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Kommundirektör
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INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
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Kommundirektör

Kurt Carlsson
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Kommunstyrelsen

09.11.2021

284-286

Kst 284 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 284 §:

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

Kst 285 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Mona Kalm och Lena Sandqvist till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 16.11.21 kl. 18.20 i kommungården.

Kst 285 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 286 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 286 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan extra ärenden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

09.11.2021

287

Kst 287 §:

Utredning om införande av sjukvård inom företagshälsovården
Kommunstyrelsen beslöt den 01.06.21 genom § 127 ge kommundirektören i uppdrag
att bereda ett ärende angående möjligheten att införa köp av sjukvårdstjänster från
leverantören av företagshälsovården. I beredningen skulle ingå en beräkning av
kostnader och möjligheten att minska antalet sjukdagar. Utredningen har gjorts i
form av bifogad bilaga. (Bilaga 1, Kst 09.11.21, § 287)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att inte införa sjukvård inom företagshälsovården med
motiveringen att kommunen tillsatt en arbetsgrupp som skall se över möjligheter att
höja trivseln på arbetsplatsen för att möjliggöra en minskning av sjukfrånvaron samt
då införande av sjukvård inom företagshälsovården sannolikt inte leder till att antalet
sjukdagar minskar.

Kst 287 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet tills arbetsgruppen inkommit med förslag till
åtgärder.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

09.11.2021

288

Kst 288 §:

Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2022-2024
Kommundirektören överlämnar förslag till budget och ekonomiplan för åren 20222024 till kommunstyrelsen. Förslaget visar följande belopp.
Radetiketter
C1 HAMMARLANDS KOMMUN
Extern
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
A5100 SKATTEINKOMSTER
A5110 LANDSKAPSANDELAR
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A8800 Räkenskapsperiodens överskott / underskott
Intern
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
Totalsumma
Årsbidrag
Kassaflöde för investeringarnas del
Förändringar i lånebeståndet
Förändringar i likviditeten
Likvida medel 31.12.

Bokslut 2020 Budget 2021 Förslag Kdir 2022 Ek plan 2022 Ek plan 2023
0,00
-187 959
-83 565
-67 201,00
-51 854,00
0,00
-187 959
-83 565
-67 201,00
-51 854,00
46 644,40
-187 959
-83 565
-67 201,00
-51 854,00
912 780,00
1 051 353
1 055 628 1 060 728,00 1 061 828,00
-8 238 142,63
-8 286 900
-8 524 608 -8 421 244,00 -8 411 880,00
4 391 525,87
4 425 002
4 789 959 4 789 959,00 4 789 959,00
3 416 489,41
3 069 068
3 130 092 3 130 092,00 3 130 092,00
3 538,47
-6 083
-8 654
-8 066,00
-7 478,00
-439 546,72
-440 399
-525 982
-618 670,00 -614 375,00
-46 644,40
0,00
0
0
-,00
-,00
0,00
0
0
-,00
-,00
624 239,98
518 132
565 061
549 014,00
549 014,00
-624 239,98
-518 132
-565 061
-549 014,00 -549 014,00
0,00
-187 959
-83 565
-67 201,00
-51 854,00
486 191,12
252 440
442 417
551 469
562 521
-2 608 474,08
-2 215 857
-1 414 245
-163 400
-81 400
998 198,84
1 280 000
-120 000
-120 000
-120 000
-1 398 540,60
-733 417
-1 141 828
218 069
311 121
1 259 330,73
1 924 454
1 358 172
1 576 241
1 887 362

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen vidtar beredning av budget och ekonomiplan för åren 2022-2024
enligt framlagt förslag.
Kommunstyrelsen besluter att sända resultatenheterna vilka berör äldreomsorgen för
utlåtande till äldrerådet. Äldrerådets utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 23.11.21.
Kst 288 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

13.10.2021
09.11.2021

112
289

BTN 112 §:

Offert på vattenledning över Öra
Kommunen har inbegärt offert på vattenledning över Öra.
Inom utsatt tid har anbud inkommit från Ålands Schakt Ab.
Kvarvarande anslag ca: 27000€.
Byggnadstekniska nämndens ordförande och kommunteknikern öppnade anbuden
den 1 oktober 2021.
Kommunteknikerns förslag:
Att man äskar om tilläggsanslag av kommunfullmäktige. Att en del av anslaget
budgeteras till 2022

BTN 112 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag.
_________________

Kst 289 §:

I kommunens budget finns under investeringsdelen C 96. Byggnadstekniska
nämnden, 9640 Vattenverket ett projekt för Öra vatten för år 2021 till en kostnad om
28.000,- €. Byggnadstekniska nämnden har begärt in anbud och utgående från dessa
måste kostnadskalkylen för projektet höjas från 28.000,- € till 49.000,- € för att
projektet skall kunna genomföras.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kostnadskalkylen för
projektet i investeringsdelen C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9640 Vattenverket
för projektet Öra vatten höjs från 28.000,- € till 49.000,- €.
Paragrafen torde förklaras omedelbart justerad.

Kst 289 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.09.2021
09.11.2021

213
290

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.
_________________

Kst 290 §:

Festmiddagen diskuterades vid ledningsgruppens sammanträde på nytt den 04.11.21.
Vid det här sammanträdet fanns inte någon som motsatte sig ordnandet av en
festmiddag för personalen med tanke på läget med Coronavirusepidemin. Noterades
även Ålands hälso- och sjukvård avser att hålla en festmiddag för personalen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att tillse att en festmiddag för
kommunens personal ordnas snarast möjligt för att tacka personalen för det gångna
årets arbete.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
07.09.2021
213
Kommunstyrelsen
09.11.2021
290
(Forts.)
Till middagen inbjuds personal, styrelsemedlemmar och presidium i fullmäktige.
Kommunstyrelsen utser någon central förtroendevald att vid middagen ta emot
personal och hålla tacktalet.
Paragrafen torde förklaras omedelbart justerad.
Kst 290 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen förordar att festen ordnas lördagen den 11.12.21.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

09.11.2021

284-290

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:
§§ 284-290
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:

________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

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

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

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 19.11.2021 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

