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200-202

Kst 200 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 200 §:

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

Kst 201 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Sandra Eckerman och Johan Holmqvist till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 07.09.21 i
kommungården efter sammanträdets avslutande.

Kst 201 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Sandra Eckerman och Marie Stenlund till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 07.09.21 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.
_________________

Kst 202 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 202 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Marknadsföringsgruppens förslag angående infoblad
2. Tillsättande av arbetsgrupp för personalhälsa
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

07.09.2021

203

Kst 203 §:

Synpunkter angående lagstiftnings PM om kommuner med ansträngd ekonomi
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2021/5639 av den 18.06.21 gett
kommunen möjlighet att ge synpunkter på en lagstiftningspromemoria angående
lagstiftning om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi. Innehållet i
promemorian är kompletterande till den lagstiftning som idag finns för det
kommunala fältet och har framställts på tjänstemannanivå. Kompletteringarna gäller
kommunstrukturlagen (ÅFS 2019/29) och kommunallagen (ÅFS 1997/73).
Kommunens synpunkter bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den 15.09.21
till e-post registrator@regeringen.ax. (Bilaga 1, Kst 07.09.21, § 203)
Lagstiftningens målsättning är att definiera när en kommun konstateras ha en
synnerligen ansträngd ekonomi samt att ge förslag till åtgärder för att hantera en
sådan situation.
I lagstiftningen kommer att anges ett utredningsförfarande vilket kan leda till en
kommunindelningsutredning. I en utvärderingsgrupp föreslås representationen vara
en representant från kommunen, en från landskapsregeringen samt en oberoende
ordförande. Beslut om åtgärder för att sanera ekonomi fattas av kommunfullmäktige.
Under en tid som utredningsförfarande pågår skall nya större investeringar
godkännas av landskapsregeringen. En sista utväg kan vara att landskapsregeringen
fattar ett tvingande beslut om ändring av kommunstrukturen. Målsättningen är att
säkra en god och trygg serviceproduktion för alla Ålands invånare.
Förslag till kriterier är följande.
Nyckeltal 1 ackumulerat överskott eller underskott. Enskilt kriterium.
Underskott i balansräkningens ackumulerade överskott/underskott bör åtgärdas inom
två år, om inte åtgärdat inom två år anses kommunens ekonomi vara synnerligen
ansträngd.
Nyckeltal 2 och 3, årsbidrag/avskrivningar samt soliditet. Kompletterande kriterier.
Nyckeltal 2. Årsbidrag i förhållande till avskrivningar i kommunens resultaträkning
bör överstiga 100 %. Här används tre års medeltal för beräkningarna. Om nyckeltalet
visar under 100 % uppfylls kriteriet.
Nyckeltal 3. Kommunens långfristiga betalningsförmåka kan mätas med nyckeltalet
soliditet. Om en kommuns soliditet faller under 50 % uppfyller kommunen kriteriet.
Om det första eller om både det andra och tredje kriteriet uppfylls två år i rad anses
kommunen ha en synnerligen ansträngd ekonomi.
I bokslutet för år 2020 visar kommunen följande nyckeltal.
Ackumulerat överskott 6.361 T€.
Kommunens tre senaste boksluts Årsbidrag genom avskrivningar:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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(Forts.)
År 2020 110,6 %, år 2019 – 40,6 % och år 2018 54,3 %
Soliditet år 2020 83 % och år 2019 92 %

SIDA 3
§ nr

203

Kommunens soliditet skulle år 2020 sjunka ner till 50 % ifall skulderna ökades till
10.244 T€ d.v.s. med 9.244 T€.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar de föreslagna kriterierna och upplägget som föreslås i
lagstiftningspromemorian.
Kommunstyrelsen vill understryka att en kommuns resultat påverkas i stor
utsträckning av vilka åligganden som påförs på kommunerna genom lagstiftning
samt hur väl finansieringsprincipen uppfylls. Ifall t.ex. landskasandelar dras ner utan
att uppgifterna ses över försämras kommunens nyckeltal. Ytterligare påverkas
kommunens ekonomi av utvecklingen i de kommunala avdragen. Hammarlands
kommun uppskattas år 2022 få 1,8 M€ lägre skatteinkomster p.g.a. avdrag i både
rikets och landskapets beskattning. Den fastställda skattesatsen är 18,25 men den
effektiva skattegraden uppskattas till 11,62 %.
Kst 203 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med följande tillägg.
Nyckeltalen bör räknas ut enligt koncernbokslut. Ifall en kommun kan påvisa
faktorer som påverkar ekonomin positivt bör bestämmelser om kriskommun kunna
frånses.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen

07.09.2021

204

Kst 204 §:

Landskapsregeringens begäran om synpunkter om kommunal lagstiftning
Ålands landskapsregering begär genom brev Dnr ÅLR 2021/7169 av den 20.08.21
om kommunens synpunkter om den kommunala lagstiftningen. Landskapsregeringen
har den 21.12.20 tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå en modernisering av
kommunallagen. Arbetet har inletts och arbetsgruppen vill därför ta del av
synpunkter om den kommunala lagstiftningen. Kommunen har möjlighet att senast
den 31.10.21 föra fram det som behöver utredas inför beredning av en ny
kommunallag. (Bilaga 2, Kst 07.09.21, § 204)
Ytterligare önskar landskapsregeringen att kommunerna ger synpunkter huruvida
något behöver justeras i den kommunala lagstiftningen inom följande områden.
 Ansvarsfördelning mellan landskapet och kommunerna vad gäller
markarbete/planering.
 Avlyftande av kommunala uppgifter.
 Reglering av kommunernas agerande på marknaden.
 Frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige oh
styrelse.
 Sektionsmodell och kommundelsnämnder.
 Övriga kommentarer.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avge följande synpunkter:
Markarbete och planering – Den fysiska planeringen hör till den kommunala
självstyrelsens hörnstenar. Lagstiftningen angående fysisk planering i plan- och
bygglag bör lämnas oförändrad förutom att stadandet om krav på en kommunöversikt
kan slopas. I den mån kommunerna är i behov av en övergripande fysisk planering
kan kommunerna låta göra generalplaner. Kommunöversikten har visat sig vara i
stort sett ett meningslöst verktyg för en kommun.
Avlyftande av kommunala uppgifter – De uppgifter som överförts till Kommunernas
socialtjänst kunde överföras till landskapet då kommunerna kommer att få rätt svårt
att påverka utvecklingen i den nya organisationen.
Regleringen av kommunernas agerande på marknaden – Det torde inte finnas stora
behov av att avvika från gällande rättspraxis.
Frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige och styrelse –
På den här punkten torde kommunallagen ändras. Av demokratiskäl är det viktigt att
de personer som fått invånarnas förtroende genom allmänna val får utöva den makten
i fullmäktige oberoende av om man därutöver blir vald till styrelsen.
Sektionsmodell och kommundelsnämnder – Finns inget behov av det i en
landskommun av Hammarlands storlek.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
(Forts.)
Övriga kommentarer:

07.09.2021

204

Lagstiftning angående kommunernas verksamhet bör i fortsättningen gå från
detaljstyrande till en lagstiftning som ger mera flexibilitet. T.ex. lagstiftningen inom
socialväsendet, barnomsorg och utbildning tillåter alltför lite möjlighet till kreativa
lösningar vilka kan vara till nytta för kommuninvånarna som behöver service. Inom
de här områdena har lagstiftningen tagit modell från Finland och Sverige där
lagstiftning ofta görs för storstäder. Den här lagstiftningen blir för byråkratisk i ett
litet samhälle som Åland. Flexibilitet kan sänka kostnader tillika som servicen blir
bättre. Lagstiftningen bör även bidra till att mindre resurser används till övervakning
och mera till produktion av service.
Kst 204 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till nämnderna för utlåtande.
Nämndernas utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 16.10.21.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

06.07.2021
07.09.2021

169
205

Kst 169 §:

Landskapsregeringens utlåtandebegäran angående ändring av VA-lagstiftning
Ålands landskapsregering begär genom brev Dnr ÅLR 2021/2944 av den 15.06.21
om kommunens utlåtande angående ändring av VA-lagstiftning. Begäran grundar sig
på Ålands vatten Ab: s önskan om moderninsering av den åländska VAlagstiftningen. Nuvarande lagstiftning är från 70-talet och har inte följt den
utveckling som vidtagits i grannländerna. I brevet nämns att genom att anta en
vattentjänstlag för Åland har man möjlighet att samla lagstiftning i en lag och
tydliggöra olika aktörers skyldigheter och rättigheter. Ett viktigt mål är att klargöra
hur redovisning av ekonomin skall gå till så att det kan tydliggöras hur man ligger i
förhållande till de föreliggande utbyggnads-, förnyelse och investeringsbehoven. I
brevet anges att VA-sektorn är underfinansierad och att investeringar skjuts fram på
kommande generationer. (Bilaga 3, Kst 06.07.21, § 169)
Landskapsregeringen överväger att påbörja arbetet med vattentjänstlag och begär
inledningsvis kommunernas skriftliga synpunkter med särskild fokus på lokala och
kommunalpolitiska aspekter. Kommunens utlåtande bör vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 15.09.21.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 31.08.21.

Kst 169 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 205 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att framföra som utlåtande att det är av hög prioritet att
samla distribution av ren- och avloppsvatten under samma lagstiftning.
Bestämmelserna bör formuleras så att de tillgodoser en ändamålsenlig förvaltning i
kommunerna. Tillräcklig flexibilitet bör ges angående bestämmelser om avgifter.
Både vatten- och avloppsavgifter bör vara indrivningsbara utan dom. Med tanke på
att gällande lagstiftning är svår att tillämpa till alla delar är det av hög prioritet att
lagstiftningsarbetet vidtas utan onödigt dröjsmål.

Kst 205 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen

07.09.2021

206

Kst 206 §:

Ledamot i arbetsgruppen i Ålands miljöservice k.f.
Ålands miljöservice k.f. avser att tillsätta en utredningsgrupp för Ålands miljöservice
k.f.: s organisation. Kommunen torde föreslå en person till arbetsgruppen.

Kst 206 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Michael von Beetzen till kommunens representant till
utredningsgruppen för Ålands miljöservice k.f.: s organisation.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen

07.09.2021

207

Kst 207 §:

Naturaförmån för personal vid måltider
Från tiden då nämnder kunde fatta beslut om olika löneförmåner förekom det att
någon nämnd beviljade en grupp anställda under nämnden en förmån som sedan inte
tillkom motsvarande grupp inom en annan nämnd. En sådan förmån utgör
naturaförmånen för måltider. Enligt kollektivavtal stadgas följande angående
måltider i Akta: s kapitel VI § 4.
”§ 4 Ersättning för huvudmåltid
mom. 1 För huvudmål (lunch, middag, måltid av typen skolmåltid) i en
personalmatsal hos arbetsgivaren uppbärs enligt beslut av den behöriga
myndigheten en ersättning som är minst lika stor som kostförmånens
beskattningsvärde och högst lika stor som självkostnadspriset.
Tillämpningsanvisning
I det självkostnadspris som gäller inrättningars matsalar (maten tillreds
huvudsakligen för andra än personalen) beaktas kostnaderna för anskaffning och
transport av födoämnen, mervärdesskatten och bespisningspersonalens löner
inklusive socialkostnader. Om det är fråga om någon annan personalmatsal kan
också energi-, förvaltnings-, underhålls- och kapitalkostnaderna beaktas i
självkostnadspriset.
mom. 2 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare vid en skola, ett daghem, en
barnavårdsanstalt, ett sjukhus eller någon annan vårdinstitution åläggs att under ett
arbetsskift delta i en måltid i egenskap av övervakare eller handledare s.a.s. som
förebild för de andra matgästerna, uppbärs ingen ersättning för måltiden.
Tillämpningsanvisning
Om ingen ersättning uppbärs för måltiden, anses den vara en beskattningsbar
naturaförmån.”
Vid en diskussion i ledningsgruppen den 17.06.21 togs frågan om naturaförmåner
upp samt att det vore värt att eftersträva att rätten till naturaförmån tillämpas på
samma sätt i kommunens olika förvaltningar.
I Hammarlands kommun tillämpas naturaförmåner enligt bifogad bilaga. I samma
bilaga anges ett förslag på hur naturaförmånen borde tillämpas. I uppgjort förslag har
beaktats att naturaförmån endast beviljas i de fall när personal deltar i en måltid i
egenskap av övervakare eller handledare s.a.s. som förebild för andra matgäster. Ifall
personal med den rätten äter utan att vara övervakare eller handledare betalas
fastställd avgift. (Bilaga 3, Kst 07.09.21, § 207)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från kommunens nämnder angående
förslaget till ändring av praxis för beviljande av naturaförmån.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
07.09.2021
207
(Forts.)
Förslaget går ut på att rätt till naturaförmån är möjlig för de yrkesgrupper som anges
i bifogad bilaga under förutsättning att den anställda i verkligheten deltar i måltiden i
egenskap av övervakare eller handledare s.a.s. som förebild för andra matgäster.
Ifall den anställda inte deltar som förebild vid måltid betalas fastställd måltigsavgift
d.v.s. 6,80 €.
Kst 207 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

02.02.2021
06.07.2021
07.09.2021

27
171
208

Kst 27 §:

Tillsättandet av äldreråd i kommunen enligt kommunallagen
Enligt kommunallagens § 31 a stadgas följande angående ett äldreråd i kommunen.
”31a §. (2020/11) Äldreråd
Kommunstyrelsen ska tillsätta ett äldreråd för att ge den äldre befolkningen
möjlighet att delta i och påverka beslutsfattande som berör den äldre befolkningens
levnadsförhållanden.
Medlemmarna i äldrerådet tillsätts för kommunstyrelsens mandattid. Ett äldreråd
kan vara gemensamt för flera kommuner. Närmare bestämmelser om medlemmarna i
äldrerådet och rådets uppgifter finns i äldrelagen (2020:9) för Åland.”
Äldrerådet är enligt Äldrelagens § 10 (ÅFS 9/2020) ett rådgivande organ som kan
vara gemensamt för flera kommuner. Enligt lagen utser kommunstyrelsen ett
äldreråd bland intresserade kommunmedlemmar som hör till den äldre befolkningen.
Även en anhörig till en äldre person kan väljas om det är ändamålsenligt för att
äldrerådet allsidigt ska representera dem som brukar olika former av socialservice för
äldre i kommunen.
Till äldrerådets uppgifter hör att delta i beredningen av planen enligt § 7 och
utvärderingen i § 8, ge utlåtanden i ärenden som handläggs i kommunen och som har
betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende,
rörlighet och möjligheter att klara sig själv samt den service som den äldre
befolkningen behöver och servicens tillgänglighet. Enligt lagen skall kommunen
tillhandahålla äldrerådet det som behövs föra att det ska ha tillräckliga
verksamhetsförutsättningar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter ett äldreråd i enlighet med kommunallagen och
äldrelagen.

Kst 27 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att höra om kommunen kan vara med i
äldreråd för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. En fråga sänds även till Eckerö
kommun för att höra planerna kring äldrerådet.
_________________

Kst 171 §:

Kommunen har fått ett svar från Saltviks kommuns kommunstyrelse genom beslut
av de 14.06.21 § 128. Saltviks kommun tackar för förfrågan men meddelar samtidigt
att det gemensamma äldrerådet inte önskar ta in fler kommuner än de norråländska
som i dagsläget redan har många samarbeten. Eckerö kommun har svarat genom
beslut av kommunstyrelsen av den 23.03.21 § 63 att kommunen har ett eget äldreråd
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
02.02.2021
27
Kommunstyrelsen
06.07.2021
171
Kommunstyrelsen
07.09.2021
208
(Forts.)
under den här mandatperioden men ser positivt på ett eventuellt samarbete i
framtiden med Hammarlands kommun. (Bilaga 5, Kst 06.07.21, § 171)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter ett äldreråd i enlighet med kommunallagen och
äldrelagen.
Kst 171 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att annonsera i infobladet om intresserade personer att
vara medlemmar i kommunens äldreråd. Intresse bör meddelas senast den 31.08.21.
_________________

Kst 208 §:

Inom den utsatta tiden har en person meddelat intresse för att ingå i ett äldreråd.
(Bilaga 4, Kst 07.09.21, § 208)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter ett äldreråd i enlighet med kommunallagen och
äldrelagen för den återstående tiden av mandatperioden 2020-2021.

Kst 208 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

07.09.2021

209

Kst 209 §:

Uppföljning av sjukledigheter
Kommunstyrelsen har beslutat om ett system för uppföljning av sjukskrivningar.
Kommunstyrelsen beslöt dessutom om rapportering så att en kopia av verkställt
uppföljningssamtal
sänds
till
kommundirektören
efter
den
4:
de
sjukskrivningsperioden eller vid sjukskrivning över 14 dagar samt att en rapport ges
till kommundirektören om att en arbetsförmågebedömning gjorts hos
företagshälsovården efter den 7:de sjukskrivningsperioden under ett år.
Efter det 2: dra kvartalet år 2021 har kriteriet för behov av uppföljning uppnåtts för
16 anställda.
Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet
Enhet
1-6 2021 1-6 2020 1-6 2019 1-12 2020 Ändring
Kommunkansli
9
186
70
425
-177
Hammargården
171
269
55
569
-98
Handikappservice
2
0
2
Dagvård
401
332
404
473
69
Näfsby skola och bibliotek
328
99
74
226
229
Tekniska
6
79
2
98
-73
TOTALT
915
967
605
1793
-50

Änd. %
-95,2 %
-36,4 %
20,8 %
231,3 %
-92,4 %
-5,2 %

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
Kst 209 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen besluter dessutom att nämnderna ges i uppdrag att se över och
uppdatera arbetsbeskrivningar för personalen.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

07.09.2021

210

Kst 210 §:

Uppvaktning Hammarlands IK r.f. 80 års jubileum
Den 12.09.21 firar Hammarlands IK r.f. 80 års jubileum på Hammarvallen. I enlighet
med tidigare praxis torde kommunen uppvakta vid den här festen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att uppvakta Hammarlands IK r.f. med 500,- €.
Kommunstyrelsen besluter om vem som sköter uppvaktningen.

Kst 210 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Uppvaktningen sköts för Hammarlands kommuns del av kommunstyrelsens vice
ordföranden Niklas Danielsson och kommundirektör Kurt Carlsson.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen

07.09.2021

211

Kst 211 §:

Ålands kommunförbunds seminarium om kommunalt samarbete äldreomsorg
Ålands kommunförbund k.f. har genom brev av den 31.08.21 sänt en inbjudan till ett
seminarium om kommunalt samarbete med tema äldreomsorg torsdagen den
30.09.21 kl. 12.00-16.00 vid Ålands lagting i entréplan. Målgruppen för seminariet är
kommunernas förtroendevalda och ledande tjänstemän.
Ett mål med seminariet är att det med hänsyn till alla de ändringar som genomförts
från början av år 2021 finns ett behov av att tillsammans reflektera kring hur
kommunerna i praktiken ska agera i relation till de nya eller förändrade kraven.
(Bilaga 5, Kst 07.09.21, § 211)
Inbjudan har även vidarebefordrats till äldreomsorgsnämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter om deltagare vid seminariet om kommunalt samarbete
med tema äldreomsorg torsdagen den 30.09.21 kl. 12.00-16.00 vid Ålands lagting,
entréplan.

Kst 211 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser kommunfullmäktiges ordförande Lars Häggblom,
kommunstyrelsens ordförande Anders T. Karlsson och vice ordförande
kommunstyrelsen Niklas Danielsson till deltagare vid seminariet om kommunalt
samarbete med tema äldreomsorg torsdagen den 30.09.21 kl. 12.00-16.00 vid Ålands
lagting.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen

07.09.2021

212

Kst 212 §:

Iakttagelser i samband med bokslutet
I samband med bokslutet diskuterades avtal för avloppsvattenhantering. Tjänstemän i
kommunkansliet har gått igenom avtal och tillämpning och konstaterat att det inte
torde föreligga någon orsak för vidare åtgärder.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att det inte föreligger orsak att vidta vidare åtgärder i
dagsläget.

Kst 212 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet kring avtalen till kännedom.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen

07.09.2021

213

Kst 213 §:

Festmiddag för kommunens personal
Coronavirusepidemin har medfört att kommunens festmiddag för personalen inte
kunnat hållas under vårvintern. Läget med Corona har snabbt förbättrats på Åland
efter sommaren. De senaste två veckornas incidenstal för Åland är 9,9
insjuknade/100.000 invånare.
Till ärendet bifogas landskapsregeringens information brev Nr 27.08.21 av den
27.08.21 att restriktioner upphör från och med 27.08.21 men att allmänna
lagstadgade åtgärder för att förhindra spridning av viruset i utrymmen som är öppna
för allmänheten fortsättningsvis bör följas. (Bilaga 6, Kst 07.09.21, § 213)
Hammarbo har lediga tider den 09.10.21, 13.11.21, 20.11.21 och 27.11.21.
Frågan diskuterades vid ledningsgruppens sammanträde den 02.09.21. Å ena sidan är
viljan stor att ordna en gemensam fest för personalen då den har stor betydelse för
personalens möjligheter att lära känna personal från andra enheter. Den har en viktig
betydelse för samhörigheten. Å andra sidan framfördes betänkligheter om huruvida
det är lämpligt att ordna en gemensam fest när risken föreligger att personal kan
försättas i karantän ifall någon haft smitta under festen. Det här kan i värsta fall
äventyra ordnandet av servicen. Det framfördes även att inom skola tillämpas ännu
rätt strikta krav på att grupper skall hålla distans och då är en fest inte i linje med
dessa restriktioner.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avvaktar med att bestämma tid för festmiddagen tills regler för
testning och karantän ändras så att en festmiddag inte riskerar att äventyra den
kommunala servicen. Ytterligare torde även restriktioner inom skola och
äldreomsorg vara avslutade innan tiden för festmiddagen bestäms.

Kst 213 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen

07.09.2021

214

Kst 214 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2021:
Semester: 53
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande: 54
Kompensationsledighet:
Arbetstidsarrangemang: 49-52
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 48,
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Stöd ensamföretagare:
Hyresavtal:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 214 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen

07.09.2021

215

Kst 215 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2021/5734 av den 30.08.21 angående
jordförvärv, Hk Dnr 16/21.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2021/5852 av den 30.08.21 angående
jordförvärv, Hk Dnr 15/21.
Social- och hälsominsiteriets beslut Dnr VN/500/2021 av den 18.08.21 angående
statsunderstöd till Hammarlands kommun för kostnader för social- och hälsovård
orsakade av covid-19, Hk Dnr 153/21.
Protokoll fört vid delägarstämma för Mossnäsets samfällighet R:Nr 878-3, Hk Dnr
151/21.
Äldreomsorgsnämndens beslut av den 25.08.21 angående personalresurser i
Hammargårdens serviceboende/hemvården.
Ålands landskapsregerings e-post meddelande angående lagstiftningspromemoria om
förslag till ändring av vallagen 2019/45 vad gäller internetröstning i samband med
lagtingsvalet 2023 och brevröstning, Hk Dnr 150/21.
(Bilaga 7, Kst 07.09.21, § 215)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 215 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen

07.09.2021

216

Kst 216 §:

Marknadsföringsgruppens förslag angående infoblad

Kst 216 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att bereda ett ärende angående
infobladet till första sammanträdet i oktober. Innan ärendet bereds meddelar
marknadsföringsgruppen kostnadsuppgifter för alternativt sätt att trycka infobladet.
Marknadsföringsgruppen ges även rätt att ta fram material till infoblad om
synliggörandet av kommunens enheter.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen

07.09.2021

217

Kst 217 §:

Tillsättande av arbetsgrupp för personalhälsa

Kst 217 §:

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

07.09.2021

200-217

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:
§§ 200-209; §§ 211-217
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 210;
________________________________________________________________________
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:
§ 210;

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 10.09.2021 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

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

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

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

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

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

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer
fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress
Paragrafer
________________________________________________________________________
Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en avgift i förvaltningsdomstolen
om 250,- € i besvärsärenden som har anhängiggjorts. I fall förvaltningsdomstolen ändrar
ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas inte avgiften inte ut.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

