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Tom Henriksson har kallats till kommunstyrelsens sammanträde den 16.02.21 kl. 18.30.
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1.
2.
3.
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7.

Ålands landskapsregerings remiss Dnr ÅLR 2020/10060, Hk Dnr 18/20
Handlingar till ärende § 37
Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2020/9791, Hk Dnr 27/20
Handlingar till ärende § 41
Handlingar till ärende § 43
Handlingar till kommunstyrelsens kännedom enligt § 51
Handlingar till ärende § 52

Enligt uppdrag,
Hammarland den 12.02.2021
Kommundirektör

Kurt Carlsson

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 19.02.2021.
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 12.02.2021-26.02.2021.
Hammarland den 12.02.2021,
Kommundirektör

Kurt Carlsson
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

33-35

Kst 33 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 33 §:

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

Kst 34 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Mona Kalm till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 16.02.21 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 34 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 35 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 35 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan extra ärenden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

36

Kst 36 §:

Ålands landskapsregerings remiss angående arbetstidslagen
Ålands landskapsregering ger genom brev Dnr ÅLR 2020/10060 av den 02.02.20
Hammarlands kommun möjlighet att lämna synpunkter angående förslaget till ny
lagstiftning om tillämpning av den nya arbetstidslagen. Eventuella synpunkter skall
vara landskapsregeringen tillhanda senast den 05.04.21. Svar kan sändas till e-post
registrator@regeringen.ax. (Bilaga 1, Kst 16.02.21, § 36)
För landskapets tjänstemän och för de åländska kommunernas tjänstemän tillämpas
landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av arbetstidslagen. Denna lag är i
sin tur en blankettlag på arbetstidslagen från år 1996 (FFS 605/1996). Nämnda lag
har upphävts i riket och ersatts av en ny arbetstidslag FFS 872/2016 vilken trädde
ikraft den 01.01.20.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av ärendet utan avge synpunkter.

Kst 36 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

21.01.2004
04.02.2004
16.02.2021

12
63
37

Soc N 12 §:

Lokalt avtal för arbetsschema inom hemservicen
Ansvarig hemvårdare har inlämnat en anhållan om att socialnämnden behandlar
frågan om arbetsschema inom hemservicen.

Bilaga 9

Skrivelse inlämnad av ansvarig hemvårdare.
Personalen inom hemservicen har sedan september 2003 prövat att arbeta enligt ett
6-veckors schema med vartannat veckoslut ledigt. För att detta skall vara möjligt
krävs det att en närvårdare jobbar 12 timmar lördag och en annan 12 timmar söndag.
Samtliga i personalen är mycket nöjda med detta system som inte innebär någon
merkostnad för kommunen. Arbetsschemat kräver dock ett lokalt avtal varför
ansvarige hemvårdare önskar att socialnämnden behandlar frågan.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden ställer sej positiv till arbetstidsarrangemanget enligt ovan och
förordar att kommunstyrelsen förhandlar fram ett lokalt avtal för hemservicens
arbetstider.

Soc N 12 §:

BESLUT:
Förslaget godkännes.
_______________

Kst 63 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bifogade förslag till lokalt avtal om arbetsskiftens
längd vid äldreomsorgen i Hammarland.
Under
förutsättning
att
avtalet
kan
godkännas
oförändrat
av
huvudavtalsorganisationerna TCÅ r.f. och FOA-Å r.f. befullmäktigas ordföranden i
kommunstyrelsen Håkan Jansson och kommundirektör Kurt Carlsson att teckna
avtalet.

Kst 63 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_______________

Kst 37 §:

Huvudavtalsorganisationerna TCÅ r.f. och FOA-Å r.f. har per e-post av den 08.02.20
sänt ett förslag till ett nytt lokalt avtal om nattarbetsskiftets längd för personalen vid
äldreomsorgen i Hammarland. Behovet av ett nytt lokalt avtal är framkallat av en ny
arbetstidslag där det anges i § 25 att dygnsvilan bör vara minst 11 timmar. I det
tidigare avtalet har 9 timmar angetts som dygnsvila. Det lokala avtalet förutsätter
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Socialnämnden
21.01.2004
12
Kommunstyrelsen
04.02.2004
63
Kommunstyrelsen
16.02.2021
37
(Forts.)
även att ett individuellt avtal om nattarbetsskiftets längd i enlighet med lokalt avtal
ingås med personalen som arbetar enligt överenskommelsen. (Bilaga 2, Kst 16.02.21,
§ 37)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att avtal ingås med FOA-Å r.f. och TCÅ r.f. vad gäller
bifogade lokala avtal om nattarbetsskiftets längd för personalen vid äldreomsorgen i
Hammarlands kommun. Samtidigt godkänns även det individuella avtal om
nattarbetsskiftets längd i enlighet med lokalt avtal för personalen vid äldreomsorgen i
Hammarlands kommun.
Avtalen undertecknas för Hammarlands kommuns del av ordföranden i
kommunstyrelsen Anders T. Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson.
Innan avtalen undertecknas lämnas det för godkännande till Kommunala
avtalsdelegationen.
Kst 37 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

38

Kst 38 §:

Besättandet av tidsbestämd tjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare
Den tidsbestämda tjänsten för tiden 01.03.21-31.12.22 som äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare har varit ledigförklarad genom annons i Tidningen Åland,
kommunens elektroniska anslagstavla och arbetsförmedlingen. Sista dagen för
inlämnande av ansökan var den 09.02.21. Inom utsatt tid har två ansökningar
inlämnats.
Enligt förvaltningsstadgans § 94 anställs äldreomsorgs- och barnomsorgsledare av
kommunstyrelsen sedan äldreomsorgsnämnden avgivit utlåtande om sökandena.
Båda sökandena torde intervjuas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att efter verkställd intervju remittera ärendet till
äldreomsorgsnämnden för utlåtande. Äldreomsorgsnämndens utlåtande bör vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 15.03.21.

Kst 38 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

39

Kst 39 §:

Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 3:41 T2/KV 07, Mörby
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/9791 av den 16.12.20
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående finska medborgaren Jonas
Grönholms ansökan om rätt att förvärva och besitta för fast bosättning den 1.402 m²
stora färdigbildade fastigheten R:Nr 3:41 T2/KV04 i Mörby by. Sökanden äger inte
sedan tidigare fast egendom i landskapet Åland. Fastigheten är obebyggd. Enligt
ansökan ingår inte andel i samfällda jord- och vattenområden. Enligt ansökan har
sökanden varit bosatt i landskapet sedan 28.07.17. Fastigheten har inte egen strand
och den är belägen på ett detaljplanerat område. Kommunens utlåtande skall vara
landskapsregeringen tillhanda senast den 17.02.21. (Bilaga 3, Kst 16.02.21, § 39)
Enligt LF om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (ÅFS 70/2003) § 4, 2 p. 2
stadgas följande:
”2) Sökanden har flyttat till landskapet Åland och har för avsikt att stanna i
landskapet, vilket framgår av att han eller hon har fast anställning eller av andra
liknande omständigheter. Markområdet understiger 4.000 m2 och skall användas för
fast boende. Marken får inte gränsa till vatten och skall vara belägen inom planerat
område, bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Till marken
hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och
fiskerättigheter.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar finska
medborgaren Jonas Grönholm rätt att för fast bosättning förvärva och besitta den
1.402 m² stora färdigbildade fastigheten R:Nr 3:41 T2/KV04 i Mörby by med stöd av
LF om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 2.
Området ifråga är detaljplanerat för fast bosättning.

Kst 39 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

40

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.
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.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 40 §:
BESLUT:

16.02.2021

40

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

02.02.2021
16.02.2021

31
41

Kst 31 §:

Ansökan om reservering av tomter Storäng
Finströms bygg Ab har den 28.01.21 lämnat en ansökan om reservation av tomterna
1, 2 och 3 i kvarter 5 och tomterna 1, 2 och 3 i kvarter 6. Marknadsföringen av att
sälja hus är planerad att skötas via Fastighetskonsult. Enligt kommunens regler för
reservation av tomter kan reservation ske för två månader åt gången och om någon
annan intressent därefter visar intresse för tomten måste beslut meddelas senast inom
två veckor. Fastighetskonsult har samtidigt meddelat att de vill ha ett avtal med
kommunen för att marknadsföra dessa reserverade tomter motsvarande 500,- €.
Kommunen har ett gällande avtal med Mäklarhuset.
Hammarlands kommun har ett avtal med Mäklarhuset angående marknadsföring
samt formell hantering i samband med köpslut av obebyggda bostadstomter på
kommunens bostadsområden. Genom avtalet köper kommunen synlighet på
hemsidan för en årlig kostnad. Vid försäljning av tomt förutsätter avtalet att
Mäklarhuset upprättar överlåtelsehandlingar. Vid såld tomt erlägger kommunen
också en provision per tomt. I avtalet anges att kommunen äger fritt möjligheterna att
marknadsföra tomterna i egen regi innanför landskapets gränser och fritt av
lokalbaserade fastighetsförmedlingar vid marknadsföring utanför landskapet. (Bilaga
5, Kst 02.02.21, § 31)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att kommunen inte kan ingå reservering av tomterna 1, 2
och 3 i kvarter 5 och tomterna 1, 2 och 3 i kvarter 6 då det låser en för stor del av
tomterna för andra eventuella intressenter.
Kommunen anser det inte vara ändamålsenligt för kommunen att ha två gällande
avtal med skilda mäklarföretag för samma tjänster.

Kst 31 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att inbegära ett förslag till avtal med
Fastighetskonsult. Tom Henriksson från Finströms bygg Ab bjuds även in till nästa
sammanträde.
_________________

Kst 41 §:

Fastighetskonsult har sänt bifogade förslag till förmedlingsuppdrag. (Bilaga 4, Kst
16.02.21, § 41)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner reservering av tomterna 1, 2 och 3 i kvarter 5 och
tomterna 1, 2 och 3 i kvarter 6 av Finströms bygg Ab i enlighet med av
kommunfullmäktige godkända regler. Ett särskilt avtal för reservation ingås mellan
parterna.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
02.02.2021
31
Kommunstyrelsen
16.02.2021
41
(Forts.)
Kommunstyrelsen godkänner avtalet om förmedlingsuppdrag för Ålands
fastighetskonsult angående tomterna 1, 2 och 3 i kvarter 5 och tomterna 1, 2 och 3 i
kvarter 6 med följande ändringar.
I tabellen bör rubriken ändras från ”Förslag tomtpris” till ”Tomtpris”.
a) Kompletteras med följande mening. ”Enligt tidigare ingått avtal upprättas
överlåtelsehandlingarna jämte köpvittne av Mäklarhuset och de undertecknas vid
Mäklarhuset Åland Ab: s lokaler i Mariehamn enligt överenskommen kostnad.”
b) Andra franska sträcket kan strykas eftersom tomtpriset är fastslaget i
kommunfullmäktiges beslut.
I stycket rätt att ta emot handpenning bör texten ”…eller ett högre bud erhållits
eller om ett lägre pris”, strykas. Priset är fastställt av fullmäktige.
För kommunens del undertecknas avtalen av kommunstyrelsens vice ordförande
Niklas Danielsson och kommundirektör Kurt Carlsson.
Kst 41 §:

BESLUT:
Vice ordförande Niklas Danielsson konstaterar att ordföranden Anders T. Karlsson
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget under förutsättning att berörda mäklarfirmor
godkänner avtalen ifråga.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

27.01.2021
16.02.2021

6
42

Kfge 6 §:

Eventuella förslag till åtgärder för att förbättra tomtförsäljning

Kfge 6 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att initiera hos kommunstyrelsen att överväga eventuella
förslag till åtgärder för att förbättra tomtförsäljningen i likhet med de beslut som
vidtagits i Saltviks kommun.
_________________

Kst 42 §:

I Saltviks kommun har tre utvalda tomter av totalt 15 för egnahemsbebyggelse lagts
till försäljning på ett planerat område till ett pris om 200,- €. I villkoren finns även
infört att ett vite om 5.000,- €/år kan utkrävas ifall den nya ägaren inte fullföljer med
ett byggprojekt. Kommunen har även förbehållit rätten att på vägande skäl förlänga
tiden för byggskyldigheten. Kommunen förbehåller även rätten till inlösen utan
ränta.
Vid beredning av ett ärende där kommunen ämnar sälja tomter med förlust är det
viktigt att kommunen beaktar att kampanjen inte snedvrider marknaden. I kommunen
finns idag två privata detaljplaneområden vilka har osålda tomter för fast bosättning.
Det bör även beaktas att kommunens marknadsföring av Storängen ännu inte varit
med om en egentlig tomtförsäljningssäsong i.o.m. att tomterna släpptes den 01.09.20.
Då kommunen även har ett nytt sätt att marknadsföra tomterna på torde det finnas
skäl att avvakta innan kommunen besluter om att börja sälja tomter med förlust. De
tomtpriser vilka kommunfullmäktige fastställde den 17.06.20 torde utgöra ett
kalkylerat självkostnadspris för tomterna. Ifall kommunen säljer en 1.000 m²: s tomt
för 200,- € blir kommunen tvungen att bokföra en försäljningsförlust i bokföringen
om 1.425 € vilket utgör skillnaden mellan anskaffningspris för råmark samt
försäljningspriset. Den egentliga förlusten är förstås större i.o.m. att alla kostnader
som ingår i kommunaltekniken inte inkluderas i kalkylen ovan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avvaktar till slutet av år 2021 med att bereda en
försäljningskampanj angående Storängens tomter. Förslaget motiveras med att det är
första våren som Storängens tomter är till försäljning enligt de av
kommunfullmäktige fastslagna grunderna samt även att det planeras ett nytt sätt att
marknadsföra tomter på Storängen.

Kst 42 §:

BESLUT:
Ordföranden i kommunstyrelsen Anders T. Karlsson konstaterar att jäv inte
föreligger för honom i ärendet enligt kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

43

Kst 43 §:

Anskaffning av manskapsbil, Hammarlands FBK r.f.
I budget och ekonomiplan för år 2021 godkände kommunfullmäktige under C 97,
Investeringsdel, Gemensamma räddningsnämnden ett anslag om 48.500,- € för
manskapsbil. Följande text fogades till anslaget. ”Upphandlingen kan genomföras
efter att Hammarlands Frivilliga brandkår r.f. till kommunstyrelsen redovisat
huruvida tillstånd att påbörja anskaffningen måste sökas från brandskyddsfonden
utan att det påverkar beviljandet av bidrag eller om det är tillåtet att göra
anskaffningen innan stöd ansöks. Vid anskaffning av ny manskapsbil bör befintlig
Volvo avyttras. Eventuellt stöd från brandskyddsfonden och inkomsten från avyttring
av Volvo bör tillfalla kommunen. (Bilaga 5, Kst 16.02.21, § 43)
Räddningschef Lennart Johansson har lämnat en redogörelse den 04.02.21 med Dnr
14/2021. I redogörelsen besvaras inte frågan som fullmäktige vill ha utredd huruvida
tillstånd att påbörja anskaffningen måste sökas från brandskyddsfonden utan att det
påverkar beviljandet av bidrag. Räddningschefen har även den 05.02.21 per e-post
meddelat att ansökan ur brandskyddsfondens medel sänts till Ålands
landskapsregering.
I brandskyddsfonden anvisning om ansökan om understöd från brandskyddsfonden
anges i punkt 5.2 stycke 2 följande:
”Specialunderstöd för materiel- och byggprojekt som redan har påbörjats eller
genomförts då understödet söks beviljas i regel inte.”
Beslut om materialprojekt fattas vid fondens styrelses möte i maj 2021.
En skriftlig fråga ställdes till brandsyddsfonden med anledning av formuleringen i
anvisningen. Ett svar har erhållits den 16.02.21 från specialsakkunnig Ira Iikoskinen
vid inrikesministeriet.
I svaret anges följande: ” Enligt Brandskyddsfondens ansökningsbrev "är det möjligt
att i ansökan om materielprojekt söka understöd endast för sådan anskaffning av
materiel som inte har betalats före den 31 december 2020." Om er anskaffning inte
har betalats före nämnda tidpunkt, den 31 december 2020, kan understöd för
materielen beviljas ur Brandskyddsfonden. Det är bara positivt att kommunen redan
har förbundit sig till projektet.”
När det gäller ansökan om understöd för materielprojekt bifalls i allmänhet något
över hälften av de inkomna ansökningarna. Besluten fattas vid Brandskyddsfondens
styrelses möte den 21 maj 2021.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner med hänvisning till svaret per e-post av den 16.02.21
från brandskyddsfonden
att gemensamma räddningsnämnden kan verkställa
anskaffningen av manskapsbil enligt budget.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 43 §:
BESLUT:

16.02.2021

43

Ordföranden Anders T. Karlsson föreslår understödd av ledamot Lena Sandqvist att
kommunstyrelsen besluter att allt kan göras klart angående anskaffning av
manskapsbil men beslutet om anskaffning fattas först efter det att
brandskyddsfondens beslut fattats den 21.05.21. Ordföranden konstaterar att vice
ordförande Niklas Danielsson understöder kommundirektörens förslag. Emedan två
förslag vunnit understöd förrättar ordföranden följande omröstningsproposition. De
som röstar för kommundirektörens förslag röstar för ja och de som röstar för
ordföranden Anders T. Karlssons förslag röstar för nej. Omröstning förrättas genom
att ledamot efter namnupprop svarar antingen ja eller nej. För ja röstar vice
ordföranden Niklas Danielsson och ledamöterna Mona Kalm och Marie Stenlund.
För nej röstar ledamöterna Sandra Eckerman, Johan Holmqvist, Lena Sandqvist och
ordföranden Anders T. Karlsson.
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att kommunstyrelsen beslutat enligt
ordföranden Anders T. Karlssons förslag med rösterna 4 mot 3.
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att vice ordföranden Niklas Danielsson
reserverar sig mot beslutet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

44

Kst 44 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

45

Kst 45 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

46

Kst 46 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

47

Kst 47 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

48

Kst 48 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

49

Kst 49 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

50

Kst 50 §:

Initiativ angående fortsatt kompensation för kapitalskatteinkomster
Landskapsregeringen har nyligen fattat beslut om utbetalning av ersättning för
uteblivna inkomster från beskattning av kapitalinkomster med stöd av
landskapslagen 2018:28. Gällande lags sista år är 2021. Den lagen ersatte i sin tur en
motsvarande lag som fanns från 2012.
Syftet med lagstiftningen är att i någon mån motverka att kommuner med
förhållandevis höga kapitalinkomster i stället för förvärvsinkomster skulle
missgynnas av skattesystemet. Kommunerna erhåller inga andelar av
kapitalinkomstskatterna och t ex många enskilda näringsutövare och rörelseidkare
(som företrädesvis ofta finns i de mindre kommunerna och skärgårdskommunerna)
har en betydande del av sina inkomster som kapitalinkomst i stället för
förvärvsinkomst.
Beloppet som kompenseras har i lagstiftningen begränsats till ca 820.000 euro.
Det skulle nu vara viktigt att denna lagstiftning åtminstone förlängs, men helst också
utökas, i de kärva ekonomiska tider som föreligger. Lagstiftningen har varit enkel
och bra och åtminstone delvis kompenserat för det ovan beskrivna ”problemet” med
att kommunerna inte får någon andel av kapitalinkomstskatterna, som t ex fallet är
med samfundsskatterna, vilket flera mindre kommuner med stor andel
egenföretagare lider av.
Den ursprungliga lagstiftningen från 2012 var bättre och uppfyllde sitt syfte då den
tog hänsyn till gällande kapitalinkomster (med tre års medeltal), medan nuvarande
lagstiftning baseras på ett medeltal för åren 2011-2015.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen stöder Föglö kommuns initiativ Dnr 63/2021 av den 10.02.21
vilket lämnats in till Ålands landskapsregering om lagstiftning för fortsatt
kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst.
Kommunstyrelsen föreslår att LL 2012:18 ligger som grund för den nya lagen, då
den tar hänsyn till gällande situation (med tre års medeltal) som bättre motsvarar
verkligheten i nuläget.

Kst 50 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

51

Kst 51 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2021/867 av den 29.01.21 angående
fastställande av kompensationsbelopp för arbets- och pensionsinkomstavdrag 2019,
Hk Dnr 20/21
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2021/870 av den 29.01.21 angående
kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst, Hk Dnr
19/21.
(Bilaga 6, Kst 16.02.21, § 51)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 51 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen

16.02.2021

52

Kst 52 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Biblioteksnämnden
Kommunstyrelsen

30.09.2020
20.10.2020
01.02.2021
16.02.2021

67
279
6
53

Kfge 67 §:

Motion angående möjligheterna med delningsekonomi
Ledamot Johnny Ahlström har lämnat en motion daterad den 29.09.20 angående
möjligheterna till delningsekonomi. Enligt motionen är delningsekonomi ett brett
begrepp som innefattar allt från att dela gräsklippare med grannen till stora digitala
plattformar som AirBnB och Über.
Syftet med motionen är att öka gemenskapen och förtroende mellan invånarna.
Använda resurser effektivare. Lära kommunen och dess invånare om fördelarna med
delningsekonomi och användandet av ny teknologi.
I motionen föreslås att kommunen ser över möjligheterna att;
 öka intresset för samåkning till jobb och skola,
 uppmuntra och informera om talkor som gynnar invånarna och dess
närmiljö,
 använda biblioteket som nav för utlåning av t.ex. symaskin, saftmaja, tält,
ciderpress samt
 upprätta en plats eller forum för delning av t.ex. frukt och bär.

Kfge 67 §:

BESLUT:
Ordföranden i kommunfullmäktige Lars Häggblom konstaterar att ledamot Johnny
Ahlström som första undertecknare lämnat in en motion daterad den 29.09.20
angående möjligheterna med delningsekonomi.
Efter att motionen lästs upp remitteras ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
(Protokollsbilaga 1, Kfge 30.09.20, § 67)
_________________

Kst 279 §:

(Bilaga 14, Kst 20.10.20, § 279)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till biblioteksnämnden för
utarbetandet av förslag hur kommunen kunde bistå med det som föreslås i motionen.
Kommunstyrelsen ser fram emot biblioteksnämndens förslag senast den 28.02.20.

Kst 279 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Bib N 6 §:

I motionen föreslås att biblioteket ska fungera som en utlåningsdeponi för bl.a.
symaskin, saftmaja, frukt och bär etc. Ledamot Johnny Ahlströms motion är
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunfullmäktige
30.09.2020
67
Kommunstyrelsen
20.10.2020
279
Biblioteksnämnden
01.02.2021
6
Kommunstyrelsen
16.02.2021
53
(Forts.)
berömvärd under normala omständigheter. P.g.a. nuvarande epidemi/smittorisk samt
att det mesta går att lösa via sociala medier i dagsläget föreslås att förslaget förkastas.
Bibliotekariens förslag:
Nämnden understödde att motionen förkastas.
Bib N 6 §:

BESLUT:
Nämnden anser att med tanke på bibliotekariens arbetsbörda idag ej har tidsmässig
möjlighet med fler arbetsuppgifter. Nämnden ger styrelsen ett förslag att remittera
motionen till socialnämnden och fritidsnämnden. Nämndens förslag är vidare att
Hammargårdens dagverksamhet kunde vara den koordinerande verksamheten i detta
framtida tänk.
_________________

Kst 53 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till fritidsnämnden och
äldreomsorgsnämnden. Nämndernas utlåtanden bör vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 31.05.21.

Kst 53 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att utförd beredning är en
tillräcklig åtgärd med anledning av motionen.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

10.02.2021
16.02.2021

11
54

BTN 11 §

Projektering av Gång och cykelvägsbelysning .
LR planerar att bygga GC- väg mellan Näfsby och Frebbenby. För att få
synergieffekter genom att kommunen på samma gång bygger GC- vägsbelysning. LR
har planerat att bjuda ut gång och cykelvägen hösten 2021. Anslag för projektering
av GC- väg finns inte med i årets budget. Kommunteknikern har inhämtat en
kostnadsuppskattning. Se bilaga 4
Kommunteknikerns förslag:
Föreslår därför att man äskar om tilläggsanslag hos kommunfullmäktige om 10000 €
för projekteringen. Kostnaden bör belasta investeringsbudget.

BTN 11 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag.
_________________

Kst 54 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ett nytt anslag under C 96.
Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630 godkänns under budget 2021 till ett belopp
om 10.000,- € för projektering vägbelysning i samband med byggandet av GC-led på
sträckan Näfsby-Frebbenby.
Kommunstyrelsen ger byggnadstekniska nämnden rätt att påbörja projekteringen
innan kommunfullmäktige behandlat ärendet med hänvisning till att ärendet är
brådskande.

Kst 54 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

16.02.2020

33-54

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:
§§ 33-36; §§ 38-40; §§ 42-43; §§ 50-51; §§ 53-54
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 37; § 41; §§ 44-49; § 52
________________________________________________________________________
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:
§ 37; § 41; §§ 44-49; § 52

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 19.02.2021 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

