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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

15.06.2021

144-146

Kst 144 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 144 §:

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

Kst 145 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Sandra Eckerman och Johan Holmqvist till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 15.06.21 i
kommungården efter sammanträdets avslutande.

Kst 145 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 146 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 146 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan extra ärenden.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

15.06.2021

147

Kst 147 §:

Utlåtande angående jordförvärvstillstånd, Strömma
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2021/4513 av den 01.06.21
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående svenska medborgaren Klas
Bondes ansökan om jordförvärvstillstånd för den 5.420 m² stora färdigbildade
fastigheten R:Nr 3:27 Norrbacken i Strömma by. Förvärvet avser fritidsbruk.
Fastigheten är obebyggd. Sökanden anger i ansökan som anknytning att modern är
född på Åland. Sedan tidigare äger sökanden 12.000 m² på Åland. Enligt ansökan har
fastigheten en egen strandlinje om 60 m. Fastigheten har förvärvats medelst
köpebrev av den 26.03.21. I ansökan anges att andelar i samfällda jord- och
vattenområden ingår i köpet. Därtill önskar sökanden ytterligare få förvärva 8.000 m²
stort område från den 116,73 ha stora fastigheten R:nr 5:4 Vesterby i Strömma by
vilken gränsar mot den av familjen ägda färdigbildade fastigheten Mösund R:Nr 5:3 i
Strömma by mot att istället avyttra den 1,2 ha stora färdigbildade fastigheten R:Nr
6:2 på Slottskär i Sålis by. Som motivering anges strävan att få fasta egendomen
samlad. Kommunens utlåtande bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den
01.07.21. (Bilaga 1, Kst 15.06.21, § 147)
Enligt LF om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 5 stadgas följande:
”5) Inom ett år från att sökanden förvärvar mark eller besittningsrätt till mark,
avyttrar han eller hon ett annat markområde eller besittningsrätt till ett annat
markområde inom landskapet. Vid en helhetsbedömning, där hänsyn tas till
markområdenas storlek, karaktär och geografiska läge, framkommer att avyttringen
och förvärvet sammantaget är till gagn för allmänna åländska intressen. Vid
bedömningen skall särskild vikt läggas vid intresset av att produktiv mark hålls kvar
i åländsk ägo.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar svenska
medborgaren Klas Bonde rätt att förvärva den 5.420 m² stora färdigbildade
fastigheten R:Nr 3:27 Norrbacken i Strömma by samt 8.000 m² stor outbruten del av
den färdigbildade 116,73 ha stora fastigheten R:Nr 5:4 Vesterby i Strömma under
förutsättning att sökanden inom ett år avyttrar den 1,2 ha stora färdigbildade
fastigheten R:Nr 6:2 Slottskär. Kommunstyrelsen motiverar beslutet med LF om
jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 5. Kommunstyrelsen konstaterar
att de områden som ansökan gäller är 1.420 m² större än de områden som skall
avyttras. I fastigheten 3:27 Norrbacken ingår andel i samfällda jord- och
vattenområden vilket inte ingick i fastigheten R:Nr 6:20 Slottskär.

Kst 147 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med ändringen att andelar i samfällda jordoch vattenområden inte förordas för fastigheten R:Nr 3:27 Norrbacken i Strömma by.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

23.03.2021
14.04.2021
04.05.2021
15.06.2021

74
36
102
148

Kst 74 §:

Ändring av detaljplan för en del av lägenhet 6:6, Strömma
Jacob Nordlund har genom e-post av den 09.03.21 sänt en anhållan om ändring av
den av landskapsstyrelsen den 12.03.96 fastställda byggnadsplanden för en del av
lägenhet R:Nr 6:6 i Strömma by. Anhållan avser en ändring i kvarter 4 så att tomt 1
ändras från BF kvartersområde för fritidshus till BE tomt för bostadshus. Utkastet till
plan har utarbetats av sökanden. Enligt uppgjort förslag har ansökan undertecknats
av Jacob Nordlund ägare till ett ca 3 ha stort outbrutet markområde från fastighet
R:Nr 6:8 Västerbacka vilken ansökan avser, Birgitta Nordlund, ägare till återstående
del R:Nr 6:8 Västerbacka och Tobias Nordlund ägare till fastighet R:Nr 5:5
Norrbacka rågranne på norra sidan. (Bilaga 1, Kst 23.03.21, § 74)
”30 §. Hörande i beredningsskedet
När en plan utarbetas ska andra kommuner, myndigheter, juridiska personer och
enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till samråd och att yttra sig antingen
skriftligen eller muntligen när det är ändamålsenligt med tanke på planens syfte och
betydelse.
Syftet med hörandet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjligheter till insyn
och påverkan. Resultatet av hörandet och förslag med anledning av de synpunkter
som har framförts ska redovisas då planförslaget ställs ut.
31 §. Utställande av planförslag
Innan en plan antas ska kommunen ställa ut förslaget under minst 30 dagar.
Kommunmedlemmar och de som anges i 30 § 1 mom. har rätt att under
utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. Ett förslag till
ändring av en detaljplan som har ringa verkningar behöver dock inte vara utställd
under mer än 14 dagar.
Meddelande om att planförslaget ska ställas ut ska senast sju dagar före
utställningen sändas per brev till kommuner som berörs av förslaget samt till
markägare och andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet.
Ett meddelande behöver dock inte sändas om personen ifråga har godkänt
planförslaget.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 23.04.21.

Kst 74 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
23.03.2021
74
Byggnadstekniska nämnden
14.04.2021
36
Kommunstyrelsen
04.05.2021
102
Kommunstyrelsen
15.06.2021
148
(Forts.)
BTN 36 §:
Den reviderade detaljplanen omfattar den ursprungliga sträckningen. Revideringen
innefattar ändad tomtindelning och användningsendamål. Korrekt uppgjord baskarta
saknas på området, markmätning har inte utförts utan baseras på ortofoto. Överlag
saknas gemensamma områden på detaljplanen förutom plats för båthus.
Byggnadsinspektörens förslag på utlåtande:
Planebeskrivning
Basfakta från byggnadsplanen daterat 1995 skall uppdateras så att det
överensstämmer med nutid och reviderade planen. Basfakta skall kompletteras med
artobservationer och lagskyddad biotoper som finns på området. BE tomtens
kommunalteknik skall preciseras, PBF §7 mom 3. PBF mom 14 allmänna
parkeringsplatser. § 22 parkeringsplatser skall reserveras på tomt. Byggnaders
tillåtna utformning på tomter skall beskrivas, inte korrekt att beskriva byggnadens
utformning med vad som är förbjudet.
Planekartan:
PBF § 7 bestående fastighetsgränser skall införas på planekartan, mom 4 ett område
reserveras där avfallshantering kan ordnas. På planekartan bör framkomma
byggnadsrätt alt prospekterings tal eller båda. Rekommenderar att byggruta markeras
på planekartan. Kvartersnummer 1 finns utsatt på 2 ställen, kvarteren åtskiljs med
separata nummer.
BTN 36 §

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag.
_________________

Kst 102 §:

Jacob Nordlund, markägare, Birgitta Nordlund, rågranne i söder och Tobias
Nordlund, rågranne i norr har lämnat en ny anhållan daterad den 20.04.21 om
upphävande av del av detaljplan som berör fastigheten 076-420-6-8-M601. Området
där detaljplanen skulle upphävas är ca 3 ha stor och har en egen strand om ca 90 m.
Området ifråga är markerat på bifogad karta. Anhållan syftar till att möjliggöra fast
bosättning på berörd fastighet. Med hänsyn taget till markområdets storlek torde det
vara obefogat att hindra att upphäva detaljplanen för det aktuella området för att
möjliggöra fast bosättning då praxis på annat håll i kommunen är att fast bosättning
är möjligt på motsvarande områden under förutsättning att byggnadstekniska
nämnden beviljar byggnadslov enligt Plan- och bygglag. (Bilaga 2, Kst 04.05.21, §
102)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter ställa ut förslaget till ändring av den av
landskapsregeringen den 12.03.96 fastställda detaljplanen för del av lägenhet 6:6 i
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
23.03.2021
74
Byggnadstekniska nämnden
14.04.2021
36
Kommunstyrelsen
04.05.2021
102
Kommunstyrelsen
15.06.2021
148
(Forts.)
Hammarland Strömma så att detaljplanen upphävs för det av Jacob Nordlund ägda ca
3 ha stora markområdet R:Nr 076-420-6-8-M601. Upphävandet av detaljplan görs
för att möjliggöra fast bosättning på fastigheten. Möjliggörandet av fast bosättning på
fastigheten motiveras med att området är ändamålsenligt för fast bosättning vad
gäller storlek samt andra omständigheter. Förslaget till ändring av detaljplan ställs ut
i enlighet med Plan- och bygglag § 31 under 30 dagar.
Detaljplaneändringen ställs ut under förutsättning att sökanden samtycker till att
ersätta kostnaderna för annonsering samt omkostnader.
Kst 102 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 148 §:

Förslaget till ändring av detaljplan har varit utställd under tiden 14.05.21-14.06.21.
Inom den utsatta tiden har det inte inkommit anmärkningar mot förslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att det inom den utsatta tiden inte inkommit
anmärkningar mot förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att detaljplan av den 12.03.96
för del av lägenhet 6:6 Hammarland Strömma ändras så att detaljplanen upphävs för
det av Jacob Nordlund ägda ca 3 ha stora markområdet R:Nr 076-420-6-8-M601.
Upphävandet av detaljplan motiveras med att möjliggöra fast bosättning på
fastigheten då det är ändamålsenligt med hänsyn taget till fastighetens storlek och
andra omständigheter.

Kst 148 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

15.06.2021

149

Kst 149 §:

Direktiv till kommunens representanter i Ålands miljöservice k.f.: s stämma
Ålands miljöservice k.f. har kallat till stämma den 17.06.21 kl. 13.00 i Hotell
Pommern. Kallelsen och bilagor är publicerade på internet:
https://mise.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=257
Kommunstyrelsen beslöt den 01.06.21 genom ärendet med rubriken ”Namnlista
angående Ålands miljöservice k.f.: s renhållningssystem” med § 134 att ge
kommundirektören i uppdrag att till nästa sammanträdet bereda direktiv till
representanterna inför stämman den 17.06.21.
Vid sammanträdet behandlas bl.a. bokslut för 2020 vilket utvisar ett resultat om 39.888,22 €. År 2019 var resultatet – 126.848,13. I verksamhetsledarens översikt
anges att problemet med renhållningssystemet är att hushåll med liten
avfallsproduktion får en tjänst som är för omfattande och kostsam för dem.
Kommunalförbundet har ett ackumulerat underskott på – 315 T€ och det egna
kapitalet är – 8 T€. Det är en stor utmaning att vända trenden så att kostnader för
kunder kan sänkas tillika som kommunalförbundet redovisar överskott. Från år 2021
har sättet att fakturera ändrats så att hushåll betalar till Ålands miljöservice k.f.
istället för till entreprenör. I budget för år 2021 beräknar kommunalförbundet ett
överskott om 66 T€.
Styrelsen föreslår även inför stämman att budgeten ändras så att personalkostnader
ökas med 20 T€. Styrelsen föreslår även att stämman godkänner att en
checkräkningskredit om 200 T€ får upptas samt även ett lån på 140 T€.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ge följande direktiv till kommunens representanter i
Ålands miljöservice k.f.:
- Bokslut för år 2020 kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas.
- Angående ändring av budget föreslås att lån förordas till maximalt ca 92.600,- €.
Tilläggsanslag för ökade personalkostnader bör avslås. Istället bör stämman
tillsätta ett utskott för att ta fram ett nytt förslag till förvaltningsstadga och
organisationsschema.
- Angående ärendet Slam diskussionsärende ges kommunens representanter
direktiv att beredningen bör inrikta sig på att anlitande av entreprenör för
avfallshantering av slam kan väljas av fastighetsägare med motiveringen att
Ålands miljöservice k.f. har betydande utvecklingsarbete kvar vad gäller system
för befintlig avfallshantering och taxor för dessa samt även en ekonomi i balans.

Kst 149 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med tillägget att stämman bör ge styrelsen i
uppdrag att se över tömningsintervall för tvåpersoners hushåll.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
15.06.2021
149
(Forts.)
Kommunstyrelsen ser även fram emot att Hammarland tilldelas en representant i
utskottet ifall stämman tillsätter en sådan.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen

15.06.2021

150

Kst 150 §:

Stängning av kommunkansli under sommaren
Kommunstyrelsen införde en ny praxis angående stängning av kommunkansliet
under sommaren år 2019 så att stängningen utgör tre veckor.
2019 15.07.19-04.08.19
2020 13.07.20-02.08.20
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att kommunkansliet är stängt under tiden 19.07.2108.08.21 i enlighet med samma praxis som under år 2019 och 2020.

Kst 150 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

15.06.2021

151

Kst 151 §:

Ändring av tjänstebeskrivning för äldreomsorgs- och barnomsorgsledare
Tjänstebeskrivning antogs av kommunfullmäktige den 16.12.20. Efter det har
kommunfullmäktige genom beslut av den 28.04.21 § 15 antagit en tjänstebeskrivning
för skolföreståndartjänsten. I den här tjänstebeskrivningen har ansvaret för
fritidsverksamheten överförts på skolföreståndaren. Utgående från det här har ett
förslag till ändring av tjänstebeskrivning för äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren
för Eckerö och Hammarlands kommuner utarbetats. Ändringen går ut på att
tjänsteuppgifterna angående fritidsverksamheten stryks förutom vad gäller
fastställandet av avgifter. Den här uppgiften torde vara enklare att administrera inom
kommunkansliet där byråsekreteraren breder dessa och äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare fastställer. Övriga frågor för fritidsverksamheten handhas av
skolföreståndaren. (Bilaga 2, Kst 15.06.21, § 151)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från utbildningsnämnden.

Kst 151 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

15.06.2021

152

Kst 152 §:

Ändring av utbildningsstadga för Hammarlands kommun
Sedan utbildningsstadgan antogs av kommunfullmäktig den 27.01.21 har en
tjänstebeskrivning för skolföreståndaren antagits i vilken det anges att
skolföreståndaren ansvarar för fritidsverksamheten. Det här medför att några
stadganden torde ändras i gällande utbildningsstadga. Bl.a. borde det kompletteras
med förtydligande bestämmelser att skolföreståndaren handhar ansvaret för
fritidsverksamheten istället för äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren. Ett undantag
har gjorts vad gäller fastställandet av avgifterna för fritidsverksamheten där
beslutanderätten fortsättningsvis föreslås ligga hos äldreomsorgs- och
barnomsorgsledaren eftersom det är en enklare administration då själva beredningen
görs av byråsekreteraren. De stadganden som föreslås med ny text är i förslaget
angett med kursiv stil samt de stadganden vilka föreslås bli strukna har presenterat
med en genomstrykning. (Bilaga 3, Kst 15.06.21, § 152)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från utbildningsnämnden.

Kst 152 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen

15.06.2021

153

Kst 153 §:

Avtal med BDO Audiator Ab revisionsavtal
Kommunfullmäktige har genom beslut av den 14.01.20 § 5 valt företaget BDO
Audiator Ab till revisor i kommunen för mandatperioden 2020-2023. Med anledning
av det här valet har BDO Audiator sänt ett förslag till revisionsavtal till kommun.
Enligt avtalet utser BDO Audiator Ab OFGR, GR Tove Lindström-Koli till
kommunens ansvariga revisor. (Bilaga 4, Kst 15.06.21, § 153)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förslaget till revisionsavtal för åren 2020-2023 med
BDO Audiator Ab godkänns och att det undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Anders T. Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 153 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

16.02.2021
04.03.2021
07.04.2021
26.05.2021
15.06.2021

40
33
43
56
154

Kst 40 §:

Planering av frågor kring Hammargården
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att bereda ett ärende angående
hur planering av olika frågor kring Hammargården skall utföras inför färdigställandet
av projektet. En grundförutsättning för planeringen är att fortlöpande nya
verksamhetskostnader inte kan påföras kommunen innan motsvarande inbesparingar
kan uppnås för Oasen boende- och vårdcenter k.f.
Det som behöver planeras är bl.a.:
- Vilka vårdformer skall kommunen gå in för?
- Hemservicen bör separeras från effektiverat boende kostnadsmässigt.
- Kosthållet under den tid som Hammargårdens kök byggs om.
- Förändringar i personal inför budget 2021.
- Behovet av inventarier i de nya utrymmena.
- Utrymmen för ÅHS hemsjukvård efter ombyggnaden.
Projektledare Conny Eklund har meddelat att Hammargårdens tillbyggnad skall vara
klar den 15.12.21. Exakt tidsplan för kökets renovering skall jobbas fram av
entreprenören men i stora drag blir det befintliga köket ur bruk från december 2021
fram till den 28.02.22. Tanken är att den nya tillbyggnaden skall kunna användas
medan den gamla matsalen och köket renoveras. Arbetet vid gamla köket kommer att
påbörjas under sommaren men så att köket kan vara igång. Det finns utrymmen som
berörs bredvid köket. Bl. a. har ÅHS ett utrymme som måste diskuteras med dem då
ytan som de nu använder kommer att minska.
Kommunen har sakkunniga tjänstemän vad gäller verksamhet i form av
äldreomsorgs- och barnomsorgsledare, föreståndare inom äldreomsorgen samt
kockar samt även stödtjänster i kommunkansliet vad gäller ekonomi och förvaltning.
För att få en möjligast effektiv beredning som är sakkunnig och tillräckligt snabb
föreslås följande.
Kommundirektörens förslag:
Beredning av punkterna vilka anges ovan görs av tjänstemän och arbetstagare i
kommunen och dessa föredras av äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren inför
äldreomsorgsnämnden. Förslaget motiveras även med att det här ger
äldreomsorgsnämnden möjlighet att grundligt sätta sig in i sin huvuduppgift d.v.s. att
ordna kommunens äldreomsorg.
Kommunstyrelsen besluter att som grundförutsättning för planeringen ge direktivet
att principen, om att fortlöpande verksamhetskostnader inte kan påföras kommunen
innan motsvarande inbesparingar kan uppnås i Oasen boende- och vårdcenter k.f.,
tillämpas.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen
16.02.2021
40
Äldreomsorgsnämnden
04.03.2021
33
Äldreomsorgsnämnden
07.04.2021
43
Äldreomsorgsnämnden
26.05.2021
56
Kommunstyrelsen
15.06.2021
154
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att ge som direktiv att kosthållet under tiden för
ombyggnaden av Hammargårdens kök bör planeras så att det även under uppehållet
ordnas i egen regi.
Kst 40 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

ÄoN 33 §:

Äldreomsorgsnämnden har genom Kst 40 § 16.02.2021 fått direktiv till fortsatt
arbete kring planeringen av Hammargårdens tillbyggnad och äldreomsorgen i
Hammarland.
T.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare redogör för ärendet vid mötet.
T.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden diskuterar planering av frågor kring Hammargården och
beslutar om preliminär tidstabell samt om eventuella vidare instruktioner till
tjänstemän gällande förfarandet med planeringen.

ÄoN 33 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden diskuterar planering av frågor kring Hammargården.
Äldreomsorgsnämnden beslutar att delegera till tjänstemännen att ta fram underlag
gällande tre frågor: 1) vårdformen: ESB eller institution 2) kosthållning under
köksrenovering 3) personalplanering.
_________________

ÄoN 43 §:

Föreståndaren för Hammargården/hemservicen har tillsammans med kökspersonal
varit på studiebesök till olika möjliga kök som kan användas under tiden
Hammargårdens kök byggs om.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare redogör för ärendet vid mötet.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden beslutar om fortsatta direktiv för tjänstemännen gällande
köksfunktionen under renoveringen.

ÄoN 43 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden beslutade att tjänstemännen fortsätter utreda ärendet.
_________________
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
16.02.2021
40
Äldreomsorgsnämnden
04.03.2021
33
Äldreomsorgsnämnden
07.04.2021
43
Äldreomsorgsnämnden
26.05.2021
56
Kommunstyrelsen
15.06.2021
154
(Forts.)
ÄoN 56 §:
En del utredningar har ägt rum och både ny och tidigare material har gåtts igenom av
tjänstemännen i äldreomsorgen i Hammarland. Material bifogas. För att komma
vidare i planeringen av Hammargården tillbyggnation och för att ha tillräckliga
instruktioner för byggnadskommitténs fortsatta arbete under sommaren, behöver
beslut fattas gällande några av de aktuella frågorna. De frågor som torde vara
viktigaste att besluta om är vilka vårdformer kommunen skall gå in för gällande de
15 nya platserna på tre avdelningar (institution, effektiverat serviceboende med olika
inriktningar eller en kombination av dem) samt kosthållet under den tid som
Hammargårdens kök byggs om. Detta eftersom val av vårdformer är avgörande för
fortsatt planering av både utrustning, personal och övriga vårdformer som
kommunen använder (de institutionsplatserna vid Oasen som kommunen äger) samt
eftersom beslut om vilka vårdformer som blir aktuella i tillbyggnationen måste
slutligen fattas av kommunfullmäktige. Vidare behöver kosthållningen under
ombyggnationen planeras i god tid för att tillräcklig med tid finns för anskaffning av
behövliga tillstånd, utrustning samt för planering av bemanningen samt
verksamheten.
Bilaga 1: Material gällande institutionsvård
Äldrelagen (2020:9) på Åland, landskapslagen (2020:12) om socialvård samt dess
tillämpningsguider till de delar som avser institutionsvård och ESB-vård Anvisning
för medicinska kriterier för långvarig
Vid val av vårdformer för tillbyggnationen behöver flera faktorer beaktas:
lagstiftningen samt kriterier och anvisningar gällande olika former av vård
(institution, ESB, hemservice), behovet av olika vårdformer, personalsituation och tillgång, ekonomiska aspekter samt lokala förutsättningar. Utifrån utredningen och
tillgängligt material har ledningsgruppen för äldreomsorgen kommit fram till förslag
om fördelning av vårdplatserna som anses som mest lämplig för Hammargårdens
tillbyggnad.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden beslutar följande gällande vårdformer:
-

-

Inga institutionsplatser bereds i Hammargården i dagsläget med motiveringen
att relativt få klienter kvalificerar sig för institutionsvård enligt gällande
kriterier och har behov av så avancerad omvårdnad. Vidare motiveras beslutet
med att kraven på utrustning, personal och verksamhetens innehåll är höga
och orsakar betydande kostnader och svårigheter att rekrytera behörig
personal (sjukskötare dygnet runt, läkartjänsterna).
De 15 nya platserna bereds som effektiverat serviceboende-platser (ESB)
med följande fördelning: 5 platser på en avdelning anpassad för demensvård,
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)

16.02.2021
04.03.2021
07.04.2021
26.05.2021
15.06.2021

40
33
43
56
154

5 platser på en avdelning anpassad för omfattande omvårdnadsbehov och
medicinska behov samt 5 platser på en avdelning med vanliga ESB-platser.
Denna fördelning motiveras med att med hjälp av de olika inriktningarna
skapas de bästa förutsättningarna för äldreomsorgen i Hammarland att inom
eget serviceboende kunna tillgodose olika behov av omvårdnad och omsorg
hos de äldre i Hammarland.
Utifrån noggrann uppföljning och individuell bedömning av de i Oasen
placerade äldres situation och behov planeras det för att kunna erbjuda de
äldre plats på de nya avdelningarna inom Hammargården. Endast i de fallen
att den äldre uppfyller kriterierna för långvarig institutionsvård och dennes
tillstånd kräver det bereds fortsatt plats på Oasen. Beslut om minskning av
platserna vid Oasen bör fattas av behörig instans snarast möjligt, dock senast
under hösten 2021.
Byggnadskommittén instrueras att se till att avdelningen avsedd för
demensvård anpassas för ändamålet samt att avdelning avsedd för omfattande
omvårdnadsbehov utrustas med skenor för lift i taken och annan behövlig
anpassning.

-

-

ÄoN 56 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden beslutade gällande vårdformer enligt förslaget med den
förändringen att förslaget med skenor i taket för taklift tas bort. Tjänstemännen får i
uppdrag att kontakta Åhs gällande hemsjukvårdens utrymmen i anslutning till
Hammargården.
_________________

Kst 154 §:

Äldreomsorgsnämnden hänvisar i sin beredning till dokumenten tillämpningsguide
äldrelag för Åland samt tillämpningsguide landskapslag om socialvård. De här kan
läsas på följande länkar
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocumen
t/tillamningsguide_aldrelag_for_aland_2020-9_040320.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocumen
t/ll_om_socialvard_2020-12_tillampningsguide_260820_0.pdf
Äldreomsorgsnämndens förslag att avstå från skenor i tak för taklift har motiverats
separat med att det är en hög kostnad för en produkt som ändå inte är särskilt
effektiv. De liftar som man rullar på golvet är användningsbara för fler områden och
förmånligare. Om man sätter skenor i taket måste klienten flytta rum när vårdtyngden
ändrar. Det är kostsamt och personalen säger att mobila lyftanordningar är bättre och
då kan antalet anpassas till behovet.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kommundirektörens förslag:

16.02.2021
04.03.2021
07.04.2021
26.05.2021
15.06.2021

40
33
43
56
154

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att äldreomsorgsnämndens
förslag godkänns.
Kst 154 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Äldreomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

26.05.2021
15.06.2021

63
155

ÄoN 63 §:

Köksverksamheten under ombyggnationen av köket i Hammargården
Gällande köksverksamhetens placering under ombyggnationen av Hammargårdens
kök ter sig alternativen inom daghemmens kök som mest lämpliga. Björkdungens
kök är till storleken och anpassningen den mest lämpad men Klaralunds kök har den
fördelen att annan matlagning inte bedrivs där i stor omfattning, vilket skulle kunna
garantera att äldreomsorgens kökspersonal kan laga maten utan risker som parallell
matlagning för olika verksamheter kan innebära (allergener, anpassning av maträtter
för olika åldersgrupper), något som livsmedelsinspektör hos ÅMHM har lyft upp
som viktigt. Tillstånd för väsentliga förändringar i kosthållningen behöver sökas hos
ÅMHM. Se vidare beredningen under paragrafen 56.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:
Äldreomsorgsnämnden beslutar följande gällande kosthållningen under tiden för
ombyggnationen:
- I första hand används daghemmet Klaralunds eller daghemmet Björkdungens kök
för tillredning av mat under tiden för ombyggnad. Beslut om vilket kök det blir
fattas efter att en ansökan om tillfällig ändring om kosthållningsställe har
behandlats av ÅMHM.
- För att säkerställa tillräckliga resurser för beredning av sallader och övrig
tillbehör, servering av mat samt diskning i Hammargården behöver beslut fattas
om utökning av befattningar gällande köksbiträde att omfatta alla dagar i veckan.
Beslutet om utökning behöver gälla från och med mitten av december 2021 när
kökets ombyggnation påbörjas.

ÄoN 63 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden beslutade enligt förslaget med tillägg för att tjänstemännen
fick i uppdrag att ta fram mer detaljerade planer gällande behovet av köksbiträde
under ombyggnationen.
_________________

Kst 155 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar planeringen av kosthållningen under ombyggnationen
till kännedom.

Kst 155 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Äldreomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

26.05.2021
15.06.2021

57
156

ÄoN 57 §:

Utvärdering av extra personalresurser inom lokalvård och köksverksamhet
Med anledning av utökad omvårdnads- och servicebehov hos serviceboendets,
hemservicens och stödservicens klienter samt med anledning av höjda krav på hygien
och städning på grund av bland annat corona-pandemin har vissa personaländringar
skett inom lokalvården, matutkörningen samt köksverksamheten på
Hammargården/hemservicen. Från 1.7.2020 har en kombinerat befattning som
städare 48 % / köksbiträde 52 % ändrats till städare 75 % / matutkörning 25 % för att
garantera tillräcklig städning av boenderummen samt för att avlasta vårdpersonalen
gällande matutkörningen. Vidare har ett köksbiträde om 75 % anställts från den
1.7.2020 för att ta över uppgifterna från lokalvårdaren samt för att svara på utökat
behov av matservice.
Vid fastslagning av budget för 2021 beslutade kommunfullmäktige att de utökade
personalresurserna får fortsätta under året 2021 under följande förutsättningar:
- Nämnden bör halvårsvis lämna en utvärdering till kommunstyrelsen av
Coronaläget för att bedömning skall kunna göras om den utökade resursen
(lokalvårdare/matutkörare) skall förlängas. Anställningen kan göras sex månader
åt gången.
- Nämnden bör halvårsvis lämna en utvärdering till kommunstyrelsen vad gäller
köksbiträdet 75 % av heltid med anledning av Corona för att kunna förlängas
med sex månader åt gången.
Gällande Coronaläget kan det konstaterats att situationen på Åland har varit betydligt
allvarligare under våren 2021 än under sommaren 2020 när extraresurserna sattes in.
Under flera månader under våren 2021 har Åland befunnit sig i accelerationsfas eller
spridningsfas med viss samhällssmitta och utspridning inom skolorna och
barnomsorgen även i Hammarland. Således har de tillsatta åtgärderna i form av
extraresurser varit välmotiverade för att kunna ta hand om tillräcklig hygiennivå i
Hammargården, begränsa antalet personal som besöker de äldre samt svara på behov
av utökat matservice för hemmaboende klienter. Äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare har tillsammans med Hammargårdens ledning utvärderat hur de
tillsatta extraresurserna har fungerat i praktiken från verksamhetens och klienternas
synvinkel. Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare och föreståndare för
Hammargården/hemservicen redovisar ytterligare gällande ärendet vid mötet.
Ledningsgruppen för äldreomsorgen i Hammarland konstaterar att de extra tillsatta
resurserna är nödvändiga att förlängas och borde även permanenteras med anledning
av Coronaläget men inte minst ordinarie verksamhetens och kvalitetskravens skull.
Att boenderummen och allmänna ytor i serviceboendet städas regelbundet är
väsentlig för att upprätthålla en tillräckligt hög nivå av hygien och renhet i en
heldygnsverksamhet. En separat matutkörningspersonal gör att närvårdarna kan
använda sin tid till vårdarbete som de har kompetens för samt att man minimerar
antalet personal som besöker matserviceklienter. Utökad köksbiträderesurs
säkerställer att tillräcklig med tid finns för kökspersonalen att tillaga näringsrik och
kvalitativ mat för de äldre boende i och utanför serviceboendet.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Äldreomsorgsnämnden
26.05.2021
57
Kommunstyrelsen
15.06.2021
156
(Forts.)
Ledningen konstaterar även att de rekryteringar som gjorts har varit lyckade och att
personalen är en viktig resurs som man vill behålla även inför utökning av
verksamheten i Hammargården.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden omfattar utvärderingen ovan. Äldreomsorgsnämnden
bedömer att utökade resurser för lokalvård och köksverksamhet bör fortsätta och
skickar utvärderingen vidare till kommunstyrelsen. Äldreomsorgsnämnden ger till
tjänstemännen i uppdrag att förlänga anställningarna för sex månader i enlighet med
Förvaltningsstadgan och budgeten.
ÄoN 57 §:

BESLUT:
Enligt förslaget med det tillägget att för att klara budgeten
äldreomsorgsnämnden att städtiden på kommunkansliet dras ner.
_________________

Kst 156 §:

föreslår

I budgeten för år 2021 beslöt kommunfullmäktige följande under resultatenhet C
240. Äldreomsorgsnämnden, hemtjänst: ” Kommunfullmäktige besluter att nämnden
halvårsvis bör lämna en utvärdering till kommunstyrelsen av Coronaläget för att
bedömning skall kunna göras om den utökade resursen skall förlängas.
Anställningen kan göras sex månader åt gången. Utökade resursen för närvårdare i
dagsarbete med 56 % av heltid för att täcka utökad administrativ tid för föreståndare
inom äldreomsorgen och närvårdarkoordinatorn budgeteras t.o.m. 30.4.2021 när
den nya tjänsten som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare beräknas vara i tjänst.”
I budget för år 2021 beslöt kommunfullmäktige följande under resultatenhet C 250,
Äldreomsorgsnämnden, Annan service för åldringar och handikappade.:
”Kommunfullmäktige besluter att nämnden halvårsvis bör lämna en utvärdering till
kommunstyrelsen vad gäller köksbiträdet 75 % av heltid med anledning av Corona
för att kunna förlängas med sex månader åt gången.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar äldreomsorgsnämndens
köksbiträde och städare i Hammargården till kännedom.

utvärdering

angående

Angående äldreomsorgsnämndens förslag att dra ner städtid i kommunkansliet bör
frågan lämnas till budgetberedning då städresurserna måste planeras på nytt enligt de
nya ytor som kommer till Hammargården. Förslaget att dra ner kommunkansliets
städnivå torde inte kunna motiveras under rådande pandemiläge då kommunkansliets
personal och kunder torde ha rätt att förvänta sig att särskild hänsyn tas till
hygienrekommendationer.
Kst 156 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Äldreomsorgsnämnden
26.05.2021
Kommunstyrelsen
15.06.2021
(Forts.)
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 20
§ nr

57
156

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

02.06.2020
15.06.2021

176
157

Kst 176 §:

Bete av kommunens områden under år 2020
Även under år 2020 har en djurhållare visat intresse för att beta av vissa av
kommunens markområden. Där bete är till fördel är Storängen, parkområdena på
Kattby bostadsområde samt även området vid Kattby bostadsområde mot landsväg nr
1. Vid diskussion framkom att bete av parkområdena vid den äldre delen av Kattby
bostadsområde samt områdena mot landsväg nr 1 kunde vara enklare att beta av ifall
befintlig gång- och cykelled kunde stängas av under den ca en vecka långa tid som
bete pågår.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att bete får ordnas på Storängens bostadsområde,
parkområdena, och obebyggda tomterna på Kattby bostadsområde samt området vid
Kattby bostadsområde mot landsväg nr 1.
Kommunstyrelsen godkänner att Storängens bostadsområde betas dock så att slänter
och vägar inte skadas. För att betet skall kunna ordnas bättre godkänner
kommunstyrelsen att gång- och cykelvägarna på Kattby bostadsområdet kan stängas
av under ca en vecka då bete pågår. Innan gång- och cykelväg stängs av informeras
om stängning på lämpligt sätt.

Kst 176 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner att bete får ordnas på Storängens bostadsområde,
parkområdena, och obebyggda tomterna på Kattby bostadsområde samt området vid
Kattby bostadsområde mot landsväg nr 1.
Kommunstyrelsen godkänner att Storängens bostadsområde betas dock så att slänter,
vägar, rör och anläggningar inte skadas. För att betet skall kunna ordnas bättre
godkänner kommunstyrelsen att gång- och cykelvägarna på Kattby bostadsområdet
kan stängas av under ca en vecka då bete pågår. Innan gång- och cykelväg stängs av
informeras om stängning på lämpligt sätt.
_________________

Kst 157 §:

Dick Gustafsson har visat intresse för att fortsätta ordnandet av bete på kommunens
markområden i Prestgården by. Ett nyttjanderättsavtal för bete har formulerats.
(Bilaga 5, Kst 15.06.21, § 157)
Kommundirekörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bifogade förslaget till avtal nyttjanderätt för bete samt
att avtalet undertecknas för Hammarlands kommuns del av kommunstyrelsens
ordförande Anders T. Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 157 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
02.06.2020
Kommunstyrelsen
15.06.2021
(Forts.)
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 22
§ nr

176
157

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen

15.06.2021

158

Kst 158 §:

Försäljning kommunens andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f.
Hammargårdens tillbyggnad torde bli färdigställd i slutet av år 2021. Kommunen får
då 15 nya vårdplatser. Därefter vidtas ännu ombyggnader i den befintliga delen av
byggnaden. Helt färdigt torde projektet vara i mars 2022. Kommunen torde ha för
avsikt att minska antalet platser i Oasen- boende och vårdcenter k.f. så att platser
hålls endast för krävande institutionsvård. Kommunen måste ta ställning till huruvida
antalet platser som kommunen vill ha kvar är antingen en eller två vårdplatser. Idag
har kommunen sju vårdplatser.
En platsandel har ett bokföringsmässigt värde om 16.340,56 €.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen
befullmäktigas att sälja sex andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f. så att
överlåtelse kan ske från mars 2022.

Kst 158 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

01.06.2021
15.06.2021

143
159

Kst 143 §:

Hammarlands vägunderhåll
Ledamot Lena Sandqvist vill lyfta ärendet angående tidpunkten när vägrenar slås för
att gynna artrikedomen i flora och fauna.

Kst 143 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att bereda ärendet.
_________________

Kst 159 §:

Hammarlands kommun är väghållare för 31,2 km kommunalväg och 5,6 km
detaljplanevägar. Överväganden angående slyröjning torde begränsa sig till dessa
vägar. För de landsvägar och bygdevägar där landskapet är väghållare torde
kommunen avstå från initiativ då det är landskapsregeringen som ansvarar för
trafiksäkerheten vilket är argumentet för att sköta slyröjning.
Kommunen sköter för närvarande slyröjning med samma entreprenör som landskapet
och sly röjs två gånger under sommarsäsongen. Huruvida kommunen kan klara sig
med slyröjning endast en gång under sommaren kan diskuteras. En risk som kan
finnas är att det uppstår mera skador på råstenar och andra markeringar om gräs- och
sly röjs endast på sensommaren.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för
beredning. Byggnadstekniska nämndens beredning bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 30.09.21.

Kst 159 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med ändringen att initiativtagaren egentligen
föreslår att slyröjningen skjuts fram med två veckor från nuvarande praxis men att
själva röjningen även i fortsättningen också görs 2 gånger per säsong.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen

15.06.2021

160

Kst 160 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2021/3987 av den 18.05.21 angående
kompensation för förlust av skatteintäkter för skatteår 2021, Hk Dnr 112/21.
Protokoll från förbundsfullmäktige för Oasen boende- och vårdcenter k.f. den
26.05.21, Hk Dnr 117/21. (Ej utsänd)
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas redogörelse om anställning av
tidsbestämd barnskötare till daghemmet Björkdungen inom barnomsorgen i
Hammarland, Hk Dnr 115/21.
Äldreomsorgsnämndens beslut av den 26.05.21 § 60 angående personalresurser i
Hammargårdens serviceboende/hemvården.
Fritidsledare Kaj Backas information om önskemål för lekplats i Kattby inkommen
den 27.05.21.
(Bilaga 6, Kst 15.06.21, § 160)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 160 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Kommunstyrelsen

15.06.2021

161

Kst 161 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2021:
Semester: 34
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande: 36
Kompensationsledighet:
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 35
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Stöd ensamföretagare:
Hyresavtal: 33
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 161 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Kommunstyrelsen

15.06.2021

162

Kst 162 §:

Anhållan om semester, kommundirektör
Kommundirektör Kurt Carlsson anhåller om semester under tiden 21.06.21 och
12.07.21-15.08.21. Antalet semesterdagar för ledigheten uppgår till 26. Tidigare
uttag 25 semesterdagar för semesterår 2020. Efter semestern kvarstår 25
semesterdagar.
Kommundirektören anmäler jäv.

Kst 162 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att kommundirektör Kurt Carlsson
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet under den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen beviljar kommundirektör Kurt Carlsson semester under tiden
21.06.21 och 12.07.21-15.08.21. Tidigare uttag 25 semesterdagar för semesterår
2020 av totalt 38 semesterdagar. Efter semestern kvarstår 25 semesterdagar.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

Kommunstyrelsen

15.06.2021

163

Kst 163 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

15.06.2020

144-163

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:
§§ 144-149; §§ 151-152; §§ 154-156; §§ 158-161;
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 150; § 153; § 157; § 163
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§ 162; LL om tjänstekollektivavtal ÅFS 22/78 § 2

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

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
Paragrafer:
§ 150; § 153; § 157; § 163

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 18.06.2021 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

