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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

185-187

Kst 185 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 185 §:

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

Kst 186 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Johan Holmqvist till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum onsdagen den 08.07.20 kl. 15.00 i
kommungården.

Kst 186 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 187 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 187 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Kommunens medlemskap i Visit Åland
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

188

Kst 188 §:

Utlåtande angående jordförvärvstillstånd tomt nr 6 i kv Ö1, Öra strand
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/4642 av den 10.06.20
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående svenska medborgarna Emelie
Ronquist och Patrik Ronquists ansökan om rätt att förvärva och besitta den 1.161 m²
stora tomt nr 6 i kvarter Ö1 på Öra strands bostadsområde. Förvärvet gäller fast
bosättning. Fastigheten ifråga är obebyggd. Andelar i samfällda jord- och
vattenområden ingår inte. Sökandena äger och besitter inte fast egendom i landskapet
sedan tidigare. Sökandena har varit bosatta i landskapet sedan 01.10.18. Tomten har
inte egen strand. Kommunens utlåtande skall vara landskapsregeringen tillhanda
senast den 10.07.20. (Bilaga 1, Kst 07.07.20, § 188)
Enligt LF om jordförvärvstillstånd (ÅFS 70/2003) § 4, 2, 2 p. stadgas följande när
tillstånd skall beviljas om det inte finns särskilda skäl däremot:
”2) Sökanden har flyttat till landskapet Åland och har för avsikt att stanna i
landskapet, vilket framgår av att han eller hon har fast anställning eller av andra
liknande omständigheter. Markområdet understiger 4.000 m2 och skall användas för
fast boende. Marken får inte gränsa till vatten och skall vara belägen inom planerat
område, bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Till marken
hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och
fiskerättigheter.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar svenska
medborgarna Emelie och Patrik Ronquist rätt att förvärva och besitta för fast
bosättning den 1.161 m² stora tomt nr 6 i kvarter Ö1 på Öra strands bostadsområde
med stöd av LF om jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 2.

Kst 188 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

189

Kst 189 §:

Utlåtanden angående jordförvärvstillstånd R:Nr 3:32 Karlsbo, Kattby
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/2336 av den 10.06.20
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående JP Fastigheter Ab: s ansökan om
rätt att förvärva och besitta den 2.493 m² stora färdigbildade fastigheten R:Nr 3:32
Karlsbo, Kattby. Förvärvet avser företagsverksamhet. Fastigheten ifråga är bebyggd
med ett bostadshus. Fastigheten har inte andelar i samfällda jord- och vattenområden
och har inte egen strand. Sökanden äger och besitter fast egendom i landskapet Åland
sedan tidigare. Samtliga bolagsmän torde inneha åländsk hembygdsrätt.
Kommunens utlåtande skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den 10.07.20.
(Bilaga 2, Kst 07.07.20, § 189)
Enligt LF om jordförvärvstillstånd (ÅFS 70/2003) § 6, 3 stadgas följande när
tillstånd skall beviljas om det inte finns särskilda skäl däremot:
” Om det inte finns särskilda skäl däremot skall jordförvärvstillstånd beviljas när
samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:
1) Sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort i
landskapet Åland.
2) Samtliga bolagsmän eller styrelsemedlemmar har åländsk hembygdsrätt eller är
fast bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar aktiebolaget
JP Fastigheter Ab rätt att förvärva och besitta den 2.493 m² stora färdigbildade
fastigheten R:Nr 3:32 Karlsbo, Kattby med stöd av LF om jordförvärvstillstånd § 6,
3.

Kst 189 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

21.04.2020
26.05.2020
07.07.2020

128
56
190

Kst 128 §:

Utlåtande angående förslag till ny offentlighetslagstiftning
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/2758 av den 09.04.20 gett
kommunen en möjlighet att lämna synpunkter på bifogat utkast till lagförslag om ny
offentlighetslagstiftning. Kommunens utlåtande skall vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 18.06.20. Utlåtandet skall lämnas i elektronisk form till adressen
registrator@regeringen.ax. (Bilaga 5, Kst 21.04.20, § 128)
Lagtexterna sänds inte ut utan de finns att läsa elektroniskt bl.a. på adressen:
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-nyoffentlighetslagstiftning
Lagens huvudsakliga syfte är att den åländska offentlighetslagstiftningen ska
revideras i sin helhet. Lagförslaget syfte är att stärka offentlighetsprincipen och öka
öppenheten
inom
landskapsoch
kommunalförvaltningen.
Offentlighetslagstiftningen ska moderniseras så att den är bättre anpassad till den
tekniska utvecklingen. Samtidigt ska reglerna om offentlighet och sekretess bli
tydligare på det sätt som framgår ur lagförslaget. Landskapslagen om allmänna
handlingars offentlighet ska ersättas med offentlighetslagen för Åland. I lagförslaget
ingår sammanlagt förslag till 52 landskapslagar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från socialnämnden,
skolnämnden och byggnadstekniska nämnden.
För att kunna beaktas bör utlåtandena vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
31.05.20.

Kst 128 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Soc 56 §:

Vik. socialsekreterare har varit kontakt med förbundsdirektör Magnus Sandberg på
Ålands kommunförbund och fått ta del av det utkast som han hittills utarbetat inför
förbundsstyrelsens möte.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter besvara kommunstyrelsens förfrågan enligt följande:
I myndighetsutövning är offentlighetslagen central och förslaget väger de olika
intressen som finns gällande hanteringen av myndighetshandlingar på ett
välbalanserat sätt. (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
21.04.2020
128
Socialnämnden
26.05.2020
56
Kommunstyrelsen
07.07.2020
190
(Forts.)
Det har varit svårt att avgöra vilka handlingar som kan utlämnas och det har i någon
mån lett till onödig försiktighet och otydlighet i hanteringen av offentliga handlingar
i kommunen sedan EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft. Detta har nu
korrigerats.
Hammarland omfattar och understöder förslaget till ny offentlighetslag med
motiveringen att tillräcklig hänsyn har tagits till de förhållanden som råder i de
åländska kommunerna och alla enheter bör ha möjlighet att hantera
myndighetshandlingar enligt det föreslagna lagförslaget
Soc 56 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes med tillägget att offentlighetslagstiftningen skall gälla alla
landskaps- och kommunalt ägda bolag.
_______________

Kst 190 §:

Utlåtande har inte lämnats från byggnadstekniska nämnden och skolnämnden.
Lagförslaget är som en helhet en modernisering av den tidigare lagstiftningen om
handlingars offentlighet. Behovet av att reformera offentlighetslagstiftningen har
varit stort och förslaget är därför välkommet. Lagförslaget tar även ett steg mot
elektronisk hantering av handlingar. Steget kan dock ännu inte göras fullt ut med
anledning av att en arkivlag som förutsätter elektronisk arkivering inte föreligger i
dagsläget. Förslaget till ny lag om offentlighet anger i § 1, 3 att ”Myndigheten ska
främja möjligheter för var och en att med elektroniska hjälpmedel ta del av offentliga
myndighetshandlingar i ett elektroniskt format.” På sikt kommer det här att förutsätta
att myndigheter har ett elektroniskt ärendehanteringssystem. För att få det här till en
fungerande helhet behöver dock även arkivlagen reformeras så att det klart anges på
vilket sätt elektroniska handlingar arkiveras.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av lagförslaget utan att avge utlåtande.

Kst 190 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att som utlåtande framföra att offentlighetslagen skall
gälla alla landskaps- och kommunalt ägda bolag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

191

Kst 191 §:

Utlåtande angående förslag till ny lagstiftning om affärstider
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/4425 av den 02.06.20 gett
kommunen möjlighet att inkomma med synpunkter över förslag till ny lagstiftning
om affärstider. För att kunna beaktas bör kommunens synpunkter vara
landskapsregeringen
tillhanda
senast
den
07.08.20
på
adressen
registrator@regeringen.ax. (Bilaga 3, Kst 07.07.20, § 191)
Lagförslaget går ut på att den tidigare lagstiftningen om affärstider upphävs. I
lagförslaget anges att en praktisk skillnad mot gällande lag är att öppethållning av
yrkesmässig minuthandel blir möjlig även under långfredagen, påskdagen och
juldagen. Det här kan för kommunen innebära att krav på barnomsorg ställs under
nämnda dagar. En utökad öppethållning under nämnda dagar kan inverka på mindre
butikers möjlighet att konkurera med större butiker som har kapacitet att öka
öppethållningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att full 100 % ersättning via landskasandelssystemet
förutsätts för att täcka kommunens kostnader för utökad barnomsorg till helgdagar.

Kst 191 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

192

Kst 192 §:

Upphävandet av avtal med anledning av Kommunernas socialtjänst k.f.
Hammarlands kommun har genom godkännandet av grundavtal för Kommunernas
socialtjänst k.f. beslutat att ansvaret för ordnandet av alla socialvårdstjänster förutom
äldreomsorg och barnomsorg överförs till Kommunernas socialtjänst k.f. fr.o.m. den
01.01.21. Med anledning av det här finns det orsak att säga upp de avtal där ansvar
för ordnandet av socialservice överförs till kommunalförbundet. I bifogade bilaga
finns en förteckning över avtal vilka kommunen bör säga upp fr.o.m. den 01.01.21.
(Bilaga 4, Kst 07.07.20, § 192)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att bifogade avtal sägs upp med motiveringen att
Kommunernas socialtjänst k.f. tar över ansvaret för dessa områden fr.o.m. den
01.01.21.

Kst 192 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med förtydligandet att avtalet med Humana
Torsjö bör överföras från Hammarlands kommun till Kommunernas socialtjänst k.f.
fr.o.m. den 01.01.21.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

193

Kst 193 §:

Upphandling av vårdinformationssystem
Ålands hälso- och sjukvård har genom Pernilla Karlsson per e-post den 15.06.20
meddelat att kommunerna bör sända en intresseanmälan om deltagande i
upphandlingen av vårdinformationssystem. Enligt meddelandet är intresseanmälan
preliminär och innebär inget ekonomiskt åtagande. (Bilaga 5, Kst 07.07.20, § 193)
Om kommunerna framöver skall kunna ha tillgång till uppgifter ur det framtida
vårdinformationssystemet behöver alla kommuner i detta skede ge en preliminär
intresseanmälan. Behovet av förbättrad informationsgång kommer att finnas mellan
sjukvård och äldreomsorg. Ålands hälso- och sjukvård beräknar att ett avtal kan
tecknas under år 2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att lämna en preliminär intresseanmälan angående
vårdinformationssystem.
Kommunstyrelsens
intresseanmälan
sker
under
förutsättning att den inte innebär något ekonomiskt åtagande för kommunen samt att
den inte binder kommunen att i slutändan välja det av Ålands hälso- och sjukvård
upphandlade vårdinformationssystemet.

Kst 193 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

194

Kst 194 §:

Synpunkter angående förslag till ny förordning om barnomsorg och grundskola
Ålands landskapsregering har per e-post sänt ärende Dnr ÅLR 2020/4416 av den
10.06.20 angående begäran om synpunkter på ett förslag till ny förordning om
barnomsorg och grundskola. Remisstiden går ut den 31.08.20. Svar skall lämnas till
adressen registrator@regeringen.ax. Skoldirektör Mathias Eriksson har meddelat att
han inte hinner hålla skolnämndsmöten i alla kommuner innan remisstidens slut.
Skoldirektören sänder sitt förslag så fort som möjligt till kommunstyrelsen. (Bilaga
6, Kst 07.07.20, § 194)
Enligt den antagna lagen om barnomsorg och grundskola finns i del VIII § 2, 8 en
övergångsbestämmelse vilken anger att den som innehar en tjänst eller är anställd i
arbetsavtalsförhållande inom grundskolan eller barnomsorgen när denna lag träder i
kraft är fortsatt behörig för tjänsten eller anställningen.
Det som kan konstateras är att kompetensfordringarna höjs för skolföreståndare,
daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare vilka sköter förundervisning samt
assistenter inom barnomsorgen.
Ytterligare har behörighetskraven skärpts för ledning inom barnomsorg och
grundskola vilka i den nya lagen innehar benämning barnomsorgschef,
grundskolechef och utbildningschef.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av förslaget och avvaktar skoldirektörens förslag till
utlåtande inför skolnämnden.

Kst 194 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

26.05.2020
02.06.2020
07.07.2020

61
172
195

SOC 61 §:

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

Soc N 61 §:

Förslaget godkändes.
_________________

Kst 172 §:

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

Kst 172 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden
26.05.2020
Kommunstyrelsen
02.06.2020
Kommunstyrelsen
07.07.2020
(Forts.)
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________
Kst 195 §:

SIDA 11
§ nr

61
172
195

Vid ett möte med övriga kommuner på Södra Åland i Jomala den 25.06.20
meddelade de övriga kommunerna att de anser att tjänsten som skoldirektör bör
ändras till utbildningschef. Med tanke på att lagen ställer samma behörighetskrav för
barnomsorgschef som för utbildningschef torde det innebära en mindre kostnad för
kommunen att gå inför alternativet med utbildningschef än med både grundskolechef
och barnomsorgschef. Vid mötet diskuterades vikten av att ett ställningstagande från
kommunen bör sändas till förbundskansliet för SÅHD för att beredningen inriktas på
en framtida utbildningschef. Det som ännu är olöst är det praktiska i hanteringen av
ärenden för barnomsorgen. Kommunen måste skapa eller ändra någon tjänst som ges
i uppgift att sköta uppgifter om anställning, budgetering, uträkning av vårdavgifter,
skrivandet av verksamhetsberättelse o.dyl.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela förbundskansliet i K.f. Södra Ålands
högstadiedistrikt att kommunen ser fram emot att beredningen av regelverk för
framtida administration av barnomsorg och grundskola görs så att den ledande
tjänstemannen för barnomsorg och grundskola är en utbildningschef vilket innebär i
praktiken att tjänsten som skoldirektör ändras till den tjänstebenämningen.

Kst 195 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen besluter att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till
förvaltning i kommunen av barnomsorg och grundskola från och med den 01.01.21.
Arbetsgruppen består av följande medlemmar.
Annett Jansson
Linda Persson
Niklas Wasén
Annette Hasselberg
Robert Järvinen
Anders T. Karlsson

daghemsföreståndare
daghemsföreståndare
skolföreståndare
ledamot socialnämnden
ordförande skolnämnden
ordförande kommunstyrelsen

Till sekreterare och sammankallare utsågs kommundirektör Kurt Carlsson.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

196

Kst 196 §:

Ändring av grundavtal för K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt
Förbundsfullmäktige för K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt har vid sitt
sammanträde den 28.05.20 godkänt ett utkast till grundavtal för behandling i
kommunerna. Utkastet har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av en medlem från
respektive kommun. (Bilaga 7, Kst 07.07.20, § 196)
I § 3 anges bland uppgifterna p. e) barn- och elevvårdstjänster i form av psykologoch kuratorstjänster. Enligt protokollsutdrag från K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt
k.f.: förbundsstyrelse av den 24.06.20 § 58 föreslås att Mariehamns stad skall bli
huvudman för psykologtjänsterna. Stadgandet i p. e) torde kunna strykas.
Grundavtalet är utarbetat så att det ännu inte kunnat beakta hur kommunerna avser
att lösa förvaltningen av barnomsorgen. Ifall förbundskansliet ges i uppdrag att
administrera även barnomsorg så är fördelningsnyckeln enligt § 20 inte korrekt att
använda till den del som administrationen gäller barnomsorg. Till den här delen torde
förvaltningen fr.o.m. 01.01.21 klarläggas innan grundavtalet godkänns.
Vad gäller § 24 finansiering av investeringar har formuleringen ändrat och förslaget
kan visa sig vara problematiskt. I utkastet skrivs att ”Investeringarna faktureras
medlemskommunerna i förhållande till elevantal.” Det här är en formulering som
kan innebära att en investering som skall användas under årtionden finansieras enligt
det elevanal som skolan har under det räkenskapsår som investeringen görs. Ett
bättre alternativ är att § 24 formuleras på samma sätt som i grundavtalet för
Kommunernas socialtjänst k.f. (§ 20).
”Investeringar och kapitalfinansiering
Kommunalförbundet kan ordna kapitalfinansiering för en investeringsutgift genom
landskapsandelar och/eller genom lån från finansiella institut eller lån från
medlemskommuner. Mindre investeringar kan kommunalförbundet finansiera med
eget kapital.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att kommunerna vidtar en ny diskussion angående
formuleringen av §§ 3, 5, 20 och 24.
För att kunna formulera §§ 5 och 20 bör kommunernas framtida administration
klarläggas.
§ 24 bör formuleras på samma sätt som i Kommunernas socialtjänst k.f. vad gäller
finansiering av investeringar.

Kst 196 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

197

Kst 197 §:

Val av representant i Åda Ab
Kommunen väljer en representant och en ersättare i Åda Ab för åren 2020-2023 för
att representera kommunen vid bolagsstämman.

Kst 197 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det till kommunens
representant i Åda Ab för åren 2020-2023 utses Marie Stenlund, Frebbenby och till
ersättare Lena Sandqvist, Vestmyra.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

198

Kst 198 §:

Frånvaro från socialnämndens möten - revisionsrapport
Revisorerna konstaterar att frånvaron från sammanträden i socialnämnden under år
2019 varit omfattande utan att ersättare varit närvarande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att uppmärksamgöra socialnämnden på att det är viktigt
att ledamöter är närvarande vid sammanträden samt om det inte är möjligt att en
ersättare är närvarande istället för ordinarie medlem.

Kst 198 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

199

Kst 199 §:

Bristfälliga förrådsutrymmen - revisionsrapport
Revisorerna har i sin revisionsrapport konstaterat att kommunen har bristfälliga
förrådsutrymmen.
Kommunfullmäktige strök i budget och ekonomiplan för åren 2020-2022 från år
2021 års ekonomiplan den av byggnadstekniska nämnden föreslagna Lagerhallen. I
ett tillägg i budgeten godkände kommunfullmäktige följande text: ”Stryks för att
sänka investeringskostnader. Behovet av varmlager måste inventeras bland
kommunens förvaltningar. En bedömning bör göras mellan alternativen att bygga
alternativt hyra utrymmen.”
Med anledning av revisorernas konstaterande kan det finnas skäl till att hos
kommunens förvaltningar begära uppgifter om vad som skall förvaras i varma
förrådsutrymmen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära att kommunens nämnder sammanställer en
förteckning över vad som skall förvaras i ett uppvärmt förrådsutrymme. En
bedömning bör även göras av nämnden när de förvarade inventarierna skall återtas i
användning hos förvaltningen eller ifall det är frågan om inventarier som inte längre
kommer att behövas av kommunen.

Kst 199 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

200

Kst 200 §:

Mellanbokslut för budgetförverkligande per 30.04.2020
Ett mellanbokslut uppgörs inte lika noggrant som ett bokslut vid räkenskapsårets
slut. (Bilaga 8, Kst 07.07.20, § 200)

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

2020 1-4
249,1
-1 087,5
-1 603,4
-2 690,9
-2 441,7
323,6
166,4
-183,8
85,0

2019 1-4
262,7
-1 091,3
-1 649,0
-2 740,3
-2 477,7
185,7
44 127,2
-39,2
123,1

Ökn 19-20 %
-5,2 %
-0,3 %
-2,8 %
-1,8 %
-1,4 %
74,2 %
-99,6 %
369,3 %
-31,0 %

Resultatenheter över normalförbrukning 1-4 = 33,4 %
C220
Socialnämnden
Övrig barndagvård
C230
Socialnämnden
Vård på åldringshem
C320
Skolnämnden
Grundutbildning KHS
C640
Byggnadstekniska nämnden
Vatten- och avloppsverket
C650
Byggnadstekniska nämnden
Hamnverksamhet
C660
Byggnadstekniska nämnden
Förvaltning
C670
Byggnadstekniska nämnden
Miljövård- och avfallshantering
Driftsdel
Utgifter
Inkomster
Netto
Investeringsdel totalt
Utgifter
Inkomster
Netto
Finansieringsdel totalt
Utgifter
Inkomster
Netto

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att anteckna ärendet till kännedom.
Kst 200 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

39,0 %
34,3 %
33,5 %
36,8 %
35,3 %
34,0 %
56,2 %
31,0 %
28,1 %
31,3 %
6,9 %
3,9 %
7,7 %
0,9 %
36,4 %
36,3 %

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

201

Kst 201 §:

Direktiv för budget och ekonomiplan för åren 2021-2023
På samma sätt som tidigare år har förslag till budgetdirektiv utarbetats av
kommunkansliet. Det finns flera skäl till att ge budgetdirektiv. Det viktigaste skälet
är att informera om ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet i kommunen. Ett
ytterligare skäl är att informera om tider för att arbetet skall vara utfört i tid.
Dessutom behövs direktiv för att en enhetlig budget skall kunna utarbetas
genomgående för samtliga förtroendeorgan i kommunen.
Inför år 2021 är kommunen tvungen till att börja ett intensifierat arbete för att få
kommunens ekonomi i balans. I programmet för att stärka kommunens ekonomi har
kommunfullmäktige godkänt att kommunen i budgeten skall sänka anslagen med 5
% från budgeten för år 2020. Motsvarande krav kommer att förutsättas av
kommunalförbunden.
Till föredragningslistan har bifogats ett förslag till budgetdirektiv för åren 20212023. Grundförutsättningen för budgetförslaget för år 2021 är att kommunens totala
inkomster beräknas bli 8.507 T€. För att få ett resultat som är minst 0 € kan
kostnaderna inklusive avskrivningar inte överstiga ovan nämnda summa.
Budgetdirektiven bygger på en höjd inkomstskattesats med 1,00 % vilket betyder en
inkomstskattesats om 18,25 %.
I förslaget till budgetdirektiv har budgetramarna sänkts med 5 %. Trots det visar
budgetdirektiven på ett underskott om 270 T€.
Förslaget innehåller en textdel och kompletteras med elektroniska blanketter vilka
fylls i av nämnderna. Budgetdirektiven innehåller ett fastställt € belopp för både
utgifter och inkomster inom vilka nämnderna måste göra upp sitt budgetförslag.
(Bilaga 9, Kst 07.07.20, § 201)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bifogade förslag till direktiv för budget och
ekonomiplan för åren 2021-2023 samt att de distribueras till kommunens nämnder.

Kst 201 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

21.01.2020
04.02.2020
11.02.2020
02.06.2020
17.06.2020
07.07.2020

36
55
70
163
54
202

Kst 36 §:

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

Kst 36 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 55 §:

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

Kst 55 §:

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 70 §:
BESLUT:

21.01.2020
04.02.2020
11.02.2020
02.06.2020
17.06.2020
07.07.2020

36
55
70
163
54
202

Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet för framtagandet av ett förslag till
dokument med följande riktlinjer:






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

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

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

Kst 163 §:

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


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

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kfge 54 §:
(Bilaga 8, Kfge 17.06.20, § 54)

21.01.2020
04.02.2020
11.02.2020
02.06.2020
17.06.2020
07.07.2020

36
55
70
163
54
202

Kfge 54 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till program för
stärkandet av Hammarlands kommuns ekonomi år 2020. (Protokollsbilaga 2, Kfge
17.06.20, § 54)
Kommunfullmäktige besluter att kommunstyrelsen i samråd med nämnderna och
ledande tjänstemän utarbetar förslag till inbesparingar under augusti 2020 och att
beredningen förs till kommunfullmäktige för beslut i september 2020.
_________________

Kst 202 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att kalla nämndernas presidier och ledande tjänstemän till
möte med kommunstyrelsens presidium och kommundirektör under augusti 2020 för
att bereda förslag till inbesparingar till kommunfullmäktige vilka avser år 2020.
Beredningen bör göras så att den beaktar att kommunfullmäktige kan behandla
ärendet i september 2020.

Kst 202 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med
kommunfullmäktiges presidium kallas till mötet.

kompletteringen

att

även

Kommunstyrelsen besluter att mötet hålls tisdagen den 18.08.20 kl. 18.30 i
kommungården.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

203

Kst 203 §:

Begäran av anbud för lån, Hammargårdens om- och tillbyggnad
I budget och ekonomiplan för år 2021 finns en fullmakt godkänd från
kommunfullmäktige angående upptagandet av ett lån om 1.000.000,- €. Genom
kommunfullmäktiges beslut § 55 av den 17.06.20 har den här fullmakten höjts med
1.400.000,- € till totalt 2.400.000,- €.
För att kommunens likviditet inte skall leda till problem bör åtgärder vidtas för att
begära anbud på lån.
Enligt förvaltningsstadgans § 68,
1 p. 11 hör det till kommunstyrelsens
beslutanderätt att uppta eller förnya lån. Enligt förvaltningsstadgans § 125 stadgas
om finansförvaltningen. Enligt bestämmelsen upptar kommunstyrelsen lån inom de
ramar kommunfullmäktige angett i samband med godkännande av budget.
Kommunfullmäktiges beslut § 55 av den 17.06.20 bör ses som ett beslut om ändring
av budget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära anbud på lån selektivt från följande inrättningar
Andelsbanken, Nordea, Ålandsbanken, Kommunernas pensionsförsäkring och
Kuntarahoitus. Lånebeloppet är 2.400.000,- €. Lånetid 20 år. Lånet lyfts under tiden
mellan 01.10.20-31.12.21. Lånet amorteras i jämna rater två gånger per år.

Kst 203 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

04.02.2020
11.03.2020
07.04.2020
17.06.2020
07.07.2020

58
28
111
48
204

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:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen
04.02.2020
58
Byggnadstekniska nämnden
11.03.2020
28
Kommunstyrelsen
07.04.2020
111
Kommunfullmäktige
17.06.2020
48
Kommunstyrelsen
07.07.2020
204
(Forts.)
Anslutningsavgifterna skall inte ingå i tomtpriset utan kostnaderna för anläggande av
vatten och avlopp dras bort från tomtpriset. Ett medelpris från de avdragna
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.
_________________

Kfge 48 §:

(Bilaga 3, Kfge 17.06.20, § 48)

Kfge 48 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige
godkänner
enhälligt
(Protokollsbilaga 1, Kfge 17.06.20, § 48)
_________________

Kst 204 §:

kommunstyrelsens

förslag.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att annonsera
bostadsområde påbörjas den 01.09.20.

att

försäljningen

av

Storängens

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen
04.02.2020
58
Byggnadstekniska nämnden
11.03.2020
28
Kommunstyrelsen
07.04.2020
111
Kommunfullmäktige
17.06.2020
48
Kommunstyrelsen
07.07.2020
204
(Forts.)
Till den 01.09.20 publiceras även marknadsföringsuppgifter på kommunens hemsida,
infobladet samt hos Mäklarhuset.
Kst 204 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

02.06.2020
07.07.2020

164
205

Kst 164 §:

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

Kst 164 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Kommunteknikerns förslag
I samband med att entreprenör har antagits skall representant från
infrastrukturavdelningen, entreprenör och Hammarlands kommun göra platssyn för
att märka ut och säkerställa att kommunens infrastruktur inte blir skadad eller blir
svårtillgängligt för underhåll.

BTN 65 §:

BESLUT:
Nämnden godkänner vägplanen. I övrigt enligt kommunteknikerns förslag.
_________________

Kst 205 §:

Ålands landskapsregering har den 25.06.20 beslutat att fastställa vägplan för
byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, GottbyÖstanträsk i Jomala och Hammarlands kommuner. Landskapet torde ha frånsett
bestämmelsen i LL om allmänna vägar § 25 om skyldighet att höra vederbörande
kommuns kommunfullmäktige innan vägplan fastställs. Det torde vara rimligt att
kommuner hörs innan en vägplan på en kommuns område fastställs eftersom
kommunen har ett planeringsmonopol på sitt område.
”25 §. Innan väg bygges, skall vägplan upprättas och fastställas. Sådan vägplan
erfordras dock ej i fråga om vägförbättring av mindre omfattning, såvitt för företaget
tillskottsmark från fastighet ej avhändes eller, där mark avhändes, fastighetens ägare
eller med ägare jämförlig innehavare därtill skriftligen samtyckt. Vägplan fastställes
av landskapsregeringen, sedan vederbörande kommuns fullmäktige hörts och ägare
av fastighet och andra, vilkas fördel eller rätt kan beröras av planen, beretts tillfälle
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Kommunstyrelsen
02.06.2020
164
Kommunstyrelsen
07.07.2020
205
(Forts.)
att framställa påminnelser. Vägplan får inte fastställas i strid med antagen detalj
eller generalplan. (2008/103)”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige angående den fastställda
vägplanen för separat gång- och cykelväg, Gottby-Östanträsk förordas under
förutsättning att byggherren tar i beaktande kommunens kommunalteknik som berör
vägområdet. Särskild uppmärksamhet bör tas till avloppsledningen i Östanträsk så att
ledningarna om de blir under vägbanan anläggs med fiberduk klass 3 som skydd.
Ifall skador sker på stamledningen till Lotsbroverket under anlagd cykelbana bör
landskapsregeringen stå för återställning av ytbeläggning då villkor i beslut Dnr
T10/07/5/24 av den 19.03.07 inte anger några särskilda villkor för tillståndet att
anlägga överföringsledning i Torp by.
I samband med att entreprenör har antagits skall representant från
infrastrukturavdelningen, entreprenör och Hammarlands kommun göra platssyn för
att märka ut och säkerställa att kommunens infrastruktur inte blir skadad eller blir
svårtillgängligt för underhåll.
Kommunen begär i samband med att kommunfullmäktiges utlåtande lämnas till
landskapsregeringen om förklaring till att landskapsregeringen inte inväntat
kommunfullmäktiges utlåtande innan vägplan fastställts.
Kst 205 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

05.02.2019
07.07.2020

45
206

Kst 45 §:

Jomala kommuns utlåtandebegäran Svinryggen deponi Ab, aktieägaravtal
Kommunstyrelsen i Jomala har genom beslut av den 17.12.18 begärt utlåtande från
aktieägarna i Svinryggen deponi Ab angående ett utarbetat utkast till aktieägaravtal.
Kommunernas synpunkter ska vara inlämnade senast den 15.02.19. Avtalsformatet är
relativt omfattande i förhållande till ägarandelen i bolaget. Då kommunen inte haft
något inflytande vid utarbetandet av avtalet torde initiativtagaren ordna ett
diskussions- och informationstillfälle för ägarkommunerna för att motivera det
föreslagna utkastet till avtal. (Bilaga 10, Kst 05.02.19, § 45)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela Jomala kommun att innan kommunen kan ta
upp aktieägaravtalet för godkännande bör ett diskussions- och informationstillfälle
ordnas för ägarkommunerna angående avtalet.

Kst 45 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 206 §:

Jomala kommun har genom brev av den 20.05.20 Dnr 737/2018 sänt ett förslag till
nytt aktieägaravtal mellan kommunerna. Något diskussions- och informationstillfälle
har inte ordnats enligt kommunens beslut § 45 av den 05.02.19. (Bilaga 10, Kst
07.07.20, § 206)
I avtalets punkt 3 finns en problematisk formulering där det anges att parterna i
avtalet ska ha ett fortsatt ansvar för deponerat avfall samt nuvarande och tidigare
verksamhet vid fastigheterna Karlskog R:Nr 2:8 och Myran R:Nr 2:10 i Ödanböle by
även om Svinryggens deponi Ab likvideras eller upphör med sin verksamhet.
Stadgandet förefaller oförmånligt för Hammarlands kommuns del eftersom
verksamheten avser en deponi som tidigare betjänat endast Mariehamns stad och
Jomala kommun. Kommunen har idag ansvar för sluttäckningen och skötseln av den
egna deponin i Kattby vilken avslutade sin verksamhet i början av år 2000-talet.
Enligt avtalsförslaget stadgas att parterna vid behov ska ombesörja och bekosta all
den eftervård som deponerat avfall och tidigare verksamhet kan tänkas förorsaka.
I avtalet finns även i punkt 7 stadganden om delägare och borgensförbindelse.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela Jomala kommun att avtalet inte kan
godkännas då information saknas om varför Hammarlands kommun skulle vara i
behov av det föreslagna aktieägaravtalet. Kommunen anser sig inte skyldig att påta
sig ansvar för sanerings- och efterbehandlingsåtgärder för avfall som deponerats av
Mariehamns stad och Jomala kommun under den tid som deponin verkade.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 206 §:
BESLUT:

05.02.2019
07.07.2020

45
206

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 29
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

207

Kst 207 §:

Anhållan om rätt att få disponera mark för Discgolfpark på Öra strand
Fritidsnämnden i Hammarland har genom brev av den 10.06.20 lämnat en anhållan
till kommunstyrelsen om rätt att använda kommunens mark på Öra för anläggande av
Discgolfpark. Enligt ansökan förutsätter anläggandet att man sågar bort lite kvistar
samt något litet träd. Samtidigt anhåller fritidsnämnden om att få trycka
kommunloggon på ett antal frisbees, vilka används till reklam, lån och eventuell
försäljning. (Bilaga 11, Kst 07.07.20, § 207)
Enligt ansökan är kostnaderna för anläggandet minimalt för kommunen. Det mesta
avser arbetsinsats av fritidsledare och en grupp ungdomar vilka anställts av Ålands
näringsliv. Anläggningarna består enligt ansökan av någon avsats, en
informationsskylt samt korgar.
Den föreslagna Discgolfparken är enligt bifogad kartskiss planerad på Öra strands
nordöstra del vilken enligt den fastställda detaljplanen är fastställd till ett PN1
område, TP område, BE 1 område och A område. Det här betyder att den föreslagna
skissen kommer att delvis beröra osålda tomter och ett trafikområde.
Definitioner:
PN1 = Parkområde som skall vårdas och bevaras i naturligt tillstånd. På området får
förläggas mindre konstruktioner som betjänar områdets användning för rekreation.
Skogsvårdsåtgårder som inte försämrar områdets rekreationsvärde är tillåtna.
TP = Trafikområde för möjlig placering av allmän parkering. Området skall vårdas
och iordningsställas även om marken lämnas outnyttjad. 1. På området får förläggas
mindre konstruktioner som betjänar områdets användning för rekreation. Befintlig
vegetation skall bevaras i möjligaste mån.
BE 1 = Kvartersområde för egnahemsbebyggelse
A = Kvartersområde för allmän byggnad
I ärendet har även tomtägare boende på Öra strand lämnat en skrivelse daterad den
10.06.20 där de motsätter sig förslaget
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avslå fritidsnämndens anhållan med motiveringen att
förslaget inte är i enlighet med den gällande detaljplanen då den planerade
anläggningen skulle inkräkta på områden vilka är reserverade som trafikområde,
egnahemsbebyggelse i kvarter Ö11 och allmän byggnad i kvarter Ö12. Det motstånd
som anläggningen väckt hos tomtägare torde även innebära att den föreslagna
anläggningen inte lämpar sig på det föreslagna området avsett som PN1 område.

Kst 207 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att vice ordförande Niklas Danielsson
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 30
§ nr

Kommunstyrelsen
07.07.2020
207
(Forts.)
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet under den tid som ärendet
behandlas. Ytterligare konstaterar ordföranden att ersättare Dennis Gatelin träder in
som beslutande i ärendet.
Ordföranden kons taterar att vice ordförande i kommunfullmäktige Anne-Maj
Mattsson anmäler jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet under den tid
som ärendet behandlas.
Ordföranden konstaterar att ledamot Cecilia Jansson anländer till sammanträdet
under ärendets behandling kl. 18.50.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till fritidsnämnden för fortsatt
beredning av ärendet.
Fritidsnämnden bör i första han sträva till att hitta en plats där privata intressenter
kan tillhandahålla mark och underhåll.
I andra hand kan beredningen inriktas på Hammarvallen, motionsbanan eller
eventuellt den tidigare skidbanan väster om landsväg nr 1.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 31
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

208

Kst 208 §:

Revidering av Hammarlands kommuns jämställdhetsplan 2020-2023
Ombudsmannamyndigheten har genom brev av den 27.02.20 meddelat kommunen
att kommunens jämställdhetsplan är i behov av revidering. I enlighet med L om
jämställdhet mellan kvinnor och män § 6 b, 1 skall en arbetsgivare som har
regelbundet minst 30 anställda uppgöra en jämställdhetsplan. Utgående från den här
skyldigheten har ett förslag utarbetats. Av den här anledningen har
jämställdhetsplanen
reviderats.
Förslaget
sänds
även
till
arbetarskyddskommissionens nästa sammanträde. (Bilaga 12, Kfge 07.07.20, § 208)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Hammarlands kommuns
jämställdhetsplan för åren 2020-2023 godkänns.

Kst 208 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 32
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

209

Kst 209 §:

Anhållan om hastighetsbegränsning landsväg nr 1 Öra
I samband med att kommunfullmäktige genom sitt ärende § 53 av den 17.06.20
avskrev motionen angående trafikarrangemang vid Öra strand beslöt
kommunfullmäktige även följande.
”Kommunfullmäktige besluter att kommunstyrelsen bör fortsätta vidta åtgärder för
att hastighetsbegränsningen sänks till 70 km/h på Öra.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att anhålla hos landskapsregeringen om att
hastighetsbegränsningen längs landsväg nr 1 på Öra holme ändras från 90 km/h till
70 km/h. Motiveringen till sänkningen är att antalet invånare och därmed även
trafiken till bostadsområdet Öra strand ökat vilket innebär att det ur
trafiksäkerhetsaspekt är synnerligen befogat att hastigheten sänks från nuvarande 90
km/h till 70 km/h.

Kst 209 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 33
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

05.05.2020
07.07.2020

159
210

Kst 159 §:

Direktiv för upphandling av skolskjutsar för läseår 2020-2021

Kst 159 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att som direktiv angående upphandling av skolskjutsar för
läseår 2020-2021 meddela skolnämnden att kommunstyrelsen vill ta del av anbud,
anbudsjämförelse samt uppskattad kostnad för skolskjutsar för läseår 2020-2021
innan skolnämnden beviljas rätt att anta dessa.
_________________

Kst 210 §:

Skoldirektör Mathias Eriksson har genom e-post av den 25.06.20 meddelat ett
resultat av upphandlingen av skolskjutsar. Då kontrakt ännu inte tecknats är anbuden
inte offentliga. Anbud tecknas i augusti.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av informationen från skoldirektör Mathias Eriksson.

Kst 210 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen tog del av informationen från skoldirektör Mathias Eriksson och
godkänner att skolnämnden antar anbuden enligt informationen.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 34
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

20.08.2018
17.09.2019
21.01.2020
07.07.2020

205
236
40
211

Kst 205 §:

Uppföljning av sjukledigheter
Kommunstyrelsen har beslutat om ett system för uppföljning av sjukskrivningar. I
beslutet ingår rapportering av antalet sjukskrivningsdagar kvartalsvis. Statistiken för
år 2018 är färdig och den visar att mängden sjukskrivingar ökar från 1.113 till 1.616
sjukdagar. Bifogade tabell ingår i kommunens bokslut

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 att 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.
Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet
Enhet
1-3 2019 1-3 2018 1-12 2018 Ändring
Kommunkansli
68
99
243
-31
Hammargården
34
104
411
-70
Handikappservice
0
4
16
-4
Dagvård
160
106
560
54
Näfsby skola och bibliotek
57
62
269
-5
Tekniska
2
5
117
-3
TOTALT
321
380
1616
-59

Änd. %
-31 %
-67 %
-100 %
51 %
-8 %
-60 %
-16 %

I enlighet med uppföljningssystemet har kommundirektören konstaterat att
samtalsunderlag skall uppgöras för 5 anställda för det första kvartalet.
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 35
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kommundirektörens förslag:

20.08.2018
17.09.2019
21.01.2020
07.07.2020

205
236
40
211

Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
Kst 205 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 236 §:

Uppföljningen av sjukskrivningar ser ut enligt följande för kvartal 1-2 2019.
Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet
Enhet
1-6 2019 1-6 2018 1-12 2018 1-12 2017 Ändring
Kommunkansli
70
168
243
70
-98
Hammargården
55
198
411
343
-143
Handikappservice
0
4
16
59
-4
Dagvård
404
232
560
403
172
Näfsby skola och bibliotek
74
260
269
212
-186
Tekniska
2
5
117
26
-3
TOTALT
605
867
1616
1113
-262

Änd. %
-58 %
-72 %
-100 %
74 %
-72 %
-60 %
-30 %

Efter det 2: dra kvartalet har behov av 12 uppföljningar uppstått totalt. Av dessa har
behovet av uppföljningssamtal påmints till närmaste chef i 4 fall.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
Kst 236 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 40 §:

Uppföljningen av sjukskrivningar ser ut enligt följande för kvartal 1-9 2019.
Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet
Enhet
1-9 2019 1-9 2018 1-12 2018 1-12 2017 Ändring
Kommunkansli
184
162
243
70
22
Hammargården
222
297
411
343
-75
Handikappservice
12
12
16
59
0
Dagvård
631
346
560
403
285
Näfsby skola och bibliotek
82
428
269
212
-346
Tekniska
26
5
117
26
21
TOTALT
1157
1250
1616
1113
-93

Änd. %
14 %
-25 %
0%
82 %
-81 %
420 %
-7 %

Efter det 3: dje kvartalet har behov av 23 uppföljningar uppstått totalt. Av dessa har
behovet av uppföljningssamtal påmints till närmaste chef i 8 fall.
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 36
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kommundirektörens förslag:

20.08.2018
17.09.2019
21.01.2020
07.07.2020

205
236
40
211

Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
Kst 40 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 211 §:

Uppföljningen av sjukskrivningar ser ut enligt följande för år 2019.
Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet
Enhet
1-12 2019 1-12 2018 1-12 2017 Ändring
Kommunkansli
151
243
70
-92
Hammargården
362
411
343
-49
Handikappservice
2
16
59
-14
Dagvård
822
560
403
262
Näfsby skola och bibliotek
166
269
212
-103
Tekniska
90
117
26
-27
TOTALT
1593
1616
1113
-23

Änd. %
-37,9 %
-11,9 %
-87,5 %
46,8 %
-38,3 %
-23,1 %
-1,4 %

Under år 2019 har behov av 32 uppföljningar uppstått totalt. Av dessa har behovet av
uppföljningssamtal påmints till närmaste chef i 11 fall.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
Kst 211 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att frågan om förslag till åtgärder för att minska antalet
sjukskrivningar bör behandlas i ledningsgruppen.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 37
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

212

Kst 212 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2020:
Semester: 55; 59; 62; 64-70
Anställning: 56; 60-61;
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet: 66;
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 58
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Stöd ensamföretagare: 57; 63
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 212 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 38
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

213

Kst 213 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2019/8807 av den 08.06.20 angående
förverkligande av en grundskoleundervisning för personer som fullgjort läroplikten –
mellanrapport, Hk Dnr 168/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/4841 av den 15.06.20 angående
temporärt stöd för medborgarinstitut 2020.
Ålands landskapsregerings brev Nr 81/S2 av den 28.05.20 angående social- och
hälsovårdsministeriets anvisning till kommunerna om olika sätt att tillhandahålla
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och vissa socialvårdstjänster, Hk Dnr 152/20.
Ålands landskapsregerings beslut ÅLR 2020/4411 av den 02.06.20 angående
justering av den särskilda landskapsandelen för grundskolans driftskostnader år
2020, Hk Dnr 159/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/619 av den 03.06.20 angående
remissbegäran för utkast på den nya läroplanen för grundskolan på Åland, Hk Dnr
162/20.
Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2020/2324 av den 25.06.20 angående
kompensation för arbets- och pensionsavdraget, Hk Dnr 196/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/2268 av den 25.06.20 angående
social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om
smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster, Hk Dnr 189/20.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas brev Dnr DVV/3582/2020
angående ändring av röstningsområdesindelningen för år 2021 och anmälan om det
till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Hk Dnr 178/20.
Protokoll från K.f. Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsfullmäktige den
28.05.20. (Ej utsänd)
Protokoll från skolnämnden i Hammarland den 01.06.20. (Ej utsänd)
Protokollsutdrag från förbundsstyrelsen i K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt av den
24.06.20 angående samordning av skolpsykologer, Hk Dnr 195/20.
Protokollsutdrag från förbundsstyrelsen i K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt den
24.06.20 angående om- och tillbyggnad av KHS, Hk Dnr 188/20.
Eckerö kommuns e-post av den 26.06.20 angående uppsägning av samarbete inom
barnskyddet mellan kommunerna Finström, Eckerö, Geta, Hammarland, Saltvik och
Sund, Hk Dnr 190/20. (Ej utsänd)
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 39
§ nr

Kommunstyrelsen
07.07.2020
213
(Forts.)
Saltviks kommuns protokollsutdrag från kommunstyrelsen av den 29.06.20 angående
uppsägning av samarbetsavtal mellan socialnämnderna i Finström, Eckerö, Geta,
Hammarland, Saltvik och Sund, Hk Dnr 200/20. (Ej utsänd)
Protokoll från förbundsstämman för Kommunernas socialtjänst k.f. den 29.05.20, Hk
Dnr 14/20. (Ej utsänd)
Protokollsutdrag från skolnämnden i Hammarland av den 01.06.20 angående
upphandling av skolskjutsar, Hk Dnr 163/20, Hk Dnr 163/20.
Ålands vindenergiandelslags e-post av den 23.06.20 angående andelsemission, Hk
Dnr 183/20 samt 15.06.20, Hk Dnr 171/20.
(Bilaga 13, Kst 07.07.20, § 213)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.
Kst 213 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 40
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

214

Kst 214 §:

Anhållan om semester, kommundirektör
Kommundirektör Kurt Carlsson anhåller om semester under tiden 13.07.20-16.08.20.
Antalet semesterdagar för ledigheten uppgår till 25. Tidigare uttag 27 semesterdagar
för semesterår 2019 av totalt 38 semesterdagar. Efter semestern kvarstår 0
semesterdagar från år 2019 samt 24 semesterdagar från 2020.
Kommundirektör Kurt Carlsson anmäler jäv.

Kst 214 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att kommundirektör Kurt Carlsson
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet under den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen beviljar kommundirektör Kurt Carlsson semester under tiden
13.07.20-16.08.20. Tidigare uttag 27 semesterdagar för semesterår 2019 av totalt 38
semesterdagar. Efter semestern kvarstår 0 semesterdagar från semesterår 2019 samt
24 semesterdagar från 2020.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 41
§ nr

Kommunstyrelsen

07.07.2020

215

Kst 215 §:

Kommunens medlemskap i Visit Åland
Ledamöterna Sandra Eckerman och Lena Sandqvist framförde att
marknadsföringsgruppen ser fram emot att kommunen blir medlem i Visit Åland.

Kst 215 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att ett medlemskap i Visit Åland är en budgetfråga som
kan behandlas inför år 2021. Kommunstyrelsen beslöt att marknadsföringsgruppen
bör i en skrivelse motivera behovet av medlemskap. Även medlemsavgiftens storlek
torde klarläggas inför budgetberedningen.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

07.07.2020

185-215

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:
§§ 185-191; §§ 193-194; §§ 196-205; §§ 208-213; § 215
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 192; § 195; §§ 206-207;
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§ 214; LL om tjänstekollektivavtal ÅFS 22/78 § 2

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
Paragrafer:
§ 192; § 195; §§ 206-207;

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 10.07.2020 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

