialsekreterare
för vidare beredning till nästkommande socialnämndsmöte den 15 september 2020.
_____________

SOC 105 §:

Bilaga 1: Utvärdering i ärendet SOC 94 § 25.8.2020: Lokalvården i Hammargården
hösten 2020.
Vikarierande socialsekreterare har gjort en fördjupad utvärdering gällande
organisering av lokalvård, köksarbete och matutkörning i hemvården/Hammargården
under sommaren 2020. Utvärderingen återfinns i bilaga 1. Jenny Olofsson-Engblom,
föreståndare för Hammargården, närvarar vid Socialnämndsmötet för att redogöra för
ärendet.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden begrundar utvärderingen och föreståndarens redovisning.
Socialnämnden konstaterar att utvärderingen bekräftar att behovet av tilläggsresurs
för utökad städning, köksarbete och matutkörning föreligger även efter den
30.09.2020 med anledning av både de omfattande behoven hos
hemvården/Hammargårdens klienter och de utökade behoven av matutkörning och
städning uppkomna i och med coronapandemin och rekommendationer kring dess
hantering.
Socialnämnden beslutar därmed att Larissa Munce bör fortsätta med enbart städ och
matutkörning på 100 % till och med 31.12.2020.
Socialnämnden beslutar vidare att det fortsatt föreligger ett behov av utökat
köksbiträde fram till den 31.12.2020 och vidareanställer således Alexandru Crucean
som köksbiträde på 75 % av heltid under perioden 1.10.–31.12.2020.
Vidare beslutar socialnämnden att, i enlighet med beslutet SOC 64 § 26.05.2020, i
budgetarbetet titta på bemanningen i kök och städ på Hammargården för år 2021.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
SOC 105 §
BESLUT:

26.05.2020
02.06.2020
25.08.2020
15.09.2020
06.10.2020

64
171
94
105
252

Socialnämnden beslutar enligt förslag med motivering att fungerande äldrevård i
Hammargården och hemvården är viktigt för att minimera utnyttjandet av platser på
Oasen (institution/demensboende).
Socialnämnden beslutar att Larissa Munce bör fortsätta med enbart städ och
matutkörning på 100 % till och med 31.12.2020.
Socialnämnden beslutar vidare att det fortsatt föreligger ett behov av utökat
köksbiträde fram till den 31.12.2020 och vidareanställer således Alexandru Crucean
som köksbiträde på 75 % av heltid under perioden 1.10.–31.12.2020.
Vidare beslutar socialnämnden att, i enlighet med beslutet SOC 64 § 26.05.2020, i
budgetarbetet titta på bemanningen i kök och städ på Hammargården för år 2021.
Paragrafen justeras omedelbart.
_______________
Kst 252 §:

(Bilaga 4, Kst 06.10.20, § 252)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar utvärderingen till kännedom.

Kst 252 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen

06.10.2020

253

Kst 253 §:

Utlåtande över Oasen boende- och vårdcenter k.f: s budget och ekonomiplan
Oasen boende- och vårdcenter k.f. har genom brev av den 23.09.19 begärt om
kommunens utlåtande angående förslag till budget och ekonomiplan för åren 20212023. Kommunens utlåtande skall vara kommunalförbundet tillhanda senast den
13.10.20. (Bilaga 5, Kst 06.10.20, § 253, budget endast elektroniskt)
Verksamhetens driftskostnader minskar med 0,6 %. Budgetförslaget planeras
utgående från 90 %: s beläggning. Budgeten för år 2019 planerades enligt 93 %: s
beläggning.
Totala personalantalet är oförändrat mellan åren 2020 och 2021 d.v.s. 80,2
heltidstjänster. År 2019 var heltidstjänsterna 75,1.
Planerade investeringar anges på sidan 31. Investeringskostnaderna beräknas år 2021
till totalt 431 T€. Den största investeringen år 2021 är badrumsrenovering om 200
T€. Avskrivningarna utgör 169 T€. År 2022 beräknas investeringarna vara 330 T€
och år 2023 220 T€. Avskrivningarna för år 2021 är 206 T€.
Grundavgiften för år 2021 beräknas vara 16.787 € och den uppbärs även om
vårdplatsen inte används såvida vårdplatsen inte nyttjas av annan kommun. Köket
förefaller ha en stor resurs med en kökschef och 5 kockar. För att få ett bättre grepp
om effektiviteten borde nyckeltal i form av kostnad/portion tas fram.
Dygnspriserna i kommunalförbundet är följande (exklusive grundavgift):
Institutionsavdelningarna (år 2019 - 163,57 €)
201,24 €/vårddygn
Demensavdelningen (år 2019 – 190,70 €)
185,58 €/vårddygn
Effektiverat serviceboende (År 2019 – 124,44 €)
133,55 €/vårddygn
Ordföranden i kommunstyrelsen Anders T. Karlsson och kommundirektör Kurt
Carlsson har deltagit vid mötet i Jomala kommunkansli den 25.06.20 och i enlighet
med överenskommelsen från mötet har information gått ut till representanter i
samtliga kommunalförbund att ett sparkrav gäller om 5 % från driftskostnaderna i
bokslutet för 2019. Det här sparkravet gäller även för Oasen boende- och vårdcenter
k.f.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att den överenskommelse som gjordes i Jomala den
25.06.20 vad gäller inbesparing om 5 % från bokslut för år 2019 bör följas och
kommunen meddelar även beslutet till kommunens representant i
förbundsfullmäktige. I övrigt bör kommunens representant understöda alla förslag till
inbesparingar som framläggs under behandlingen av budget och ekonomiplan för
åren 2021-2023.
Nyckeltalen för vårddygnskostnad bör kontrolleras. 2019 års dygnspriser stämmer ej
med bokslut ss. 32-33. I budget har demens lägre dygnskostnad än institution.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 253 §:
BESLUT:

06.10.2020

253

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen

06.10.2020

254

Kst 254 §:

Förtroendevaldas arvoden och resekostnader för år 2021
Kommunfullmäktige har i regel årligen tagit beslut angående förtroendevaldas
arvoden och resekostnader för följande år. De nu gällande arvodena enligt
kommunfullmäktiges beslut återges nedan.

Förklaring

Årsarvode
€
500
2 200
902
352
99
99
352
99

Per bevistat
sammant. €
45
45
45
45
45
45
45
45

Per gång
€
-

Ordförande i övriga kommunala
nämnder eller styrelser

-

45

-

Kommunstyrelseledamöters arvoden

-

40

-

Kommunfullmäktigeledamöters och övriga kommunala förtroendevaldas arvoden

-

40

-

Arvodet för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för ordförande

-

-

22,50

Arvode för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för ledamot
i kommunstyrelsen

-

-

20

Arvodet för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för protokolljusterare i
övriga förvaltningsorgan

-

-

20

Ordförande kommunfullmäktige
Ordförande kommunstyrelse
Ordförande socialnämnd
Ordförande skolnämnd
Ordförande biblioteksnämnd
Ordförande fritidsnämnd
Ordförande byggnadsteknisknämnd
Ordförande gemensam lantbruksnämnd

Till ordföranden i kommunens valmyndigheter betalas förutom mötesarvoden även
ett arvode/valdag

Telefon
ersättning €/år
100
200
100
50
20
20
50
20

20

150

Till ledamot i kommunens valmyndigheter betalas förutom mötesarvoden även
ett arvode/valdag

110

Arvode för sammanträde utom kommunen skall utgå enligt samma grunder som för
sammanträde inom kommunen i de fall arvode icke utbetalas av kommunalförbund el. dyl.
Resekostnadsersättning skall utgå enligt de grunder som är gällande inom landskapsförvaltningen
Om en ordförande frånträder sitt uppdrag eller av annan orsak inte kan utöva uppdraget som
ordförande och viceordförande träder till, skall ordförandearvodet och årsarvodet fördelas
mellan dem i enlighet med det faktiska utövandet av ordförandeskapet
Arvode erläggs till förtroendevalda som inte erhåller årsarvode för förtroendeuppdrag enligt
20,- €/tim. då den förtroendevalda på uppdrag av förtroendeorganet i kommunen utsetts att
delta vid informationstillfällen, förrättningar o. dyl.
Ersättning om 21,- €/timme erläggs till ordföranden i byggnadskommittén för arbeten i
anknytning till byggnadsprojektet ytterom byggnadskommitténs sammanträden
Ordförande byggnadskommitté eller övriga kommittéer
Medlem byggnadskommitté eller övriga kommittéer

10

-

-

-

55
45

-

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige förtroendevaldas arvoden och
ersättningar för resekostnader för år 2021.
Kst 254 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige att förtroendevaldas
arvoden och ersättningar för resekostnader för år 2021 hålls oförändrade och att de
utbetalas enligt följande:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen
(Forts.)

06.10.2020

254

Förklaring

Telefon
ersättning €/år
100
200
100
50
20
20
50
20

Årsarvode
€
500
2 200
902
352
99
99
352
99

Per bevistat
sammant. €
45
45
45
45
45
45
45
45

Per gång
€
-

Ordförande i övriga kommunala
nämnder eller styrelser

-

45

-

Kommunstyrelseledamöters arvoden

-

40

-

Kommunfullmäktigeledamöters och övriga kommunala förtroendevaldas arvoden

-

40

-

Arvodet för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för ordförande

-

-

22,50

Arvode för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för ledamot
i kommunstyrelsen

-

-

20

Arvodet för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för protokolljusterare i
övriga förvaltningsorgan

-

-

20

Ordförande kommunfullmäktige
Ordförande kommunstyrelse
Ordförande socialnämnd
Ordförande skolnämnd
Ordförande biblioteksnämnd
Ordförande fritidsnämnd
Ordförande byggnadsteknisknämnd
Ordförande gemensam lantbruksnämnd

Till ordföranden i kommunens valmyndigheter betalas förutom mötesarvoden även
ett arvode/valdag

20

150

Till ledamot i kommunens valmyndigheter betalas förutom mötesarvoden även
ett arvode/valdag

110

Arvode för sammanträde utom kommunen skall utgå enligt samma grunder som för
sammanträde inom kommunen i de fall arvode icke utbetalas av kommunalförbund el. dyl.
Resekostnadsersättning skall utgå enligt de grunder som är gällande inom landskapsförvaltningen
Om en ordförande frånträder sitt uppdrag eller av annan orsak inte kan utöva uppdraget som
ordförande och viceordförande träder till, skall ordförandearvodet och årsarvodet fördelas
mellan dem i enlighet med det faktiska utövandet av ordförandeskapet
Arvode erläggs till förtroendevalda som inte erhåller årsarvode för förtroendeuppdrag enligt
20,- €/tim. då den förtroendevalda på uppdrag av förtroendeorganet i kommunen utsetts att
delta vid informationstillfällen, förrättningar o. dyl.
Ersättning om 21,- €/timme erläggs till ordföranden i byggnadskommittén för arbeten i
anknytning till byggnadsprojektet ytterom byggnadskommitténs sammanträden
Ordförande byggnadskommitté eller övriga kommittéer
Medlem byggnadskommitté eller övriga kommittéer

10

-

-

-

55
45

_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

-

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen

15.09.2020

255

Kst 255 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2020:
Semester: 93
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet:
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter:
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Stöd ensamföretagare: 90-92
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 255 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen

15.09.2020

256

Kst 256 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/6043 av den 24.09.20 angående
jordförvärv i Hammarland, Hk Dnr 20/20.
Lantmäteriverkets protokoll från förrättning nr 2020-632654 gällande styckning av
det av AX Stone Ab köpta fastigheten från R:Nr 1-8 Företagsmarken, Hk Dnr
261/20.
Svar per e-post av den 24.09.20 från Ålands miljöservice k.f. angående
kommunstyrelsens fråga om sophämtning från Äppelö inom Ålands miljöservice k.f.
den 05.05.20 § 158, Hk Dnr 259/20.
Fritidsnämndens protokoll från sammanträdet den 02.09.20, Hk Dnr 235/20. (Ej
utsänd)
Biblioteksnämndens protokoll från sammanträdet den 07.09.20. (Ej utsänd)
(Bilaga 6, Kst 06.10.20, § 256)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 256 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

21.01.2020

244-256

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:
§§ 244-256
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:

________________________________________________________________________
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:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 09.10.2020 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

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

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

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

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

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

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer
fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress
Paragrafer
________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress
Paragrafer
________________________________________________________________________
Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en avgift i förvaltningsdomstolen
om 260,- € i besvärsärenden som har anhängiggjorts. I fall förvaltningsdomstolen ändrar
ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas inte avgiften inte ut.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

