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Protokollsbilagor:
1. Beskrivning av konsultuppdrag, § 206
Till sammanträdet inbjuds även representanten för arbetsgruppen för arbetstrivsel Carin Holmqvist för
att presentera rapporten för uppdraget kl. 18.30.
Bilagor till kallelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brev angående läroavtal, Hk Dnr 159/22
Handling till ärende § 206
Landshövdingen på Ålands brev Dnr 20 22 L10, Hk Dnr 158/22
Handlingar till kännedom enligt § 210
Förslag till verksamhetsplan för företagshälsovård 2022-2026
Handling till ärende § 211

Enligt uppdrag,
Hammarland den 16.09.2022
Kommundirektör

Kurt Carlsson

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 23.09.2022.
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 16.09.2022-07.10.2022.
Hammarland den 16.09.2022,
Kommundirektör

Kurt Carlsson
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

20.09.2022

202-204

Kst 202 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 202 §:

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

Kst 203 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Sandra Eckerman och Mona Kalm till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 20.09.22 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 203 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Mona Kalm till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 20.09.22 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.
_________________

Kst 204 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 204 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Slyröjning på Öra kaj
2. Elförbrukning i Hammarlands kommun
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

20.09.2022

205

Kst 205 §:

Läroavtalsutbildning inom äldreomsorgen
Catrin Lundberg har gjort en skrivelse daterad den 05.09.22 angående
läroavtalsutbildning. I skrivelsen hänvisas till den personalbrist som råder inom
äldreomsorgen på Åland. Enligt skrivelsen är utbildningen mellan 1-4 år beroende på
förkunskaper och studiefart. Det nämns att kommunen även har en möjlighet att sluta
avtal om att man förbinder sig att arbeta för kommunen under två år efter slutförda
studier. Personen är intresserad av att gå på läroavtal i Hammargården. (Bilaga 1, Kst
20.09.22, § 205)
År 2004 ställde Ålands landskapsregering en förfrågan till kommunerna om man var
intresserad av att ordna läroavtalsutbildning. Då förutsattes det att arbetsgivaren utser
en personlig handledare till lärlingen. För läroavtalet tillämpades det som var
föreskrivet för arbetstid, semester, arbetarskydd och annat skydd för arbetstagare.
Enligt konceptet år 2004 hade lärlingen rätt till lön under den praktiska
undervisningen. Till det här meddelandet gav kommunen genom beslut § 179 av den
01.06.04 följande svar.
”Kommunstyrelsen besluter att meddela landskapsstyrelsen att de villkor som
landskapsstyrelsen ställer angående utbetalning av lön under praktikperioden gör
det ekonomiskt ointressant för kommunen att påta sig ansvaret för ordnandet av
lärlingsplats för närvårdarutbildning. För att läroavtalsutbildning skall vara möjlig
bör praktiktiden antingen vara oavlönad eller så bör landskapsstyrelsen betala
kommunen en ersättning som leder till att kommunens nettokostnad är 0,- €. Ifall
landskapsstyrelsen kan ändra sina villkor för läroavtalsutbildning vad gäller
kommunens nettokostnad för en lärling torde möjligheterna för att ingå
läroavtalsutbildning kunna betraktas som goda.”
Eftersom tillgången på närvårdare för närvarande förefaller vara lägre än behovet kan
det finnas orsak för kommunen att överväga möjligheter att godkänna utbildning med
läroavtal.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att äldreomsorgsnämnden kan överväga ifall det är
fördelaktigt för kommunen att ingå läroavtalsutbildning. Innan avtal skrivs bör det
dock finnas klarlagda förutsättningar för hur läroavtalsutbildningen ordnas samt även
beviljade
budgetmedel
för
ändamålet
av
kommunfullmäktige
ifall
läroavtalsutbildningen ökar kommunens kostnader.

Kst 205 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

20.09.2022

206

Kst 206 §:

Utbjudandet av konsultuppdrag inom byggnadstekniska området
Då kommunstyrelsen vid två tillfällen ledigförklarat en tillfällig tjänst som
tidsbestämd projektledare utan att tjänsten lockat några sökanden beslöt
kommunstyrelsen den 06.09.22 genom § 190 att ett ärende bereds till fullmäktige
angående utbjudande av uppdraget på konsultbasis. Uppgifterna skulle vara
desamma som utarbetades i en tjänstebeskrivning men utförandet skulle vara enligt
köptjänst. Budgeten för resultatenhet C 600, Byggnadstekniska nämnden,
Byggnadstillsyn är oförändrad vad beträffar anslaget. Då förslaget är framtaget av
kommunstyrelsen så torde det vara kommunstyrelsens sak att ingå avtal med det
företag som visar intresse.
Konsultuppdragets uppgifter anges i bilaga. (Bilaga 2, Kst 20.09.22, § 206)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de medel som anslagits
under resultatenhet C 600. Byggnadstekniska nämnden, Byggnadstillsyn för
anställandet av extra personal får användas till köptjänst istället inom ramen för det
fastställda anslaget.

Kst 206 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de medel som anslagits
under resultatenhet C 600. Byggnadstekniska nämnden, Byggnadstillsyn för
anställandet av extra personal får användas till köptjänst istället inom ramen för det
fastställda anslaget. Beskrivningen av konsultuppdraget föreslås enligt
protokollsbilaga 1. (Protokollsbilaga 1, Kst 20.09.22, § 206)
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen

20.09.2022

207

Kst 207 §:

Framställan om morsdagsutmärkelsetecken, Landshövdingen på Åland
Landshövdingen på Åland har genom ett brev Dnr 20 22 L10 av den 29.08.22
meddelat att kommuner kan ge förslag till mottagare av morsdagsutmärkelsetecken
för år 2023. Förslag skall framställas på blankett senast den 11.11.22. (Bilaga 3, Kst
20.09.22, § 207)
Grunderna för att bevilja utmärkelsetecknet är meriter som exemplariska fostrare av
barn och ungdomar, främjande av familjeliv och föräldraskap samt även en allmän
omtanke och omsorg om andra.
Kandidaternas undre åldersgräns är 40 år. I brevet betonas att olika slags mödrar i
olika yrken och i olika samfund och livssituationer kan vara meriterade fostrare, t.ex.
förvärvsarbetande, ensamförsörjare, lanthusmödrar liksom också olika
minoritetsgrupper. Barnens antal är inte av avgörande betydelse. Förutom biologiska
mödrar kan även adoptiv- och fostermödrar föreslås. Även ett mera samhälleligt
uppfostringsansvar beaktas t.ex. verksamhet inom barnskydds- och
familjeorganisationer, ungdoms- och idrottsorganisationer, skolnämnder och
föräldraföreningar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
besluter
morsdagshederstecken.

Kst 207 §:

om

eventuella

framställningar

angående

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen

20.09.2022

208

Kst 208 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2022:
Semester:
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande: 74
Kompensationsledighet:
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet: 73; 76
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 75
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg: 72
Hyresavtal:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 208 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

20.09.2022

209

Kst 209 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2022/7106 av den 09.06.22 angående
justering av landskapsandelar år 2022, Hk Dnr 160/22.
Lantmäteriverkets protokoll från förrättningsnummer 2020-625193, Hk Dnr 163/22.
Eckerö kommuns beslut av den 30.08.22 angående avslutande av samarbetsavtal med
Hammarlands kommun, Hk Dnr 162/22.
Ålands kommunförbund k.f.: s preliminära budget 2023.
Oasen boende- och vårdcenter k.f.: s e-post av den 16.09.22 protokollsutdrag av den
14.09.22 angående begäran om utträde ur kommunalförbundet.
Oasen boende- och vårdcenter k.f.: s inbjudan per e-post av den 16.09.22 till
diskussionsmöte den 06.10.22 kl. 16.30 på Oasen, Hk Dnr 166/22.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets brev nr 2022-2 av den 09.09.22, anågende
uppgifter om anmälningspliktig privat socialservice, Hk Dnr 164/22.
(Bilaga 4, Kst 20.09.22, § 209)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 209 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen

20.09.2022

210

Kst 210 §:

Verksamhetsplan för företagshälsovården 2022-2026
Cityläkarna Ab har lämnat in ett förslag till verksamhetsplan för åren 2022-2026 vad
gäller företagshälsovården. Kommunen har anlitat Cityläkarna sedan år 1992 då ett
avtal för tjänsterna tecknades. (Bilaga 5, Kst 20.09.22, § 210)
Kommunen har en arbetsgrupp för arbetstrivsel som sannolikt kommer med förslag
till förändringar i kommunens upplägg av företagshälsovård. De här förändringarna
torde tidigast bli aktuella fr.o.m. 2023 eftersom kvalitetshöjningar är frågor som bör
behandlas i budget. Den föreslagna verksamhetsplanen bör godkännas i föreliggande
form eftersom den skall vara godkänd när kommunen söker om understöd från
Folkpensionsanstalten för år 2022. Om det blir förändringar i företagshälsovården
bör planen ändras i enlighet med de beslut som kommunen fattar.
Kommunens arbetarskyddskommission har behandlat den föreliggande
verksamhetsplanen för åren 2022-2026 vid sitt sammanträde den 15.09.22.
Arbetarskyddskommissionens beslut:
Arbetarskyddskommissionen förordar att verksamhetsplanen godkänns för åren
2022-2026. Ifall kommunen förändrar företagshälsovården under planeperioden
torde en ändring av verksamhetsplanen behandlas.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan för Hammarlands
kommuns företagshälsovård för perioden åren 2022-2026.
Verksamhetsplanen undertecknas för Hammarlands kommuns del av ordföranden i
kommunstyrelsen Anders T. Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 210 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att vice ordförande Niklas Danielsson
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet under den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

06.09.2022
20.09.2022

199
211

Kst 199 §:

Statusrapport från äldreomsorgsnämnden angående Hammargårdens uppstart

Kst 199 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen ger vikarierande äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Patricia
Schlesinger i uppdrag att skriva en statusrapport angående Hammargårdens uppstart
till nästa möte.
_________________

Kst 211 §:

Vikarierande äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Patricia Schlesinger har lämnat
in bifogade rapport. (Bilaga 6, Kst 20.09.22, § 211)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar rapporten till kännedom.

Kst 211 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

20.09.2022

212

Kst 212 §:

Slyröjning på Öra kaj

Kst 212 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

20.09.2022

213

Kst 213 §:

Elförbrukning i Hammarlands kommun

Kst 213 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att bereda ett ärende till nästa
sammanträde.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

20.09.2022

202-213

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:
§§ 202-209; § 211-213
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 210;
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

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

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
E-post: info@hammarland.ax, Telefonnummer: (018) 36 450
Registratur är öppen måndag-fredag kl. 8.30-16.00.
Paragrafer:
§ 210;
Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns
tillgängligt på kommunens webbplats. Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen
för rättelseyrkandet. Om den sista dagen för rättelseyrkandet infaller på en helgdag,
självständighetsdagen, självstyrelsedagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en
helgfri lördag, får rättelseyrkande begäras den första vardagen därefter.
Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 23.09.2022 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen

Rättelseyrkandets form
och innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.
I rättelseyrkandet ska uppges:
 Det beslut i vilket omprövning begärs.
 Hurdan ändring som yrkas.
 På vilka grunder omprövning begärs.
Om beslut med anledning av rättelseyrkande får delges som ett elektroniskt meddelande
ska också e-postadress uppges.

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
vilket kan begäras från: Hammarlands kommun, registratur, Klockarvägen 3, 22240
HAMMARLAND, E-post: info@hammarland.ax, Telefon: (018) 364 50.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

