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Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2020

96-98

Kst 96 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 96 §:

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

Kst 97 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Johan Holmqvist till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum onsdagen den 08.04.20 kl. 15.45 i
kommungården.

Kst 97 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 98 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 98 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Mellankommunalt initiativ att skjuta fram LL om barnomsorg och grundskola
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

05.02.2019
07.05.2019
20.05.2019
20.08.2019
07.04.2020

32
127
148
209
99

Kst 32 §:

Rättelseyrkande angående basbelopp för landskapsandel för grundskola
Ålands landskapsregering har fattat beslut om beviljande av landskapsandel 2019 av
den 08.01.19 av byråchef Elisabeth Storfors med diarienummer ÅLR 2019/84 samt
beslut om basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019
av den 08.01.19 fattat av minister Tony Asumaa med diarienummer ÅLR 2019/8327.
Mot de här besluten torde rättelseyrkande inlämnas eftersom besluten om
fastställande av basbelopp inte tillkommit i enlighet med gällande lagstiftning om
landskapsandelar. (Bilaga 1, Kst 05.02.19, § 32)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att godkänna och lämna in bifogade förslag till
rättelseyrkande till Ålands landskapsregering.

Kst 32 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 127 §:

Ålands landskapsregering har genom beslut Dnr ÅLR 2019/84 av den 16.04.19
avslagit kommunens rättelseyrkande. Till beslutet har fogats en besvärsanvisning
enligt vilken besvär kan lämnas till Högsta förvaltningsdomstolen senast 30 dagar
efter det att kommunen tog del av beslutet. Det här torde innebära att besvär skall för
att kunna beaktas vara Högsta förvaltningsdomstolen tillhanda senast den 23.05.19.
(Bilaga 3, Kst 07.05.19, § 127)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avstå från att lämna in besvär till Högsta
förvaltningsdomstolen över landskapsregeringens beslut att avslå rättelseyrkande
med motiveringen att landskapsregeringens beslut om att fastställa landskapsandelar
är politiskt. Beslutet om landskapsandelar följer enligt kommunen inte
finansieringsprincipen enligt vilken den som besluter om uppgifter även bör ta ansvar
för finansieringen av tjänsterna. Landskapsregeringens politik att inte ta ansvar för
finansieringsprincipen kommer med stor sannolikhet att medföra förhöjning av
kommunalskatterna i Hammarlands kommun och skattetrycket för invånarna på
Åland.

Kst 127 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för framtagandet av ett utkast till besvär till
Högsta förvaltningsdomstolen.
_________________ (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
05.02.2019
Kommunstyrelsen
07.05.2019
Kommunstyrelsen
20.05.2019
Kommunstyrelsen
20.08.2019
Kommunstyrelsen
07.04.2020
(Forts.)
Kst 148 §:
(Bilaga 1, Kst 20.05.19, § 148) (Forts.)

SIDA 3
§ nr

32
127
148
209
99

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att besvär i ärendet
förvaltningsdomstolen i enlighet med bifogat förslag.
Kst 148 §:

lämnas

till

Högsta

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 209 §:

Högsta förvaltningsdomstolen har genom brev Dnr 2393/2/19 av den 26.7.2019
berett Hammarlands kommun möjligheten att avge genmäle mot
landskapsregeringens yttrande angående besväret. Tiden för genmäle har förlängts
till den 30.08.19. (Bilaga 2, 20.08.19, § 209)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avge genmäle
förvaltningsdomstolen i enlighet med bifogat förslag.

Kst 209 §:

i

ärendet

till

Högsta

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 99 §:

Högsta förvaltningsdomstolen har genom diarienummer 2393/2/19 liggare 1264 av
den 18.03.20 lämnat ett avgörande. Besvären avslogs. (Bilaga 1, Kst 07.04.2020, §
99)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.

Kst 99 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2020

100

Kst 100 §:

Befrielse från dagvårdsavgift med anledning av undantagsförhållanden
Med anledning av Statsrådets beslut av den 16.03.20 har det även på Åland
verkställts att verksamhetsenheterna inom barnomsorgen hålls i drift och den
förskoleundervisning som ordnas i anslutning till dem fortsätter. På detta sätt tryggas
tillgången till småbarnspedagogik för barn till föräldrar som arbetar i branscher som
är kritiska med tanke på samhällets funktion och gör det möjligt för föräldrarna att
fortsätta arbeta. Statsrådet fastställer att de föräldrar och vårdnadshavare som har
möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det. Det här har medfört att
barnantalet i kommunens daghem minskat samt även i fritidsverksamheten. Tiden för
undantagsförhållanden fastställdes under tiden 17.03.20-13.04.20 och har nu
förlängts vad gäller tiden för skola och barnomsorg till den 13.05.20.
Ålands landskapsregering har genom en information av den 19.03.20 meddelat
kommunerna om att kommunerna bör ta ställning till hur barnomsorgsavgiften
fastställs under tiden för undantagsförhållanden. Kommunen har i allmän
information gått ut med att ärendet om hur barnomsorgsavgiften fastställs kommer
att behandlas av kommunstyrelsen vid sammanträde den 07.04.20.
Kommunens gällande barnomsorgstaxa vilken är godkänd av kommunfullmäktige
den 16.11.17 bifogas. (Bilaga 2, Kst 07.04.20, § 100)
Under 2019 debiterade Hammarlands kommun 105 000 € i avgifter från
barnomsorgen.
I förvaltningsstadgans § 68, 1 p. 4 finns följande bestämmelse angående
kommunstyrelsens särskilda beslutanderätt. ”4. Partiell eller fullständig befrielse
från erläggandet av kommunalskatt eller kommunal taxa eller tariff.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att vårdnadshavare till barn befrias från
barnomsorgsavgift i kommunens daghem samt fritidsverksamheten under den tid
som undantagsförhållanden gäller för barnomsorg under följande förutsättningar.
Om barnet är frånvarande under en längre tid än 5 verksamhetsdagar under den tid
fr.o.m. 18.03.20 som undantagsförhållanden gäller för barnomsorg alternativt skola
befrias vårdnadshavaren från barnomsorgsavgiften för hela den period som barnet
varit frånvarande från barnomsorgs- eller fritidsverksamheten.

Kst 100 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att vårdnadshavare till barn befrias från
barnomsorgsavgift i kommunens daghem samt fritidsverksamheten under den tid
som undantagsförhållanden gäller för barnomsorg under följande förutsättningar.
Om barnet är frånvarande under en längre tid än 5 sammanhängande verksamhets(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
07.04.2020
100
(Forts.)
dagar under den tid fr.o.m. 18.03.20 som undantagsförhållanden gäller för
barnomsorg alternativt skola befrias vårdnadshavaren från barnomsorgsavgiften för
hela den period som barnet
varit frånvarande från barnomsorgs- eller
fritidsverksamheten.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2020

101

Kst 101 §:

Bidrag till Öra strands och Prästgårdens multiarena
I budget för år 2020 finns ett anslag under C96. Byggnadstekniska nämnden, 96129630 gällande en multiarena på Öra strand för 32 000,- €. I ekonomiplanen för år
2021 finns ett anslag för en multiarena till Prästgården för 25 000,- €.
Tidigare har Ålands landskapsregering beviljat bidrag till 25 % för motsvarande
anläggningar. De här stöden skall i regel sökas i oktober året innan från PAF-medel.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen lämnar en anhållan till landskapsregeringen om tillstånd att
förverkliga projektet multiarena på Öra strand för en kostnad om 32 000,- € utan att
det påverkar kommunens ansökan om bidrag för investeringen ur 2021 års PAFmedel.
Kommunstyrelsen besluter att inom utsatt tid i oktober 2020 lämna in en ansökan om
PAF-bidrag för multiarena vid Öra strand samt multiarena i Prästgårdens
bostadsområde.

Kst 101 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2020

102

Kst 102 §:

Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 3:7 Solhem, Näfsby
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/1339 av den 03.03.20
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående svenska medborgaren Natalie
Ramströms ansökan om rätt att få förvärva och besitta för fast bosättning den 2.580
m² stora fastigheten R:Nr 3:7 Solhem, Näfsby. Sökanden har enligt ansökan varit
bosatt i landskapet Åland sedan 01.06.09. Fastigheten ifråga skall köpas tillsammans
med Andreas Renman som torde inneha åländsk hembygdsrätt. Sökanden äger inte
fast egendom i landskapet Åland sedan tidigare. Fastigheten har inte egen strand och
i den ingår inte andelar i samfällda jord- och vattenområden. Kommunens utlåtande
skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 03.04.20. (Bilaga 3, Kst 07.04.20, §
102)
Enligt LF om jordförvärvstillstånd (ÅFS 70/2003) § 4, 6 p. stadgas följande när
tillstånd skall beviljas om det inte finns särskilda skäl däremot:
”6) Sökanden är bosatt i landskapet sedan minst fem år tillbaka.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar svenska
medborgaren Natalie Ramström rätt att förvärva och besitta för fast bosättning den
2.580 m² stora fastigheten R:Nr 3:7 Solhem i Näfsby med stöd av LF om
jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 6.

Kst 102 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2020

103

Kst 103 §:

Synpunkter angående lagändring i LF om tillämpning av socialvård
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/2005 av den 09.03.20 gett
kommunen möjlighet att ge synpunkter på bifogat förslag till ändring av 2 § i
landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om
socialvård. Kommunens eventuella synpunkter skall vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 24.04.20. (Bilaga 4, Kst 07.04.20, § 103)
I lagen (FFS 734/1992) om klientavgifter inom social- och hälsovården, tillämplig på
Åland med vissa undantag genom landskapslagen (1995:101) om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, finns bestämmelser om för
vilka socialserviceformer avgift får uppbäras samt grunder för hur avgiften fastställs.
Med stöd av klientavgiftslagen har förordningen (FFS 912/1992) om klientavgifter
inom social- och hälsovården antagits och tillämpliggjorts även på Åland med vissa
undantag genom landskapsförordning (1995:103). I klientavgiftsförordningen finns
t.ex. närmare grunder för hur avgift för hemservice fastställs. En klientavgiftsreform
är under beredning i Finland där förslag till revidering av lagen om klientavgifter
inom social- och hälsovården för närvarande är under remiss.
Genom den föreslagna ändringen föreslås att följande undantag från rikets
klientavgiftsförordning slopas.
1. Kommunens möjlighet att fastställa egna grunder för hemservice.
2. Egna avvikelser för avgift för frånvarotid.
3. Möjlighet att beakta högst 3 % av den beskattningsbara förmögenheten som
inkomst vid fastställandet av hemserviceavgift.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen framför som synpunkt att kommunerna skall ha möjlighet att ta ut
en högre taxa än rikets klientavgiftsförordning föreskriver om det behövs för att
finansiera den kommunala verksamheten och om det av kommunen bedöms vara
skäligt.
Kommunstyrelsen besluter att meddela lagförslaget till socialnämndens kännedom.

Kst 103 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

14.12.2011
07.04.2020

321
104

Kst 321 §:

Läkarintyg vid sjukskrivning

Kst 321 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att läkarintyg skall företes för Hammarlands kommuns
anställda vid sjukskrivningar från och med den 3: dje dagen.
_________________

Kst 104 §:

Enligt kommunstyrelsens beslut den 14.12.2011 § 321 skall läkarintyg företes av
anställda vid sjukskrivningar från och med den 3: dje dagen. Vid
landskapsregeringens pressinformation framfördes att arbetsgivare bör ändra sina
instruktioner tillfälligt med anledning av Coronaviruset för att avlasta sjukvården.
Med anledning av det här har ärendet behandlats av ledamöterna per e-post för att få
framställan ikraft i snabb ordning. Rutinen har redan börjat tillämpas då samtliga
styrelsemedlemmar godkände den tillfälliga förändringen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att läkarintyg skall lämnas in först när en sjukdom
pågått mera än 7 dagar.
Vid andra sjukdomar än influenssa där sjukledigheten leder till att kommunen
erhåller dagpenning från FPA d.v.s. sjukledigheten blir längre än 9 dagar (svarta
dagar i kalendern) lämnas läkarintyg som vanligt.
Förändringen gäller tills ett nytt beslut fattas.

Kst 104 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Sandra Eckerman anmäler
jäv samt att det saknar betydelse då beslutet fattats per e-post och verkställts redan
den 17.03.20.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2020

105

Kst 105 §:

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

Kst 105 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

03.03.2020
07.04.2020

89
106

Kst 89 §:

Intresseanmälan om att få köpa tomt på Öra strand
Fredrik Holmström och Caroline Engman har genom brev inkommen den 24.02.20
lämnat en önskan om att få köpa tomt nr 6 i kvarter Ö10 på Öra strand. Kommunen
har sålt tomten den 30.03.17. I köpebrevet finns följande standardvillkor. (Bilaga 8,
Kst 03.03.20, § 89)
P 10. ”… Köparen förbinder sig att inom två (2) år från undertecknandet av detta
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….”
Köpeskillingen för tomten var 48.000,- €. Kommunen har inte i sin budget ett
godkänt anslag för att återinlösa tomten.
Själva processen att återinlösa tomten är komplicerad. En stämning måste göras till
Ålands tingsrätt. Det här för med sig kostnader för kommunen. Efter ett
domstolsutslag vilket tar tid måste ett köpebrev tecknas med den tidigare köparen
och i det här fallet är det kommunen som står för kostnaden för upprättandet av
köpebrev. Kommunfullmäktige måste även godkänna anslag för eventuellt återköp
av tomten. Ärendet kan även kompliceras ifall fastigheten belastas med inteckning.
Det enklaste sättet att lösa frågan är att sökanden direkt kontaktar markägaren och
försöker få en affär genomförd. För kommunen innebär ett återköp av tomten en
finansiell risk då det är svårt att få garantier på förhand att markområdet i slutändan
säljs enligt intresseförfrågan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela sökanden att kommunen inte har får avsikt att
nyttja sin rätt att återinlösa tomten. Kommunens ekonomi medger inte tagandet av
den ekonomiska risken att tomten i slutändan blir osåld i kommunens ägo.
Kommunen är nöjd med den ursprungliga köparen och ser fram emot att bygget
kommer igång i den takt som ägaren av tomten finner lämplig. Kommunen påförs
dessutom extra kostnader för domstolsprocess och köpebrev vilka kommunen inte
kan få täckta senare.

Kst 89 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ersättare Caroline Engman anmäler
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
03.03.2020
89
Kommunstyrelsen
07.04.2020
106
(Forts.)
jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.
Kommunstyrelsen besluter att kontakt skall tas med två tomtägare och efterhöra
planerna för att uppfylla skyldigheten att bygga på tomterna.
_________________
Kst 106 §:

Brev har sänts till Fastighets Ab Båthaksvägen och Niklas Andersson den 10.03.20.
Niklas Andersson och Fastighets Ab Båthaksvägen har svarat den 31.03.20. (Bilaga
6, Kst 07.04.20, § 106)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godtar förklaringarna och ser fram emot att byggnadsprojekten
verkställs så fort som möjligt.

Kst 106 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2020

107

Kst 107 §:

Mellankommunal arbetsgrupp för utkast till grundavtal – SÅHD k.f.
Förbundsstyrelsen i Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. har den 12.03.20 genom § 23
behandlat Hammarlands kommuns initiativ till att en mellankommunal arbetsgrupp
utses med uppgift att utarbeta ett utkast till grundavtal för kommunalförbundet.
Utgångspunkten torde vara att varje kommun utser en person till en arbetsgrupp för
att utarbeta utkastet. Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. har sänt ett förslag till utkast
till grundavtal. Dessutom bifogas minister Torbjörn Eliassons e-post av den 23.03.20
angående ändring av landskapsandelssystem. (Bilaga 7, Kst 07.04.20, § 107)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en person att representera Hammarlands kommun i
arbetsgruppen med uppgift att ta fram ett utkast till ändrat grundavtal för Södra
Ålands högstadiedistrikt k.f.

Kst 107 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Anders T. Karlsson till
kommunens representant i arbetsgruppen för att utarbeta ett utkast till grundavtal för
kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt samt kommunstyrelsens vice
ordförande Niklas Danielsson till ersättare.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

04.02.2020
07.04.2020

53
108

Kst 53 §:

Anbudsbegäran för underhåll av Sadelinleden
Tidigare kontrakt för underhållet av Sadelinleden gick ut den 31.10.19. För att ordna
underhållet bör en anbudstävlan utlysas genom annons i kommunens infoblad. Ett
förslag till annons i kommunens infoblad jämte anbudsblankett har tagits fram för
ändamålet. (Bilaga 3, Kst 04.02.20, § 53)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till anbudshandlingar för underhåll av
Sadelinleden för tiden 01.04.20-31.10.23 samt att anbudstävlan utlyses genom
annons i infobladet och på kommunens hemsida.

Kst 53 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 108 §:

Anbuden har öppnats av två ojäviga tjänstemän i kommunkansliet. En
anbudsjämförelse har upprättats.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att anta det lägsta anbudet från Cecilia Persson. Avtal för
underhållet av Sadelinleden fram till 31.10.23 undertecknas för Hammarlands
kommun av kommunstyrelsens ordförande Anders T. Karlsson och kommundirektör
Kurt Carlsson.

Kst 108 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2020

109

Kst 109 §:

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 02.04.19 § 103. 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.
I diagrammen nedan beskrivs kostnadsutvecklingen för livsmedelsinköp i
kommunens tre kök. En jämförelse görs också för matavgifterna i Hammargården.

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

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 %

(Forts.)

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen
07.04.2020
109
(Forts.)
Ett förslag till nytt förlängt avtal med Hugo Andersson Ab har tagits fram i enlighet
med samma modell som under tiden 01.06.19-31.05.20. (Bilaga 8, Kst 07.04.20, §
109)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunen ingår avtal med Hugo Andersson Ab
enligt bilaga för tiden 01.06.20-31.05.21.
Kst 109 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen
Skolnämnden
Kommunstyrelsen

21.01.2020
24.02.2020
07.04.2020

37
4
110

Kst 37 §:

Direktiv för upphandling av skolskjuts
Skolnämnden står igen i beråd att bjuda ut skolskjutsarna för Näfsby skola. Under
några år har kommunen tillämpat en upphandlingsmodell vilken inte kunnat stävja
kostnaderna på ett önskvärt sätt. Det torde finnas skäl för kommunstyrelsen att ge
direktiv till skolnämnden om ändring i upphandlingssätt i syfte att sänka de totala
kostnaderna för skolskjutsar. I tabellen nedan kan utvecklingen av kommunens
skolskjutskostnader studeras.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter i enlighet med skolstadgans 9.1 ge följande direktiv till
skolnämnden angående ordnandet av skolskjutsar.
Skolnämnden skall ändra upphandlingssätt så att anbud begärs för ett år och att
anbudsbegäran är en totalentreprenad vilket betyder att anbudsgivaren måste ge ett
anbud på kostnaden för läsåret för ordnandet av eleverna till skolan.
Kst 37 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Cecilia Jansson avlägsnar
sig från sammanträdet under ärendets behandling kl. 21.09 samt att Caroline Engman
träder in som ersättare för Cecilia Jansson.
Kommunstyrelsen besluter att ge följande direktiv till skolnämnden för upphandling
av skolskjuts. Skolnämnden upphandlar skolskjutsarna för körning av elever till
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen
21.01.2020
37
Skolnämnden
24.02.2020
4
Kommunstyrelsen
07.04.2020
110
(Forts.)
skolan. Skolskjutsarna för hemkörning från skolan ordnas med beställd taxi för de
elever som behöver skolskjuts hem den aktuella dagen.
_________________
Skn 4 §:

Bilaga 2/1/2020 Kommunstyrelsens beslut av den 21.1.2020 § 37 Kommunstyrelsen
har vid sitt möte den 21.1.2020 gett följande direktiv till skolnämnden för
upphandling av skolskjuts. Skolnämnden upphandlar skolskjutsarna för körning av
elever till skolan. Skolskjutsarna för hemkörning från skolan ordnas med beställd
taxi för de elever som behöver skolskjuts hem den aktuella dagen.
Kommunstyrelsens ordförande deltar i mötet för att förklara hur kommunstyrelsen
har resonerat.
Bakgrunden till direktivet är den stora kostnadsutvecklingen vad gäller
skoltransporter under perioden 2000-2020. Upphandlingen av skolskjutsar har sedan
år 2014 genomförts som tvååriga EU-upphandlingar. Gränsvärdet för när en EUupphandling behöver göras är för närvarande 214 000 euro exklusive moms. Enligt
nuvarande upphandlingsmodell har skolnämnden begärt in ett pris per kilometer som
trafikidkaren gett för att köra eleverna den sträcka från det att den första eleven stiger
på tills alla elever stigit av. En rangordning av anbuden har sedan skett genom att
dividera kilometerpriset med antalet elever som fordonet tar.
Planen för den här våren har annars varit att göra en treårig EUupphandling. Om
skolnämnden väljer att förverkliga upphandlingen enligt kommunstyrelsens beslut
innebär det att skolföreståndaren får ett stort merarbete i form av att dagligen beställa
taxibilar till samtliga elever som är i behov av skolskjuts då skoldagen slutar.
Risken är överhängande att kommunen inte kommer att kunna fullgöra sina
åligganden enligt 19 och 20 §§ i grundskoleförordning (1995:95) för landskapet
Åland då det kan bli problem med att få tag på ett tillräckligt antal chaufförer och
taxibilar som uppfyller kraven i 2 och 8 §§ landskapsförordningen (2008:140) om
skolskjutsning.
Enligt grundskoleförordningen är skolskjutsen ordnad på ett ändamålsenligt sätt om
den dagliga skolfärden, inklusive väntetider, tar högst tre timmar för en elev på
lågstadiet eller i specialklass. Om en elev på grund av skolarbetets organisering eller
skolskjutsarnas ordnande måste tillbringa tid i skolan utanför lektionstid, skall eleven
ha en möjlighet att sköta hemuppgifter eller bedriva andra studier under tillsyn.
Enligt landskapsförordningen om skolskjuts ska föraren ha genomgått en av
landskapsregeringen godkänd utbildning för att få köra skolskjuts. Fordonet måste
innan det tas i bruk för skolskjutsning besiktigas för ändamålet av
motorfordonsbyrån.
Skoldirektörens förslag:
Skolnämnden diskuterar och tar beslut om hur upphandlingen av skolskjutsar skall
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen
21.01.2020
37
Skolnämnden
24.02.2020
4
Kommunstyrelsen
07.04.2020
110
(Forts.)
genomföras så att skolskjutsarna uppfyller de juridiska kraven och vi samtidigt
uppnår bästa möjliga resultat vad gäller ekonomi, ev. extra arbete för personalen
samt väntetider för eleverna.
Skn 4 §:

BESLUT:
Skolnämnden tillsätter en skolskjutsgrupp vid inkommande möte som kan bistå
skolföreståndaren vid uppgörande av skolskjutsarna. Gun-Britt Eriksson anlitas även
i fortsättningen vid uppgörandet av linjerna. Skolföreståndaren får i uppdrag att se
över elevernas sluttider så att antalet avgångar på eftermiddagen blir högst två per
dag. Elevassistenter anställs för att övervaka eleverna under den tid de väntar på
taxin. Vidare föreslår skolnämnden inför kommunstyrelsen att en ny påstöt görs till
infrastrukturministern att maxtaxan återinförs för skolskjutsar och att en cykelväg
mellan Frebbenby och Näfsby prioriteras vid framtida investeringar i GC-väg.
Skolskjutsupphandlingen görs på ett år. I övrigt återremitteras ärendet till
skoldirektören.
_________________

Kst 110 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter i enlighet med skolstadgans 9.1 ge följande direktiv till
skolnämnden angående ordnandet av skolskjutsar.
Skolnämnden skall ändra upphandlingssätt så att anbud begärs för ett år och att
anbudsbegäran är en totalentreprenad vilket betyder att anbudsgivaren måste ge ett
anbud på kostnaden för läsåret för ordnandet av eleverna till och från skolan med
undantag av de elever vilka ansöker om och beviljas plats i fritidshemmet.
Kommunstyrelsen besluter att framställa hos Ålands landskapsregering att maxtaxa
återinförs från läsår 2020-2021 samt att GC-väg på sträckan Näfsby-Frebbenby
verkställs före sträckan från Gottby till Näfsby.

Kst 110 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknade ordföranden Anders T. Karlssons information
angående skolnämndens beslut av den 06.04.20 till kännedom.
Kommunstyrelsen besluter att ge direktiv till skolnämnden att planeringen av
upphandlingen av skolskjutsar fr.o.m. den höstterminen 2021 påbörjas under hösten
2020 för att i god se över hur nya upplägg kan införas. Kommunstyrelsen konstaterar
att skolnämnden tillsatt en skolskjutsgrupp med tre medlemmar samt
skolföreståndare och att kommunstyrelsen även kan tilldelas en plats för att förbättra
samordningen.
Kommunstyrelsen besluter att framställa hos Ålands landskapsregering att maxtaxa
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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SIDA 20
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Kommunstyrelsen
21.01.2020
37
Skolnämnden
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4
Kommunstyrelsen
07.04.2020
110
(Forts.)
återinförs från läsår 2020-2021 samt att GC-väg på sträckan Näfsby-Frebbenby
verkställs före sträckan från Gottby till Näfsby.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

04.02.2020
11.03.2020
07.04.2020

58
28
111

Kst 58 §:

Fastställande av allmänna grunder för försäljning av byggtomter, Storäng
Kommunaltekniken för Storängen är utbyggd. Kommunen bör därför påbörja arbetet
med att fastställa allmänna grunderna för försäljning av byggtomterna. Målsättningen
torde vara att tomtpriserna täcker de kostnader som kommunen haft för att skapa
bostadsområdet. Totala arealen för Storängen är 83.800 m². Tomtareal är 30.207 m².
Kostnaderna för att skapa tomterna inklusive beräknad kostnad för framtida
ytbeläggning och lekplatser är 397.000,- €. Delat med tomternas areal erhålls en
beräknad kostnad om 13,15 €/m².
Kommunfullmäktige behöver fastställa allmänna grunder för försäljning av tomter på
det detaljplanerade området Storäng för att försäljningen skall kunna handhas av
kommunstyrelsen enligt förvaltningsstadgan. Ett utkast till tomtpris bifogas. I övrigt
torde de allmänna reglerna formuleras likartat som för Öra strand. (Bilaga 6, Kst
04.02.20, § 58)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden.
Kommunstyrelsen begär särskilt utlåtande angående tomtpris samt även förslag på
försäljningsnamn för bostadsområdet samt även vägnamn och eventuella andra
frågor som byggnadstekniska nämnden vill lyfta fram. Byggnadstekniska nämndens
utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 13.03.20.

Kst 58 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Att nämnden gemensamt utarbetar förslag på kommunstyrelsens frågor.
Kommunteknikerns förslag:
Kommunteknikern ger följande utgångsförslag för vidare diskussioner. Att ett m²
pris som täcker kommunens kostnader. Tomtpriset kan variera något så att
ändtomter på återvändsgränder betingar ett högre pris. Anslutningsavgifter för vatten
och avlopp ingår i tomtpriset. Gatunamnen föreslås att anknuter historisk till Storäng.
Bostadsområdet kan fortsättningsvis heta Storäng eller möjligen Storängen.

BTN 28 §:

BESLUT:
Anslutningsavgifterna skall inte ingå i tomtpriset utan kostnaderna för anläggande av
vatten och avlopp dras bort från tomtpriset. Ett medelpris från de avdragna
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen
04.02.2020
58
Byggnadstekniska nämnden
11.03.2020
28
Kommunstyrelsen
07.04.2020
111
(Forts.)
kostnaderna räknas ut. I prospektet bör det tydligt framgå att anslutningsavgifterna
inte ingår i tomtpriset. En arbetsgrupp bestående av Veronica Danielsson och Stellan
Egeland tar fram förslag på vägnamn till nästa BTN möte.
_________________
Kst 111 §:

Förslag till allmänna grunder till försäljning av byggtomter på Storängens
bostadsområde har tagits fram. Då kostnader för anläggandet av vatten- och avlopp
har tagits bort från kostnadskalkylen blir ett självkostnadspris per m² tomtmark 10,70
€. (Bilaga 9, Kst 07.04.20, § 111)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till
allmänna grunder för försäljning av byggtomter på Storängens bostadsområde
godkänns samt att de träder ikraft fr.o.m. den 01.07.20.

Kst 111 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med följande ändringar:
Stadgandet under § 2. Köpebrev kompletteras enligt följande.
- Köparen förbinder sig att på egen bekostnad döda inteckningar vilka belastar
fastigheten i det fall att kommunen återinlöser köpeobjektet med anledning av att
byggnadsskyldighet inte uppfyllts.
Kommunstyrelsen besluter att korrigera numreringen av paragraferna.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

04.02.2020
11.03.2020
07.04.2020

51
27
112

Kst 51 §:

Ålands landskapsregerings begäran om synpunkter på utkast till havsplan
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2019/6446 av den 17.12.19
begärt kommunens synpunkter över ett första förslag till havsplan för Åland.
Förslaget som skickas ut utgör ett första diskussionsunderlag med förslag till
framtida lokalisering av olika verksamheter och hur de åländska vattnen ska
användas i framtiden. Synpunkter på förslaget önskas senast den 31.03.20. (Bilaga 2,
Kst 04.02.20, § 51)
En slutlig havsplan skall antas av landskapsregeringen i mars 2021. Dokumentet
syftar till att uppnå hållbar utveckling och användning och samtidigt god kvalitet och
status enligt utvecklings- och hållbarhetsagendan och de vattenrelaterade EUdirektiven, d.v.s. vattendirektivet, det marina direktivet och direktivet om
havsplanering.
I den slutliga havsplanen ska ingå förslag till lokalisering av framtida verksamheter
intressen och användningsområden. Planen kommer att vara riktgivande för olika
myndigheter vid planläggning och prövning av användning av kust- och
havsområden.
Remissversionen finns att hämta på Ålands landskapsregerings hemsida:
https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/hallbar-utveckling/marinkustomradesplanering-havsplanering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 13.03.20.

Kst 51 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 27 §:

Efter genomgång av förslag till havsplan, över den del som berör Hammarlands
kommun rörande framtida användningsområden för kust och havsområden. Fiske
kommer fortsättningsvis att tillåtas på alla de områden som i dag inte är skyddade
enligt tidigare beslut.
Turist och rekreationsområden är planerat för Norra Hammarlands arkipelag.
Från Borgö och söderut är markerad att bli ett skyddsområde där fiske får fortgå. Vad
för slag av skyddsområde som planen reserveras för framgår inte. Turism och
rekreation kommer att tillåtas på området.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Byggnadsinspektörens förslag:

04.02.2020
11.03.2020
07.04.2020

51
27
112

I förklarings beskrivnings underlaget är presenterat generellt alla de typer av åtgärder
som kan beröras under markerade områden. Man borde begränsa vad som gäller för
ett visst specifikt område, med t.ex. en numrering på havsplanekartan där det
framkommer mera detaljerat vad det avgränsade området är ämnat för. Det är stor
skillnad på om t.ex. om ett markerat skyddat område skall användas som
naturreservat eller som ett sälskyddsområde, för att kommunen i sin planering skall
kunna ta havsplanen i beaktande.
Det borde framkomma i beredningen på vilka grunder och varför man har markerat
ett område för specifika användningsändamål för att kommunen skall kunna bedöma
ändamålsenligheten att ett visst område planeras för ett visst ändamål.
BTN 27 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag.
_________________

Kst 112 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner
kommunens utlåtande i ärendet.

Kst 112 §:

byggnadstekniska

nämndens

förslag

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

såsom

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2019

113

Kst 113 §:

Framställan om utmärkelsetecken, Statens ämbetsverk på Åland
Statens ämbetsverk på Åland har genom brev Nr 4 20 L10 av den 04.03.20 meddelat
att kommunen till Statens ämbetsverk på Åland kan ge förslag på personer som är
förtjänta av de utmärkelsetecken som Republikens President beviljar på
självständighetsdagen 2020. (Bilaga 10, Kst 07.04.20, § 113)
För att komma i fråga bör man ha utfört ett långvarigt och förtjänstfullt arbete inom
sitt yrkesområde (minst 10 år) eller som anställd eller förtroendevald inom den
offentliga sektorn. Den primära utgångspunkten är de personliga meriterna, som skall
ligga över genomsnittsnivån och som personen ifråga skall ha gett bevis på genom
egen yrkesskicklighet eller i betydande samhälleliga uppgifter. Enbart tjänste- och
anställningsår utgör inte tillräcklig grund. En förutsättning är dessutom ett gott rykte
och en vilja att ta emot utmärkelsetecknet. Förslagen bör motiveras omsorgsfullt och
uppgifterna om personens arbetshistoria skall likaså ägnas särskild uppmärksamhet.
En framställan skall vara Statens ämbetsverk på Åland tillhanda senast den 08.05.20.
Utmärkelsetecken skall inte föreslås för personer som under föregående sjuårsperiod
har fått ett utmärkelsetecken som förlänats av republikens president. Förslag om
utmärkelse bör inte heller ställas samma år som personen har utnämnts till en ny
tjänst eller tilldelats nya uppgifter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter om eventuella framställningar.

Kst 113 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

att

framställa

utmärkelsetecken

för

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

NN.

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2019

114

Kst 114 §:

Förfrågan angående samarbete kring marknadsföring av tomter på Öra strand
Tom Henriksson har genom e-post av den 12.03.20 meddelat att han kunde tänka sig
att marknadsföra tomterna på Öra strand om rabatt på tomterna kunde ges som
motprestation vid verkställd affär. I erbjudandet ingår att synlighet ordnas med
tomterna. Någon direkt kostnad för marknadsföringen skulle inte debiteras. Den
marknadsföring som beskrivs i erbjudandet sker via Facebook. Som ett exempel
nämns att kostnaden för en Rockoff biljett kunde delas mellan sökanden och
Hammarlands kommun och att sökanden skulle använda Facebook för
marknadsföring. (Bilaga 11, Kst 07.04.20, § 114)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att Finströms bygg Ab kan få en provision
motsvarande 806,45 € exklusive moms efter en verkställd affär vilken förmedlats av
Finströms bygg Ab. Kommunen kan delta med ½ kostnaden för ett Rockoff pass för
att Finströms bygg Ab gör ett inlägg till förmån för Öra strand.

Kst 114 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till arbetsgruppen för
marknadsföring. Arbetsgruppens synpunkter bör vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 30.04.20.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

19.11.2019
07.04.2019

302
115

Kst 302 §:

Överlåtelse av rörelse – personal till Kommunernas socialtjänst k.f.
Ålands omsorgsförbund k.f. har vid en information den 14.10.19 meddelat att
kommunerna bör framställa en förteckning över personal vilka skall föras över från
kommunen till Kommunernas socialtjänst k.f. enligt stadgandena om överlåtelse av
rörelse. Den förteckning som ges till Ålands omsorgsförbund k.f. är att betrakta som
preliminär ända tills kommunen avgör frågan efter ett samarbetsförfarande vilket
regleras enligt Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare.
Enligt regler om överlåtelse av rörelse gäller följande. Om en person som endast
delvis har skött sådana uppgifter som överförs, övergår personen till anställning hos i
det här fallet Kommunernas socialtjänst k.f. om de överförda uppgifterna utgör minst
50 % av hans eller hennes arbetsuppgifter totalt. (Bilaga 3, Kst 19.11.19, § 302)
I bifogade utredning finns en preliminär beredning av ärendet. En preliminär
förteckning har uppgjorts av kommundirektören och om den godkänns kan den
sändas till Ålands omsorgsförbund k.f. som en preliminär förteckning. En slutlig
förteckning kan sändas först efter att stadgandena om samarbetsförfarande uppfyllts.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att bifogade preliminära förteckning över personal över
kommunens anställda arbetstagare och tjänstemän som kommunen bedömer att
kommer att omfattas av överlåtelse av rörelse, d.v.s. överföras automatiskt till
Kommunernas socialtjänst k.f.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att bereda ärendet vidare i
enlighet med stadgandena i Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och
arbetstagare för att få ett beslutsunderlag och en slutlig förteckning över personal
vilka enligt regler om överlåtelse av rörelse överflyttas från Hammarlands kommun
till Kommunernas socialtjänst k.f.

Kst 302 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 115 §:

Samarbetsförhandlingar har hållits med berörda arbetstagare och tjänstemän 04.03.20
och 19.03.20. Protokoll har upprättats från samarbetsförhandlingarna. Från
arbetsgivaren har deltagit kommunstyrelsens ordförande Anders T. Karlsson,
socialnämndens ordförande Stig A. Mattsson och kommundirektör Kurt Carlsson.
(Bilaga 12, Kst 07.04.20, § 115)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner slutresultatet från samarbetsförhandlingarna enligt
uppgjort protokoll av den 19.03.20 och meddelar slutresultatet till Kommunernas
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

Kommunstyrelsen
19.11.2019
302
Kommunstyrelsen
07.04.2019
115
(Forts.)
socialtjänst k.f. Enligt beslutet överförs följande anställningsförhållanden såsom
överlåtelse av rörelse till Kommunernas socialtjänst k.f. fr.o.m. den 01.01.21.
Arbetsavtalsförhållande, personlig assistent, Jonathan Terry, 80 %, tillsvidare
anställd.
Arbetsavtalsförhållande, personlig assistent, Gerlinde Hinrichs, 80 %, tillsvidare
anställd.
Tjänsteförhållande, socialsekreterare, Jolita Andziulaitiene, 100 %, ordinarie
anställd.
Tjänsteförhållande, T.f. Socialarbetare, Antonia Brandt, 100 %, tidsbestämd t.o.m.
31.01.2022
Kst 115 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 29
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2020

116

Kst 116 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2020:
Semester: 22; 24; 26-28; 30-31; 33-34
Anställning: 20; 35
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet: 25;
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet: 32;
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 21; 23; 36-37
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon: 29;
Ersättningsandel för barnomsorg:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 116 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 30
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2020

117

Kst 117 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/1171 av den 30.03.20 angående
AX Stone Ab: s ansökan om jordförvärvstillstånd, Hk Dnr 6/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/1082 av den 30.03.20 angående J: s
terapier Ab: s ansökan om jordförvärvstillstånd, Hk Dnr 5/20.
Ålands landskapsregerings beslut ÅLR 2020/71 av den 17.03.20 angående
jordförvärv i Hammarland, Hk Dnr 60/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/2197 angående förbjudande av
offentliga tillställningar, Hk Dnr 65/20.
Ålands landskapsregerings e-post av den 19.03.20 angående barnomsorgen under
undantagsförhållanden, Hk Dnr 68/20.
Ålands landskapsregerings protokoll nr 8 av den 18.03.20 angående branscher som är
kritiska med tanke på samhällets funktion.
Ålands landskapsregerings protokoll nr 1 av den 18.03.20 angående stängning av
skolor, Hk Dnr 67/20.
Ålands landskapsregerings protokoll nr 3 av den 24.03.20 angående besöksförbud
hos boende- serviceenheter för äldre och andra riskgrupper, Hk Dnr 72/20.
Ålands landskapsregerings cirkulär av den 26.03.20 angående uppdatering av
information och rekommendationer angående kommunernas handläggning av
utkomststöd.
Ålands landskapsregerings e-post av den 26.03.20 angående allmän information för
socialvården med anledning av undantagsförhållanden, Hk Dnr 75/20.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets ärende Dnr 2020-149 av den 09.03.20
angående borrning av nio stycken energibrunnar, Hk Dnr 53/20.
Statens ämbetsverk på Ålands meddelande
undantagsförhållanden i Finland, Hk Dnr 63/20.

av

den

17.03.20

angående

Samrådsdelegationen för beredskapsärendens brev Dnr 15 A 16 av den 24.03.20
angående undantagsförhållandet, Hk Dnr 71/20.
Samrådsdelegationen för bredskapsärendens brev Dnr 16 A 16 av den 25.03.20
angående lägesrapporter, Hk Dnr 73/20.
Kommunernas socialtjänst k.f.: s brev av den 18.03.20 angående information om ITöverföring, Hk Dnr 64/20.
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 31
§ nr

Kommunstyrelsen
07.04.2020
117
(Forts.)
Gemensamma räddningsnämndens protokoll av den 04.03.20, Hk Dnr 50/20. (Ej
utsänd)
Protokoll från Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.:
25.03.20, Hk Dnr 82/20. (Ej utsänd)

förbundsfullmäktige den

Biblioteksnämndens protokoll av den 02.03.20, Hk Dnr 47/20. (Ej utsänd)
Skolnämndens protokoll av den 24.02.20, Hk Dnr 43/20. (Ej utsänd)
Byggnadstekniska nämndens protokollsutdrag
byggnadslov för tillbyggnad av Hamargården.

av

den

12.02.20

angående

Åda Ab: s ägarinformation av den 30.03.20, Hk Dnr 79/20.
(Bilaga 13, Kst 07.04.2020, § 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 32
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2020

118

Kst 118 §:

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

Kst 118 §:

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







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

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 33
§ nr

Kommunstyrelsen

07.04.2020

119

Kst 119 §:

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

Kst 119 §:

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

07.04.2020

96-119

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:
§§ 96-99; §§ 101-103; §§ 105-106; §§ 110-114; §§ 116-119
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 100; § 104; §§ 107-109; § 115;
________________________________________________________________________
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:
§ 100; § 104; §§ 107-109; § 115;

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 09.04.2020 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

