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§ nr

Kommunstyrelsen

12.01.2021

1-3

Kst 1 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 1 §:

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

Kst 2 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Lena Sandqvist och Marie Stenlund till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 12.01.21 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 2 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Sandra Eckerman och Marie Stenlund till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 12.01.21 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.
_________________

Kst 3 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 3 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan extra ärenden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

12.01.2021

4

Kst 4 §:

Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 3:66 Hemåkern, Kattby
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/10276 av den 29.12.20
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående JP Fastigheter Ab: s ansökan om
rätt att förvärva och besitta den ca 1,3 ha stora outbrutna delen av fastigheten R:Nr
3:66 Hemåkern i Kattby. Området förvärvas enligt ansökan för näringsverksamhet.
Sökanden planerar att uppföra industri/produktionslokal eller eventuellt bostäder på
området. Markområdet gränsar till en fastighet som bolaget i dag äger och bedriver
verksamhet i. Området är inte planerat. Andelar i samfällda jord- och vattenområden
ingår inte. Området har inte egen strand och det är obebyggt. Samtliga
styrelsemedlemmar har åländsk hembygdsrätt. Kommunens utlåtande skall vara
landskapsregeringen tillhanda senast den 29.01.21. (Bilaga 1, Kst 12.01.21, § 4)
Enligt LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (ÅFS 70/2003) § 6, 3
stadgas följande:
”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 JP Fastigheter
Ab rätt att förvärva och besitta den ca 1,3 ha stora outbrutna delen av fastigheten
R:Nr 3:66 Hemåkern, Kattby med stöd av LF om jordförvärvstillstånd § 6, 3.

Kst 4 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

12.01.2021

5

Kst 5 §:

Yttrande om ett återinförande av ruttaxa för skolskjutsar
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/3376 av den 29.12.20
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående kommunens initiativ att
landskapsregeringen återinför ruttaxa för skolskjutsar. Kommunens yttrande bör vara
landskapsregeringen tillhanda senast den 29.02.21. I den statistik som bifogats kan
det konstateras att kostnaderna för skolskjuts mer än fördubblats i kommunerna
Föglö, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland och Saltvik från år 2008-2018.
Konsumentprisindex ökade under motsvarande tid med 17 %. I Mariehamns stad
förekommer inte skolskjutsar i någon nämnvärd utsräckning så i den här frågan torde
stadens åsikt inte ges alltför stor vikt. De kommuner, Mariehamns stad exluderad,
vilka har fått skolskjutskostnaden mer än fördubblad utgör 63 % av
invånarunderlaget. (Bilaga 2, Kst 12.01.21, § 5)
Bland kommunerna med en mer än fördubblad kostnad finns dessutom kommuner
där elevantalet minskat vilket torde påvisa att landskapsregeringen i sin
argumentation vid ärendet inte bör hänvisa till elevantals utveckling för att försvara
beslutet från 2008 att slopa ruttaxa.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar att en ruttaxa för skolskjutsar återinförs fr.o.m. 01.08.21
med följande motiveringar.





Kst 5 §:

Kostnaden per km har stigit omotiverat i de anbud som kommunen erhållit
efter det att ruttaxa för skolskjuts införts i förhållande till de avgifter för
taxitransporter som trafikidkare får debitera för en vanlig taxitransport.
System med trafiktillstånd tillämpas vilket innebär att det inte finns en
tillräcklig konkurrens för att hålla priser för skolskjuts på en nivå som
motsvarar vanliga taxitransporter.
Det kan inte anses vara försvarbart att hålla igång sådana system vilka leder
till möjlighet att ta ut taxor vilka leder till en oskäligt hög vinst särskilt då
dessa skall finansieras genom skattemedel.
Ifall någon kommun vill avvika från ruttaxa kan landskapsregeringen
möjliggöra det genom att en enskild kommun kan ansöka om dispens.

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Skolnämnden
Kommunstyrelsen

30.11.2020
12.01.2021

44
6

SKN 44 §:

Utbildningsstadga

Bilaga 2/5/2020 Landskapsförordningens krav på utbildningsstadgans innehåll
Bilaga 3/5/2020 Förslag till ny utbildningsstadga
Utbildningsstadgan är i behov av en revidering då vi fr.o.m. 1.1.2021 tar i bruk en ny
landskapslag och landskapsförordning om barnomsorg och grundskola. I den nya
landskapsförordningen för barnomsorg och grundskola 6 kap. 33 § finns angivet
vilka bestämmelser om de allmänna grunderna för barnomsorgens och grundskolans
verksamhet som ska finnas i kommunernas utbildningsstadga, se bilaga 2/5/2020.
Skolförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny utbildningsstadga, se bilaga
3/5/2020. Förslaget till ny utbildningsstadga har tagit fasta på det innehåll som anges
i landskapsförordningen och beskriver hur barnomsorgen och grundskolan skall vara
ordnad i Hammarlands kommun fr.o.m. 1.1.2021.
Kommunfullmäktige ska enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS
2020:52) 4 § del VI anta en utbildningsstadga för barnomsorgen och grundskolan.
Utbildningsstadgan ska skickas till landskapsregeringen för kännedom. Då
kommunfullmäktige inte kommer att hinna behandla den nya utbildningsstadgan före
årsskiftet bör utbildningsstadgan godkännas retroaktivt så att den tas i bruk fr.o.m.
1.1.2021.
Skoldirektörens förslag:
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att förslaget till ny utbildningsstadga
godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.
SKN 44 §:

BESLUT:
Enligt förslag.
_________________

Kst 6 §:

Skolnämndens förslag har kompletterats med bestämmelser i § 19 angående
beslutanderätt för tjänstemän inom barnomsorgen. (Bilaga 3, Kst 12.01.21, § 6)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att utbildningsstadgan för
Hammarlands kommun godkänns samt att den träder ikraft fr.o.m. den 01.02.21.

Kst 6 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att utbildningsstadgan för
Hammarlands kommun godkänns med följande förändringar samt att den träder
ikraft fr.o.m. den 01.02.21.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Skolnämnden
30.11.2020
44
Kommunstyrelsen
12.01.2021
6
(Forts.)
 § 19 Beslut om val av personal, uppsägning, beviljande av avsked och
permittering inom barnomsorgen och skolverksamheten fattas av följande:
Ordinarie tjänster inom Näfsby skola ändras från utbildningschefen till
utbildningsnämnden.
 § 38 kompletteras med följande moment 2. Kommunstyrelsen kan utfärda
direktiv över hur utbildningsnämnden skall ordna skjutsarna.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

12.01.2021

7

Kst 7 §:

Begäran om synpunkter – andra utkast till havsplan för Åland
Ålands landskapsregering begär genom brev Dnr ÅLR 2019/6446 av den 15.12.20
om kommunens synpunkter på andra utkastet till Havsplan för Åland. Det första
utkastet till havsplan var på remiss i slutet av år 2019. Den viktigaste förändringen är
att förslaget nu begränsar sig till landskapets allmänna vatten d.v.s. de vatten i
ytterskärgården och öppet hav som förvaltas av Ålands landskapsregering. Genom
remissförfarandet önskar landskapsregeringen på ett öppet sätt redovisa förslag till
hur de allmänna vattenområdena långsiktigt skall användas. Planen är bindande för
kommuner och andra tillståndsmyndigheter. Efter att synpunkterna från den andra
remissen bearbetats kommer en riktgivande plan för framtida användning av
landskapets allmänna vatten antas av landskapsregeringen i mars 2021. Remissvar
skall vara inne senast den 15.02.21 kl. 16.15. (Bilaga 4, Kst 12.01.21, § 7)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda den 29.01.21.

Kst 7 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet av kommunteknikerbyggnadsinspektör Dan Vik. Utlåtandet bör vara kommunstyrelsen tillhanda den
27.01.21.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

14.12.2020
12.01.2021

154
8

SOC 154 §:

Grindar till soprummet på daghemmet Björkdungen
Vid tidigare genomförd brandinspektion har man påpekat att daghemmet
Björkdungens soprum borde ha låsbara grindar av brandsäkerhetsskäl.
Socialnämnden har gjort studiebesök till daghemmet gällande underhållet den 28
oktober 2020 och kommunteknikern Dan Vik har beställt en offert gällande grinden.
Enligt bifogad offert skulle grinden kosta 1920 euro exklusiv moms och lås osv. I
rambudgeten 2021 är det 4000 euro som föreslagits för Byggande och underhåll av
byggnader och områden vid daghemmet Björkdungen. Något separat anslag för
grindar till soprummet har inte tagits med i budgetförslaget.

Bilaga 4:

Offert
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar gällande anslag för grindar till soprummet på daghemmet
Björkdungen.

SOC 154 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att begära tilläggsanslag för tillverkning av grindar till
soprummet på daghemmet Björkdungen enligt offerten från Holmbergs AB samt för
låskista, handtag, cylinder och vred. Monteringen sköts av kommunens
fastighetsskötare om det inte ingår i offerten från Holmbergs. Ärendet skickas vidare
till kommunstyrelsen.
_______________

Kst 8 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att resultatenheten C 210. Dagvård av barn tillåts att
tillverka grindar till soprummet på daghemmet Björkdungen enligt offert från
Holmbergs Ab samt låskista, handtag, cylinder och vred enligt socialnämndens
förslag. Eventuella behov av tilläggsanslag bedöms senare under året om de totala
verksamhetskostnaderna ser ut att överskrida det anslag som kommunfullmäktige
fastställt i budget för år 2021.

Kst 8 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

31.08.2020
16.09.2020
06.10.2020
14.10.2020
16.11.2020
24.11.2020
12.01.2021

Kst 226 §:

SIDA 8
§ nr

226
89
250
102
114
321
9

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

Kst 226 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 89 §:

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

BTN 89 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
31.08.2020
226
Byggnadstekniska nämnden
16.09.2020
89
Kommunstyrelsen
06.10.2020
250
Byggnadstekniska nämnden
14.10.2020
102
Byggnadstekniska nämnden
16.11.2020
114
Kommunstyrelsen
24.11.2020
321
Kommunstyrelsen
12.01.2021
9
(Forts.)
Föreslår att Hammarlands kommun inleder diskussion med Eckerö kommun om
eventuellt samarbete angående kommuntekniker/byggnadsinspektör.
_________________
Kst 250 §:

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

Kst 250 §:

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

BTN 102 §:

Kommunteknikerns förslag:
Byggnadsinspektören/kommunteknikern tar fram ett förslag på arbetsbeskrivning för
en tf tjänst om 40% av arbetstid. Byggnadsinspektionen i Eckerö hörs i samband med
uppgörande av arbetsbeskrivningen.

BTN 102 §:

BESLUT:
Ordföranden deltar i förslag till arbetsbeskrivning och i kontakter med Eckerö
kommun.

BTN 114 §:

Kommunteknikerns förslag:
Byggnadsinspektören/kommunteknikern har tagit fram en arbetsbeskrivning i
sammarbete med ordförande. Se bilaga 1. Förslaget vidarebefordras till
kommunstyrelsen för vidare behandling.

BTN 114 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
31.08.2020
Byggnadstekniska nämnden
16.09.2020
Kommunstyrelsen
06.10.2020
Byggnadstekniska nämnden
14.10.2020
Byggnadstekniska nämnden
16.11.2020
Kommunstyrelsen
24.11.2020
Kommunstyrelsen
12.01.2021
(Forts.)
Tf byggnadsinspektör tar hand om byggnadslovsärenden med tillhörande
Övrig tid enligt kommunens byggnadsinspektörs instruktion. Därtill
byggnadsinspektören/kommunteknikern vid ledighet.
_________________
Kst 321 §:

SIDA 10
§ nr

226
89
250
102
114
321
9
uppgifter.
vikarierar

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att i förslag till budget och ekonomiplan ta upp medel för
en köptjänst motsvarande 40 % av heltid under byggnadskansliet.
Kommunstyrelsen besluter framställa hos Eckerö kommun om att ett förslag till avtal
om samarbete utarbetas där Hammarlands kommun köper tjänster motsvarande 40 %
av heltid för en byggnadsinspektör. Den arbetstid som Hammarlands kommun köper
bör utförs i Hammarland. Ett samarbete kan inledas fr.o.m. den 01.01.21 under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner anslag och avtal för samarbetet.

Kst 321 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att vice ordföranden föreslår att ärendet
återremitteras till byggnadstekniska nämnden för att tydligare specificera vad det är
som kommuntekniker-byggnadsinspektör behöver hjälp med, en närmare
beskrivning av tjänsteuppgifter för en köptjänst, vad kanslipersonal kan hjälpa till
med samt om det föreslagna samarbetet räcker till för att leda fastighetsskötarna.
Ordföranden Anders T. Karlsson föreslår understödd av ledamot Lena Sandqvist att
kommunstyrelsen besluter att i förslag till budget och ekonomiplan ta upp medel för
en köptjänst motsvarande 40 % av heltid under byggnadskansliet samt att
kommunstyrelsen framställer hos Eckerö kommun om att ett förslag till avtal för
samarbete utarbetas för en tid om två år där Hammarlands kommun köper tjänster
motsvarande 40 % av heltid för en byggnadsinspektör. Den arbetstid som
Hammarlands kommun köper bör utföras i Hammarland. Ett samarbete kan inledas
fr.o.m. den 01.01.21 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner anslag
och avtal för samarbetet kan godkännas.
Emedan förslag om återremiss föreslagits konstaterar ordföranden att förslaget till
återremiss biträds av ledamöterna Mona Kalm och Marie Stenlund samt vice
ordföranden Niklas Danielsson. Förslaget om fortsatt behandling biträds av
ledamöterna Sandra Eckerman, Johan Holmqvist och Lena Sandqvist samt
ordföranden Anders T. Karlsson. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen
beslutat att fortsätta ärendets sakliga behandling då mer en hälften av ledamöterna
biträtt det förslaget.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
31.08.2020
226
Byggnadstekniska nämnden
16.09.2020
89
Kommunstyrelsen
06.10.2020
250
Byggnadstekniska nämnden
14.10.2020
102
Byggnadstekniska nämnden
16.11.2020
114
Kommunstyrelsen
24.11.2020
321
Kommunstyrelsen
12.01.2021
9
(Forts.)
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar kommunstyrelsen beslutat enligt
ordföranden Anders T. Karlsson förslag.
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Mona Kalm och vice
ordföranden Niklas Danielsson reserverar sig mot beslutet samt att de avser att
motivera reservationen skriftligt. (Reservation 1, Kst 24.11.20, § 321)
_________________
Kst 9 §:

Vid behandlingen av budget och ekonomiplan för åren 2021-2023 den 16.12.20
beslöt kommunfullmäktige följande.
”Kostnaden för köptjänst motsvarande 40 % av heltid för en byggnadsinspektör från
Eckerö kommun binds till kommunfullmäktige för att kunna frigöras efter att en
ordentlig utredning presenterats av kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige om
vilka uppgifter som förutsätter en utökning av resursen.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för
utarbetandet av en ordentlig utredning om vilka uppgifter som förutsätter en utökning
av resursen. Byggnadstekniska nämndens förslag bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 28.02.21.

Kst 9 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för
utarbetandet av en ordentlig utredning om vilka uppgifter som förutsätter en utökning
av resursen. Byggnadstekniska nämndens förslag bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 30.03.21.
I byggnadstekniska nämndens beredning bör följande frågor besvaras.
 Vad är orsaken till att saker inte blir gjorda?
 Vilka resurser behövs för att få det att fungera?
 Kan köptjänster från Eckerö lösa problemen?
 Vad är byggnadstekniska nämndens förslag till åtgärder?
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

12.01.2021

10

Kst 10 §:

Ändring av priset på personalmåltid
Kommunen säljer personalmåltider till personalen som inte har rätt till kostförmån
till ett pris om 6,80 € för lunch eller middag enligt av kommunfullmäktige fattat
beslut av den 30.01.20. Enligt skatteförvaltningens beslut om naturaförmåner för år
2021 fastställs följande vad gäller kostförmån för personalmåltider.
Kostförmån 10 §
Värdet av en kostförmån är 6,90 € per måltid om summan av de direkta kostnader
som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus momsen på dessa kostnader
uppgår till minst 6,90 € och högst 10,90 €. Om beloppet understiger 6,90 € eller
överstiger 10,90 €, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de
direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att priset för personalmåltid för
lunch och middag fastställs till 6,90 €/måltid från och med den 01.01.21.

Kst 10 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

17.11.2020
21.12.2020
12.01.2021

312
136
11

Kst 312 §:

Anhållan om sänkt hastighet genom Djäkenböle by längs landsväg 40
Maj-Gun Gustafsson som första undertecknare understödd av 44 personer har lämnat
en anhållan om sänkt hastighet från 90 km/h till 70 km/h på Emkarbyvägen
(landsväg nr 40) vad gäller sträckan från korsningsområdet som ansluter till
Hammarlandsvägen (landsväg nr 1) till Fittja backen genom Djäkenböle by. Som
motivering anges att det på sträckan finns en utfart från kommunalväg samt tio
övriga utfarter. Det finns flera backar vilket innebär att sikten är begränsad samt att
sikten kan vara begränsad vintertid p.g.a. plogvallar. Vägen trafikeras enligt ansökan
dagligen av tung trafik till och från Norra Åland, ex. grusbilar, virkesbilar, potatis
bilar, asfaltsbilar och på hösten spannmålsbilar. Från kommunalvägen Djeknevägen
är sikten till höger begränsad vilket försvårar vänstersväng. I ansökan anges att
Emkarbyvägen långt tillbaka varit en 90 km/h väg och då var hastigheten genom
Djäkenböle by 70 km/h. (Bilaga 5, Kst 17.11.20, § 312)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 31.12.20.

Kst 312 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att vice ordförande Anne-Maj Mattsson
anmäler jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 136 §:

Enligt Vägar och gators utformning som utges av Trafikverket i Sverige, vars
bestämmelser tillämpas på Åland. Är fri sikt på 90km/h väg 240m för normal
standard. Minsta godkända standard är 175 m, där omkörning inte är tillåten. Därtill
kan vägsträckan av fri sikt påverkas av trafikmärken, stolpar och vägens lutning,
dessa hinder finns vid de aktuella korsningarna, som behöver beaktas vid beräkning
av fri synsträcka.
De utfarter som inte uppfyller minimikraven är
Djäknevägen 101m fri sikt österut
Djäkenbölenäsvägen 163m fri sikt västerut.
Dalenvägen 145m Österut.
Kommunteknikerns förslag:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
17.11.2020
312
Byggnadstekniska nämnden
21.12.2020
136
Kommunstyrelsen
12.01.2021
11
(Forts.)
Att BTN föreslår att övergång till 90 väg flyttas fram till öster om Djäkenbölenäsvägens utfart.
BTN 136 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag.
_________________

Kst 11 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen lämnar en anhållan till Ålands landskapsregering om att 70 km/h
förlängs öster om Djekenbölsnäsvägen med de motiveringar som anförs av
byggnadstekniska nämnden samt det initiativ vilket undertecknats av 44 personer.

Kst 11 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

11.11.2020
12.01.2021

84
12

Kfge 84 §:

Utredning av utträde ur gemensamma räddningsnämnden

Kfge 84 §:

BESLUT:
På initiativ av ledamot Björn Lundström ger kommunfullmäktige enhälligt
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett eventuellt utträde från gemensamma
räddningsnämnden.
_________________

Kst 12 §:

Så sent som 14.11.19 behandlade kommunfullmäktige ett ärende om godkännande av
avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd för hela Åland. Ett
enhälligt kommunfullmäktige beslöt att förkasta förslaget till avtal vilket skulle ha
inneburit att Mariehamns stad blir värdkommun. I det beredningsmaterial som togs
fram för det här ärendet framställdes att Hammarlands kommuns kostnader skulle
uppgå till 25.388 € exklusive investeringar. Hammarlands kommuns kostnader enligt
budget för år 2021 är 32.929 €. Kostnaderna ökade för år 2021 med 7.221 €. Största
delen av kostnadsökningen beror på att då det tilltänkta samarbetet inte kunde
verkställas sade Mariehamns stad upp avtalet för befälberedskapen vilket medför att
en ytterligare tjänsteman måste anställas till distriktet under år 2021. I bifogade
jämförelser kan man även se att Lemlands kommuns kostnader skulle öka från
20.909 € till 32.730 € d.v.s. med 11.821 € (56,5 %) vid övergång från deras tidigare
avtal med Mariehamns stad till den för hela Åland planerade räddningsnämnden.
(Bilaga 5, Kst 12.01.21, § 12)
Att jämföra vad en kostnad skulle bli ifall Hammarlands kommun utträder ur
samarbetet för en gemensam räddningsnämnd med Jomala kommun som
värdkommun och istället ingår ett avtal med Mariehamns stad torde inte utgöra en
relevant jämförelse. Ifall Hammarlands kommun går ur samarbetet torde det innebära
att nuvarande samarbetet riskerar att upphöra och slutsatsen skulle då bli en
gemensam räddningsmyndighet där kostnaderna torde vara i närheten av de
kostnader vilka fanns utredda år 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela till kommunfullmäktige att utredningen om
utträde ur den gemensamma räddningsnämnden antecknas till kännedom.

Kst 12 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen

12.01.2021

13

Kst 13 §:

Tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll
Gemensamma räddningsnämnden har vid sitt sammanträden den 21.12.20 behandlat
ärende för obligatorisk ventilationskontroll. Enligt en ändring i Plan- och bygglagen
(ÅFS 2017/82) infördes i § 65 b att kommunen ansvarar för tillsynen över den
obligatoriska ventilationskontrollen. I räddningsförordningen infördes genom ÅFS
2020/44) bestämmelser om rengöringsintervall. I och med att gemensamma
räddningsnämnden avser att anställa en brandmästare föreslås att myndigheten kunde
sköta den här obligatoriska ventilationskontrollen. (Bilaga 6, Kst 12.01.21, § 13)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen samtycker till att den gemensamma räddningsmyndigheten kan
påföras samarbetskommunernas tillsynsansvar för obligatorisk ventilationskontroll i
enlighet med § 65 b i gällande Plan- och bygglag.

Kfge 13 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

06.06.2016
30.08.2016
14.12.2016
01.12.2020
12.01.2021

147
205
324
326
14

Kst 147 §:

Utbetalning av arbetad övertid, socialsekreterare
Socialsekreterare Jolita Andziulaitiene har varit ensam tjänsteman i socialkansliet
under tiden från december till mitten av mars månad varefter en deltids
socialarbetare arbetat i olika utsträckning. Den ordinarie arbetstiden har inte räckt till
för att utföra de arbetsuppgifter som varit prioriterade att utföra. Det här har medfört
att socialsekreterare Jolita Andziulaitiene redovisat för tiden december 2015 till april
2016 totalt 402,5 timmar utöver ordinarie arbetstid. (Bilaga 10, Kst 06.06.16, § 147)
Alternativen för ersättning i samband med socialnämndsmöten torde vara att en
tjänsteman antingen beviljas ett mötesarvode eller att mötestiden tas ut i ledig tid.
Den arbetstid som socialsekreterare Jolita Andziulaitiene torde få antingen utbetalt
eller ha rätt att ta ut i ledig tid är 402,5 timmar. Därutöver torde mötesarvoden
utbetalas enligt fastställt arvode för socialnämnds sammanträden. Med hänvisning till
att det inte ännu gått att rekrytera en tjänsteman till socialarbetartjänsten torde det
inte finnas utsikter att alla arbetade timmar skulle kunna tas ut i ledig tid.
Socialsekreterare Jolita Andziulaitiene har meddelat att hon ser fram emot att få den
inarbetade övertiden utbetald i form av lön.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att socialsekreterare Jolita Andziulaitienes
övertidstimmar om 402,5 utbetalas enligt tjänstemannens timlön om 23,96 € vilket
innebär ett totalt belopp om 9.643,90 €.
Den arbetstid som uppkommit i samband med socialnämndens sammanträden
utbetalas som mötesarvoden eller alternativt bör det åtgångna arbetstiden tas ut i
ledighet.

Kst 147 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 205 §:

För tiden maj 2016 till juli 2016 har socialsekreterare Jolita Andziulaitiene redovisat
totalt 206,0 arbetstimmar utöver ordinarie arbetstid. Under tiden 03.10.16-07.10.16
har socialsekreteraren ansökt om kompensationsledighet för 36,25 timmar vilket
också beviljats av kommundirektören. Det socialsekreteraren ser fram emot är
utbetalning av 169,75 timmar. (Bilaga 18, Kst 30.08.16, § 205)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att socialsekreterare Jolita Andziulaitienes
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen
06.06.2016
147
Kommunstyrelsen
30.08.2016
205
Kommunstyrelsen
14.12.2016
324
Kommunstyrelsen
01.12.2020
326
Kommunstyrelsen
12.01.2021
14
(Forts.)
övertidstimmar om 169,75 utbetalas enligt tjänstemannens timlön om 23,96 € vilket
innebär ett totalt belopp om 4.067,21 €.
Kst 205 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 324 §:

För tiden augusti 2016 till november 2016 har socialsekreterare Jolita Andziulaitiene
redovisat totalt 237,00 arbetstimmar utöver ordinarie arbetstid. Under tiden 05.12.16
samt 16.12.16-01.01.17 har socialsekreteraren ansökt om kompensationsledighet för
totalt 79,75 timmar vilket också beviljats av kommundirektören. Det
socialsekreteraren ser fram emot är utbetalning av 157,25 timmar. (Bilaga 15, Kst
14.12.16, § 324)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att socialsekreterare Jolita Andziulaitienes
övertidstimmar om 157,25 utbetalas enligt tjänstemannens timlön om 23,96 € vilket
innebär ett totalt belopp om 3.767,71 €.

Kst 324 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen besluter att utförandet av arbete för socialsekreteraren i
fortsättningen måste prioriteras och att en prioriteringslista görs i samråd med
kommundirektören och att de arbetsuppgifter vilka inte inryms i den ordinarie
arbetstiden delegeras till andra anställda i kommunen.
_________________

Kst 326 §:

Socialsekreterare Jolita Andziulaitiene har lämnat en ansökan daterad den 12.06.20
om utbetalning av 193,5 h övertid för år 2019. Dessutom ansöker hon om ersättning
för kvällsersättning. Därtill har ansökan ännu kompletterats med ytterligare 13,5 h
övertid för januari 2020.
Kommundirektören har delgett socialsekreteraren kommunstyrelsens beslut av den
14.12.16 genom Dnr 972/16 den 15.12.16. Efter det har socialsekreteraren inte gjort
upp någon prioriteringslista om vilka arbetsuppgifter som inte inryms i den ordinarie
arbetstiden och vilka måste delegeras till andra anställda i kommunen. Det arbete
som utförts har utförts på eget initiativ och det har varit klarlagt att kommunen inte
kommer att ersätta dessa timmar utan de måste tas ut i ledig tid. Då de här timmarna
inte tagits ut i ledig tid torde kommunen inte ha någon skyldighet att ersätta dessa
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen
06.06.2016
147
Kommunstyrelsen
30.08.2016
205
Kommunstyrelsen
14.12.2016
324
Kommunstyrelsen
01.12.2020
326
Kommunstyrelsen
12.01.2021
14
(Forts.)
timmar vilka uppkommit genom att tjänstemannen på eget initiativ arbetat mera än
den fastställda tiden förutsätter i motsats till det direktiv som kommunstyrelsen
beslöt om genom beslut av den 14.12.16 § 324.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avslår ansökan då övertiden arbetats mot kommunstyrelsens
direktiv i beslut av den 15.12.16 § 324.
Kst 326 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 14 §:

Kommunstyrelsens beslut av den 01.12.20 § 236 har delgivits den 02.12.20. Tiden
för att lämna in rättelseyrkande har gått ut den 23.12.20. Inom den utsatta tiden har
sökanden per e-post av den 07.12.20 lämnat ett skriftligt rättelseyrkande. I
rättelseyrkandet anförs bl.a. följande:
1. Att planerade och oplanerade barnskyddsärenden tvingat sökanden att arbeta
övertid.
2. Att socialkansliets öppethållningstid enligt sommararbetstid från kl. 8.30-15.00
tvingat sökanden att arbeta från kl. 15.00-16.00 tills barnskyddsjouren övertar
ansvaret.
3. Att tiden mellan stängning av socialkansli till socialnämndssammanträden
innebär att det uppstår extra timmar.
4. Att barnomsorgsavgifterna skulle uträknas av socialsekreteraren hösten 2019 i
enlighet med den fastställda beskrivning som finns för tjänsten.
5. Arbetsgivaren har inte informerat sökanden att en prioriteringslista behöver göras
och att övertid inte får förekomma.
6. En fråga varför ansökan om utbetalning av övertid inte behandlats tidigare.
(Bilaga 7, Kst 12.01.21, § 14)
I kollektivavtalets kapitel III § 14 mom 1. stadgas följande: ”Övertidsarbete avser
arbete som utförs på arbetsgivarens initiativ och som överskrider både den ordinarie
arbetstiden som antecknas i skiftesförteckningen och följande övertidsgränser.” I
tidigare behandling av socialsekreterarens övertid har kommunstyrelsen godkänt
utbetalning av övertid enligt följande:
December 2015 – april 2016 402,5 timmar
Maj 2016 – juli 2016 169,75 timmar
Augusti 2016 – november 2016 157 timmar
Efter de här utbetalningarna beslöt kommunstyrelsen genom beslut av den 14.12.16
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen
06.06.2016
147
Kommunstyrelsen
30.08.2016
205
Kommunstyrelsen
14.12.2016
324
Kommunstyrelsen
01.12.2020
326
Kommunstyrelsen
12.01.2021
14
(Forts.)
§ 324 att situationen med övertid för socialsekreteraren måste upphöra och om
fortsatt behov av övertid uppkommer måste socialsekretareren göra en
prioriteringslista i samråd med kommundirektören och att de uppgifter vilka inte
inryms i den ordinarie arbetstiden delegeras till andra anställda i kommunen. Det här
beslutet har delgivits personligen till sökanden den genom Dnr 972/16 den 15.12.16.
Därefter har kommundirektören upprepade gånger påmint sökanden om att det inte
flera gånger kommer att bli aktuellt att föra ett ärende om ersättning av övertid till
kommunstyrelsen. Eventuell arbetstid som på eget initiativ arbetas utöver ordinarie
arbetstid skall tas ut i ledighet. Kommundirektören har inte vid något tillfälle
förordnat socialsekreteraren att arbeta övertid. Under den tid som övertiden i det här
ärendet har uppkommit har socialkansliet haft full bemanning. Vid jämförelse av den
tid när kommunen förordnat vikarie för sökanden under tiden 15.01.18-31.08.18
förekom ingen övertid av vikarierande socialsekreterare trots att arbetsuppgifterna
sköttes på ett utmärkt sätt. Det torde påvisa att den övertid som sökanden redovisat är
utan saklig grund.
Det som sökanden anför i sitt rättelseyrkande kan bemötas enligt följande.
1. Tjänstemannen kan handlägga både planerade och oplanerade barnskyddsärenden
så att de till största delen handläggs under ordinarie arbetstid. I den ringa
utsträckning som det inte är möjligt kan övertiden tas ut i ledighet.
2. Socialkansliets arbetstid är fastställd sommartid från 8.30-15.00. Arbetsgivaren
har inte förutsatt att sökanden måste vara i socialkansliet efter arbetstiden.
3. Arbetsgivaren har inte förutsatt att sökanden skall arbeta övertid från ordinarie
arbetstidens slut till socialnämndens sammanträde. Det här har sökanden gjort på
eget initiativ. Det här torde även ha en marginell betydelse då socialnämnden
endast har ca 12 sammanträden under ett år.
4. Att fastställa barnomsorgsavgifterna hör enligt tjänstebeskrivningen till
socialsekreterarens tjänsteuppgifter. Då socialkansliet under den här tiden haft
full bemanning kan arbetsgivaren förutsätta att en tjänsteman gör sina
tjänsteuppgifter inom ordinarie arbetstid.
5. Beslutet från kommunstyrelsen den 14.12.16 delgavs personligen till sökanden
och diskuterades grundligt. Därefter har kommundirektören upprepade gånger
påmint sökanden om att det inte på grund av kommunstyrelsens nämnda beslut
flera gånger kommer att tas upp ett ärende angående utbetalning av övertid till
sökanden. Kommundirektören har inte i något skede förordnat sökanden att
arbeta övertid efter kommunstyrelsens beslut av den 14.12.16.
6. Orsak till att det tagit tid att behandla ansökan är att den ansetts sakna grund med
hänvisning till den information som sökanden fått om att det inte kommer att
betalas ut övertid efter den 14.12.16 och att sökanden istället bör delegera
arbetsuppgifter till andra anställda i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen
06.06.2016
147
Kommunstyrelsen
30.08.2016
205
Kommunstyrelsen
14.12.2016
324
Kommunstyrelsen
01.12.2020
326
Kommunstyrelsen
12.01.2021
14
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att förkasta rättelseyrkandet och kvarbli vid sitt beslut av
den 01.12.20 med motiveringen att sökanden blivit informerad dels genom
kommunstyrelsens beslut av den 14.12.16 § 324 samt även upprepade påminnelser
från kommundirektör att övertid inte kommer att betalas ut fr.o.m. den 14.12.16. Den
övertid som sökanden arbetat har skett på sökandens eget initiativ och har inte utförts
på arbetsgivarens initiativ. Arbetsgivarens bedömning är även att med hjälp av de
delegeringar och stöd som vidtagits så har det inte varit omöjligt för sökanden att
sköta sina tjänsteuppgifter inom ordinarie arbetstid.
Kst 14 § :

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen

12.01.2021

15

Kst 15 §:

Ansökan om rätt att få bygga närmare tomtgräns, Kattby bostadsområde
Mihai Idor ansöker genom brev av den 30.11.20 om att på sin tomt R:Nr 3-4 i kvarter
II på Kattby bostadsområde ändra sitt garagesystem så att det tidigare garaget lämnas
kvar med ca 2 m längd och ett nytt garage uppförs mot vägen motsvarande 5,5 m *
4,5 m. Det nya garaget skulle uppföras närmare kommunens parkområde än det som
anges i detaljplan. (Bilaga 8, Kst 12.01.21, § 15)
Enligt plan- och bygglag (ÅFS 102/2008) § 72 skall om åtgärden innebär avvikelser
från detalj- eller generalplanen en ansökan om bygglov bifallas om avvikelserna är
förenliga med planens syften eller det föreligger särskilda skäl att medge avvikelser.
Detsamma gäller inom områden i behov av planläggning och på områden där
byggnads- eller åtgärdsbegränsning gäller. Innan ett sådant ärende avgörs ska
berörda grannar ges tillfälle att skriftligen inkomma med synpunkter. Grannarna
underrättas av kommunen.
Då parkområdet tillhör kommunen är kommunen granne.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att man inte har något att invända mot det nya garaget
enligt inlämnad anhållan under förutsättning att det nya garaget hålls minst på
samma avstånd från kommunens parkområde som det befintliga garaget.

Kst 15 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen

12.01.2021

16

Kst 16 §:

Ansökan om sänkt hyra för avsaknad av varmvatten
Marina Fagerholm anhåller genom e-post av den 10.12.20 om att få hyran sänkt
motsvarande en vecka då varmvatten inte fanns tillgängligt i lärarbostäderna under
tiden 23.11.20-02.12.20. Månadshyran för lägenheten är för närvarande 352,60
€/månad. Sänkningen av hyran motsvarande 1 vecka torde innebära 82,20 €. Den
ansökta hyressänkningen torde vara skälig i jämförelse med den olägenhet som
avsaknad av varmt vatten utgör för en hyresgäst. (Bilaga 9, Kst 12.01.21, § 16)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att bevilja en hyressänkning motsvarande 82,20 € till
sökanden för den olägenhet som uppstått då varmvatten saknats under tiden
23.11.20-02.12.20.

Kst 16 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen

12.01.2021

17

Kst 17 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2020:
Semester: 104; 106; 108; 110; 111; 113, 3/2021
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande: 112;
Kompensationsledighet: 99; 110; 114; 2/2021
Arbetstidsarrangemang: 1/2021
Inköp:
Tjänstledighet: 107
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 105; 109
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Stöd ensamföretagare:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 17 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen

12.01.2021

18

Kst 18 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2019/8807 av den 24.11.20 angående
förverkligande av grundskoleutbildningen för vuxna, slutrapport, Hk 305/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/9838 av den 16.12.20 angående
kommittén med uppdrag att arbeta fram förslag till revidering av de åländska
grunderna för förundervisningen och i tillämpliga delar läroplanen för hela den
åländska barnomsorgen, remissbegäran, Hk Dnr 317/20
Ålands landskapsregerings begäran brev Dnr ÅLR 2020/9572 av den 21.12.20
angående uppdatering av förvaltningsdokument för vatten, Hk Dnr 302/20.
Ålands landskapsregerings tillstånd Dnr ÅLR 2020/6380 av den 15.12.20 angående
ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland, Hk Dnr 26/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/8597 av den 14.12.20 angående
jordförvärv i Hammarland, Hk Dnr 25/20.
Vägingenjör Björn Ekbloms e-post av den 11.12.20 angående vägplan GC-leder, Hk
Dnr 316/20.
Lantmäteriverkets protokoll av från förrättning av styckning tomt i kvarter Ö1 tomt
6, Hk Dnr 328/20.
Protokoll från förbundsfullmäktige för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. av den
26.11.20. (Ej utsänd)
Protokoll från skolnämnden i Hammarland den 30.11.20, Hk Dnr 312/20.
Protokoll från gemensamma räddningsnämnden av den 21.12.20, Hk Dnr 325/20. (Ej
utsänd)
Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s e-post av den 18.12.20 angående bilagor till
förbundsfullmäktige inför sammanträdet den 14.01.21, Hk Dnr 27/20.
Eckerö kommunfullmäktiges protokollsutdrag av den 17.12.20 angående
tjänstebeskrivning äldreomsorgs- och barnomsorgsledare, Hk Dnr 321/20.
Kommunala avtalsdelegationens e-post av den 01.12.20 angående det nya AKTA
avtalet för tiden 01.05.20-31.03.22.
Sunds kommuns anbudsbegäran av den 03.12.20 angående tre andelar i Oasen
boende- och vårdcenter k.f., Hk Dnr 308/20.
(Bilaga 10, Kst 12.01.21, § 18)
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kommundirektörens förslag:

12.01.2021

18

Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.
Kst 18 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

01.12.2020
12.01.2021

333
19

Kst 333 §:

Lyfta lån enligt fastställd budget
Kommunstyrelsen har tecknat ett skuldbrev med Ålandsbanken angående ett lån på
2.400.000,- €. Kommunens finansieringsanalys visar att kommunen bör följa planen i
budget för år 2020 och lyfta 1.000.000,- € av lånet under december månad.
Likviditeten försämras med anledning av att projektet för Hammargårdens om- och
tillbyggnad fortskrider.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunen lyfter 1.000.000,- € enligt det tidigare
uppgjorda skuldbrevet med Ålandsbanken under december 2020.

Kst 333 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 19 §:

Likviditeten försämras med anledning av att projektet för Hammargårdens om- och
tillbyggnad fortskrider.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunen lyfter ytterligare 1.000.000,- € enligt det
tidigare uppgjorda skuldbrevet med Ålandsbanken.

Kst 19 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

Kommunstyrelsen

12.01.2021

20

Kst 20 §:

Ombildandet av specialklasslärartjänst till en tjänst som skolföreståndare
I samband med behandling av skolföreståndare Niklas Waséns ansökan om
avlutandet av förordnandet som skolföreståndare vid Näfsby skola efter en
förtjänstfull
tjänstgöring
sedan
01.08.96
föreslår
skolnämnden
att
specialklasslärartjänsten ändras om till en tjänst som skolföreståndare. Enligt
framställan ges därefter någon av de tillsvidare anställda klasslärarna i uppgift att ta
sig an specialklassläraruppgifterna. Ansökan grundar sig i att landskapsregeringen
trots kommunens utlåtande angående förordningen samt därtill en särskild
uppvaktning fastställt sådana behörighetskrav för tjänsten att kommunen fr.o.m.
01.08.21 står utan skolföreståndare. (Bilaga 11, Kst 12.01.21, § 20)
Med anledning av det här har skolnämnden vid sitt sammanträde den 30.11.20
föreslagit att den inrättade tjänsten som specialklasslärare ombildas till
skolföreståndare fr.o.m. den 01.08.21.
Förslaget grundar sig på att specialklasslärartjänsten idag inte har kunnat tillsättas
ordinarie.
Enligt kommunens förvaltningsstadga bör en tjänst även ha en tjänstebeskrivning.
Enligt förvaltningsstadgan godkänns en tjänstebeskrivning av fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till skolnämnden för att ta fram ett förslag
till tjänstebeskrivning för en tjänst som skolföreståndare.

Kst 20 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

12.01.2021

1-20

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:
§§ 1-7; §§ 9-12; § 17-18; § 20
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 8; § 13; §§ 15-16; § 19;
________________________________________________________________________
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:
§ 8; § 13; §§ 15-16; § 19;

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 09.02.2018 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

§ 14
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

