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Kommunstyrelsen

20.10.2020

257-259

Kst 257 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 257 §:

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

Kst 258 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Lena Sandqvist och Marie Stenlund till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 20.10.20 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 258 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Lena Sandqvist och Marie Stenlund till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum onsdagen den 21.10.20 kl. 16.15 i kommungården.
_________________

Kst 259 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 259 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan extra ärenden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

260

Kst 260 §:

Yttrande lagförslag om kommunstruktur och förändring kommunindelning
Ålands landskapsregering ber genom brev Dnr ÅLR 2020/7216 av den 25.09.20 om
kommunens yttrande över ett lagförslag om kommunstruktur och förändring av
kommunindelningen. För att synpunkter skall kunna beaktas bör de vara
landskapsregeringen
tillhanda
senast
den
06.11.20
hos
adressen
registrator@regeringen.ax. (Bilaga 1, Kst 20.10.20, § 260)
Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om en kommunreform på Åland
upphävs samt att kommunstrukturlagen för Åland ändras så att frivilliga förändringar
av kommunindelningen åter blir möjliga utgående från dagens 16 kommuner.
Metoden för uträkning av samgångsunderstödets belopp föreslås ändrad och ett
skärgårdstillägg samt ett särskilt understöd enligt prövning föreslås.
Samgångsunderstödet betalas ut under fem år så år 1 = 100 %, år 2 = 80 %, år 3 = 60
%, år 4 = 40 och år 5 20 %. Landskapet avser även betala ut ersättning ifall en
kommuns landskapsandel minskar p.g.a. av ett samgående under fem år.
Landskapsregeringen avser även att senare komma med ett lagförslag angående
kriskommuner.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avge följande utlåtande med anledning av lagförslaget.
Kommunstyrelsen ser positivt på att lagförslaget gjorts med en större respekt för den
kommunala självstyrelsen än det tidigare förslaget. Förtroendevalda och invånarna
bör ha makten över beslut om samgående. Förslaget är avsett att uppmuntrar till
frivilligt samgåenden mellan kommunerna vilket är den rätta vägen för att kunna få
ett lyckat slutresultat.
Kommunstyrelsen vill anmärka på att förslaget till samgångsstöd är för lågt.
Kommunen anser att samgångsstödet i kommungrupp 2 001-3 000 bör höjas från 383
€/invånare till 513 €/invånare. Vid utarbetandet av stödnivån bör
landskapsregeringen ta i beaktande att samgångsstödet är en morot för kommunerna
för ett samgående. Ett för snålt tilltaget samgångsunderstöd tappar sin betydelse som
morot.

Kst 260 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

261

Kst 261 §:

Hyra för lägenheterna i Hammar-Center
Hyran debiteras för närvarande enligt följande för lägenheterna i Hammar-Center:
Lägenhet 9
Lägenhet 10
Lägenhet 11
Lägenhet 12

8,40 €/m²/mån
8,40 €/m²/mån
8,40 €/m²/mån
8,40 €/m²/mån

90,0 m²
38,5 m²
74,0 m²
73,0 m²

För biltak debiteras 20,00 €/månad. I hyran ingår vatten och värme. Kommunen har
rätt till fri hyressättning av lägenheterna. Hyran har senast justerats genom
kommunstyrelsens beslut 08.10.19 § 252. Hyreshöjningen verkställdes från och med
den 01.02.19. I statistisk årsbok anges medelmånadshyra per m² enligt bostadens
byggnadsår 1961- , hela Åland:
Byggnadsår
År
År
År1997
1998
1999 År 2008 År 2009 År 2010 År 2012 År 2014 År 2016
-1950
6,96
7,94
7,67
1951-1960
8,93
9,02
9,35
1961-1970
6,98
7,90
8,16
9,39
10,16
10,46
1971-1980
7,34
7,76
8,02
8,66
9,03
9,33
1981-1990
7,51
8,29
8,46
8,91
9,30
9,68
1991-2000
8,94
9,13
8,77
8,78
9,16
9,23
2001-2010
10,90
10,89
11,24
201112,02
TOTALT
7,66
8,26
8,35
9,32
9,63
10,00

2018
8,01
9,1
11,09
9,51
9,73
9,36
11,43
12,73
10,40

2020
8,38
9,48
11,36
9,78
10,05
9,58
11,58
13,20
10,40

Resultaträkning för enheten Hammarcenter bifogas samt även konsumentprisindex
från ÅSUB. (Bilaga 2, Kst 20.10.20, § 261)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyran för Hammarcenter justeras från och med den
01.02.21 från 8,40 €/m²/månad till 8,50 €/m²/månad.
Hyran för biltak är oförändrad 20,00 €/månad.
Kommunstyrelsen besluter att avisera hyreshöjning till hyresgästerna.
Kst 261 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att hyran för Hammarcenter justeras fr.o.m. den 01.02.21
från 8,40 €/m²/månad till 8,60 €/m²/månad.
Hyran för biltak höjs från 20,- €/månad till 25,- €/månad fr.o.m. den 01.02.21.
Kommunstyrelsen besluter att avisera hyreshöjning till hyresgästerna.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

262

Kst 262 §:

Hyra för lärarbostäderna vid Näfsby skola
Hyran debiteras för närvarande enligt följande för lägenheterna vid Näfsby skola.
Lägenhet
Lägenhet
Lägenhet

8,20 € / m²/mån *)
8,20 € / m²/mån
8,20 € / m²/mån *)

81,0 m²
43,0 m²
81,0 m²

*) Från och med den 01.08.12 är lägenheterna uthyrda internt till socialnämnden som
bedriver fritidsverksamhet i dessa. Från 2021 överförs ansvaret för
fritidsverksamheten under skolnämnden.
För elstolpe avsedd för motorvärmare uppbärs en hyra om 12,- €/vintermånad (fem
månader per år). Hyran har senast justerats genom kommunstyrelsens beslut 08.10.19
§ 253. Hyreshöjningen verkställdes från och med den 01.02.20 Kommunen har rätt
till fri hyressättning av lägenheterna. I hyran ingår vatten och värme. I statistisk
årsbok anges medelmånadshyra per m² enligt bostadens byggnadsår 1961- , hela
Åland:
Byggnadsår
År
År
År1997
1998
1999 År 2008 År 2009 År 2010 År 2012 År 2014 År 2016
-1950
6,96
7,94
7,67
1951-1960
8,93
9,02
9,35
1961-1970
6,98
7,90
8,16
9,39
10,16
10,46
1971-1980
7,34
7,76
8,02
8,66
9,03
9,33
1981-1990
7,51
8,29
8,46
8,91
9,30
9,68
1991-2000
8,94
9,13
8,77
8,78
9,16
9,23
2001-2010
10,90
10,89
11,24
201112,02
TOTALT
7,66
8,26
8,35
9,32
9,63
10,00

2018
8,01
9,1
11,09
9,51
9,73
9,36
11,43
12,73
10,40

2020
8,38
9,48
11,36
9,78
10,05
9,58
11,58
13,20
10,40

Resultaträkning för enheten bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB.
(Bilaga 2, Kst 20.10.20, § 262)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyran för Näfsby lärarbostäder justeras från och med
den 01.02.21 från 8,20 €/m²/månad till 8,30 €/m²/månad.
Kommunstyrelsen besluter att hyran för de hyresgäster vilka tilldelats nyckel för
elstolpe avsedd för motorvärmare är oförändrad 12,- €/vintermånad (fem
vintermånader per vinter).
Kommunstyrelsen besluter att avisera hyreshöjning till hyresgästerna.
Kst 262 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att hyran för Näfsby lärarbostäder justeras från och med
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
20.10.2020
(Forts.)
den 01.02.21 från 8,20 €/m²/månad till 8,40 €/m²/månad.

SIDA 5
§ nr

262

Kommunstyrelsen besluter att hyran för de hyresgäster vilka tilldelats nyckel för
elstolpe avsedd för motorvärmare höjs till 15,- €/vintermånad (fem vintermånader
per vinter).
Kommunstyrelsen besluter att avisera hyreshöjning till hyresgästerna.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

263

Kst 263 §:

Hyra för lägenheterna i Catharinahemmet I, Kattby
Hyran för Catharinahemmet I i Kattby är för närvarande 5,20 €/m²/mån. Hyran
justerades senast genom kommunstyrelsens beslut av den 08.10.19 § 254 och
verkställdes från den 01.02.20. Ålands landskapsregering har genom brev Dnr 151
K22 av den 03.05.05 delegerat till Hammarlands kommun rätten att fastställa hyran
för enheterna Blåäng, Catharinahemmet och Hammargården. Förändringarna i hyror
och debiteringsgrund skall meddelas till landskapsregeringens kännedom. En
avisering om hyreshöjning skall göras minst tre månader före en hyreshöjning kan
genomföras. Lägenheterna har elvärme.
Resultaträkning för enheten bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB.
(Bilaga 2, Kst 20.10.19, § 263)
Kommunfullmäktige godkände i programmet för stärkandet av kommunens ekonomi
den 17.06.20 att en större höjning verkställs i hyrorna för Catharinahemmet I och II.
Under en längre tid har kostnadsstället visat ett relativt stort underskott vilket är svårt
att motivera.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyran för Catharinahemmet I höjs från 5,20
€/m²/månad till 6,20 €/m²/månad från och med den 01.02.21.
Kommunstyrelsen
besluter
att
meddela
hyreshöjningen
till
Ålands
landskapsregering. Till meddelandet bifogas även debiteringsgrunden för hyran.
Kommunstyrelsen besluter att avisera om hyreshöjning till hyresgästerna i
Catharinahemmet I.

Kst 263 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

264

Kst 264 §:

Hyra för lägenheterna i Catharinahemmet II, Kattby
Hyran för Catharinahemmet II i Kattby är för närvarande 5,20 €/m²/månad. Hyran
justerades senast genom kommunstyrelsens beslut av den 08.10.19 § 255 och
verkställdes från den 01.02.20. Ålands landskapsregering har genom brev Dnr 151
K22 av den 03.05.05 delegerat till Hammarlands kommun rätten att fastställa hyran
för enheterna Blåäng, Catharinahemmet och Hammargården. Förändringarna i hyror
och debiteringsgrund skall meddelas till landskapsregeringens kännedom. En
avisering om hyreshöjning skall göras minst tre månader före en hyreshöjning kan
genomföras. Lägenheterna har elvärme.
Resultaträkning för enheten bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB.
(Bilaga 2, Kst 20.10.20, § 264)
Kommunfullmäktige godkände i programmet för stärkandet av kommunens ekonomi
den 17.06.20 att en större höjning verkställs i hyrorna för Catharinahemmet I och II.
Under en längre tid har kostnadsstället visat ett relativt stort underskott vilket är svårt
att motivera.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyran för Catharinahemmet II höjs från 5,20
€/m²/månad till 6,20 €/m²/månad från och med den 01.02.2021.
Kommunstyrelsen
besluter
att
meddela
hyreshöjningen
till
Ålands
landskapsregering. Till meddelandet bifogas även debiteringsgrunden för hyran.
Kommunstyrelsen besluter att avisera om hyreshöjning till hyresgästerna i
Catharinahemmet II.
Kst 264 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

265

Kst 265 §:

Hyra för lägenheter i tidigare daghemmet Pinglans lokaler
Daghemmet Pinglan har under 2006 byggts om till två lägenheter.
Lägenheterna har följande utformning:
 1 st 1 rum och kök + köksförråd samt klädrum, totalyta 59 m².
 1 st 2 rum och kök + klädrum, totalyta 91 m²
Hyran för lägenheterna 7 och 8 i Catharinahemmet II i Kattby är för närvarande 6,50
€/m²/månad. Kommunen har rätt till fri hyressättning av lägenheterna. Hyran har
senast fastställts genom kommunstyrelsens beslut 08.10.19 § 256. Senaste
hyresjustering verkställdes från den 01.02.20. I hyran ingår varmvatten. Däremot har
lägenheterna elvärme vilket bör beaktas då hyran fastställs. I statistisk årsbok anges
medelmånadshyra per m² enligt bostadens byggnadsår 1961- , hela Åland:
Byggnadsår
År
År
År1997
1998
1999 År 2008 År 2009 År 2010 År 2012 År 2014 År 2016
-1950
6,96
7,94
7,67
1951-1960
8,93
9,02
9,35
1961-1970
6,98
7,90
8,16
9,39
10,16
10,46
1971-1980
7,34
7,76
8,02
8,66
9,03
9,33
1981-1990
7,51
8,29
8,46
8,91
9,30
9,68
1991-2000
8,94
9,13
8,77
8,78
9,16
9,23
2001-2010
10,90
10,89
11,24
201112,02
TOTALT
7,66
8,26
8,35
9,32
9,63
10,00

2018
8,01
9,1
11,09
9,51
9,73
9,36
11,43
12,73
10,40

2020
8,38
9,48
11,36
9,78
10,05
9,58
11,58
13,20
10,40

Resultaträkning för enheten bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB.
(Bilaga 2, Kst 20.10.20, § 265)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyran för lägenheterna i tidigare daghemmet Pinglans
lokaler hålls oförändrade enligt 6,50 €/m²/månad.
Kst 265 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

266

Kst 266 §:

Hyra för lägenheterna i Blåäng och Hammargården, Kattby
Hyran för lägenheterna i Blåäng är för närvarande 8,60 €/m²/månad och för
Hammargården 9,40 €/m²/månad. Hyran har senast fastställts genom
kommunstyrelsens beslut 08.10.19 § 257. Senaste hyresjustering verkställdes från
den 01.02.20. Ålands landskapsregering har genom brev Dnr 151 K22 av den
03.05.05 delegerat till Hammarlands kommun rätten att fastställa hyran för enheterna
Blåäng, Catharinahemmet och Hammargården. Förändringarna i hyror och
debiteringsgrund skall meddelas till landskapsregeringens kännedom. En avisering
om hyreshöjning skall göras minst tre månader före en hyreshöjning kan genomföras.
I hyran ingår värme och vatten.
Resultaträkning för enheten bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB.
(Bilaga 2, Kst 20.10.20, § 266)
Den hyra som fastställs för Hammargården debiteras även för de utrymmen som
uthyrs i de tidigare utrymmena för rådgivning.
Kommunfullmäktige godkände i programmet för stärkandet av kommunens ekonomi
den 17.06.20 att en större höjning verkställs i hyrorna för Blåäng och
Hammargården. Under en längre tid har resultatenheten visat ett relativt stort
underskott vilket är svårt att motivera.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyran höjs från 8,60 €/m²/månad till 9,60 €/m²/månad
i hyreslägenheterna Blåäng samt från 9,40 €/m²/månad till 10,40 €/m²/månad i hyreslägenheterna i Hammargården från och med den 01.02.2021.
Kommunstyrelsen
besluter
att
meddela
hyreshöjningen
till
Ålands
landskapsregering. Till meddelandet bifogas även debiteringsgrunden för hyran.
Hyreshöjningen meddelas även till Ålands hälso- och sjukvård vad gäller utrymmen
för hälsovårdsrådgivning och sjukvårdsmottagning i kommunens servicehus
Hammargården.
Kommunstyrelsen besluter att avisera om hyreshöjning till hyresgästerna i Blåäng
och Hammargården.

Kst 266 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

267

Kst 267 §:

Utlåtande över budget- och ekonomiplan Kommunernas socialtjänst k.f.
Kommunernas socialtjänst k.f. har genom e-post av den 06.10.20 begärt kommunens
utlåtande angående förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2021-2023.
Kommunens utlåtande skall vara Kommunernas socialtjänst k.f. tillhanda senast den
23.10.20. Förbundsstämman hålls den 13.11.20. (Bilaga 3, Kst 20.10.20, § 267)
De uppgifter som kommunen hade som underlag vid godkännande av grundavtal
kalkylerade att nettokostnaderna för kommunernas socialtjänst med ett 3-års
genomsnitt skulle vara 20,5 M€. I förslaget till budget för år 2021 är nettokostnaden
efter avdrag för landskapsandel om 3,3 M€ 26,2 M€. Det förefaller som om
underlaget för beslut haft en del brister på den här punkten eller så finns det en
avsevärd höjning av kostnader i det förslag som förelagts.
Vid en första jämförelse av budget i Hammarlands kommun och budgeten för
Kommunernas socialtjänst k.f. ser det ut som om Hammarlands kommuns
ekonomiska vinst initialt är endast 55 T€. I tidigare beräkningar var vinsten 201 T€.
Den här vinsten kommer sannolikt att helt försvinna eftersom det i de här kalkylerna
ännu inte finns en kostnad för kommunens framtida ledning av äldreomsorg och
barnomsorg.
I förslaget föreslås 5,7 nya tjänster utan att det framgår vilka samordningsvinster som
kan uppnås då personal överförts från kommunerna. I förslaget anges även 12,75 nya
tjänster för att åstadkomma flera boendeplatser.
Med hänvisning till kommunernas ekonomiska läge till följd av virusepidemin
förutsätts att återhållsamhet råder även i Kommunernas socialtjänst k.f..
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att den överenskommelse som gjordes i Jomala den
25.06.20 vad gäller inbesparing om 5 % från bokslut för år 2019 bör följas och
kommunen meddelar även beslutet till kommunens representant i
förbundsfullmäktige. Kommunstyrelsen vill framföra till förbundsstyrelsen att
återhållsamhet måste tillämpas i uppbyggnaden av verksamheten med hänvisning till
kommunernas svaga ekonomi och det rådande virusepidemiläget.
Budgeten saknar helt nyckeltal för vad olika verksamheter kostar. Det här måste
utvecklas i framtiden för att beslutsfattare skall kunna avgöra om olika delar av
verksamheten är kostnadseffektiv.

Kst 267 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med tillägget att de av förbundsstyrelsen
godkända lönerna för områdescheferna fastställts på en för hög nivå och dessa
lönesättningar rimmar illa med de ekonomiska förutsättningar som råder i
kommunerna.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

268

Kst 268 §:

Utlåtande över budget- och ekonomiplan k.f. Södra Ålands högstadiedistrikt
K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt har genom e-post av den 06.10.20 begärt
kommunens utlåtande angående förslaget till budget och ekonomiplan för åren 20212023. Kommunens utlåtande skall vara Kommunernas socialtjänst k.f. tillhanda
senast den 21.10.20. (Bilaga 4, Kst 20.10.20, § 268)
Resultaträkningen visar att verksamhetens kostnader var i bokslut för år 2019
6.672.991 € och i budget för år 2021 6.860.346 € d.v.s. en ökning med 187.355,- €
eller 2,8 %.
Förslaget till budget innehåller dessutom ett anslag för om och tillbyggnad av
Kyrkby högstadieskola under åren 2021 och 2022 till ett belopp om 4.050.000,- €.
Dessutom finns ett anslag om 1.100.000,- € för byggkostnader för specialfritidshem.
I finansieringsanalysen anges att lån skall upptas under år 2021 till ett belopp om
3.125.500,- € samt under år 2022 2.025.500.
I ekonomiplanen saknas en höjning av kostnaden för avskrivningar enligt plan vad
gäller investeringsprojekten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att den överenskommelse som gjordes i Jomala den
25.06.20 vad gäller inbesparing om 5 % från bokslut för år 2019 bör följas och
kommunen meddelar även beslutet till kommunens representanter i
förbundsfullmäktige.
Kommunstyrelsen framför att anslaget för om- och tillbyggnad av Kyrkby
högstadieskola om 4.050.000,- € bör strykas med hänvisning till kommunernas
ekonomiska läge med anledning av virusepidemin samt även att projektet är för dyrt i
förhållande till vad man får för kostnaden. Enligt förslaget till budget är elevantalet
ännu år 2026 på samma nivå som år 2020 vilket torde möjliggöra att skrinlägga
projektet.
Kommunstyrelsen framför att anslaget for nybyggnad av specialfritidshem om
1.100.000,- € bör strykas med hänvisning till att det är för dyrt. Kommunstyrelsen
har inget att invända mot att k.f. Södra Ålands högstadiedistrikt tar över
verksamheten för specialfritidshem men en mera ändamålsenlig och ekonomisk
lösning kan verkställas genom en mindre tillbyggnad i direkt anslutning till
träningsundervisningens utrymmen.

Kst 268 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Marie Stenlund understödd
av ledamot Mona Kalm föreslår att kommundirektörens förslag ändras vad gäller
stycket angående specialfritidshemmet till följande ordalydelse: ”Kommunstyrelsen
förordar projektet för nybyggnad av specialfritidshem om 1.100.000,- €.”
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
20.10.2020
268
(Forts.)
Ytterligare konstaterar ordföranden Anders T. Karlsson att vice ordförande Niklas
Danielsson föreslår understödd av ordföranden Anders T. Karlsson att stycket
angående specialfritidshemmet ändras till följande ordalydelse: ”Kommunstyrelsen
förordar projektet för nybyggnad av specialfritidshem för en maximal kostnad om
780 000,- €.”
Ordföranden konstaterar att kommundirektörens förslag inte vinner understöd och att
det därmed förfaller. Emedan två förslag vunnit understöd förrättar ordföranden
följande omröstningsproposition. De som röstar för ledamot Marie Stenlunds förslag
röstar för ja och de som röstar för vice ordförande Niklas Danielssons förslag röstar
för nej. Omröstning förrättas genom att ledamot efter namnupprop svarar antingen ja
eller nej. För förslag ja röstar ledamöterna Sandra Eckerman, Mona Kalm och Marie
Stenlund. För förslag nej röstar vice ordföranden Niklas Danielsson samt
ledamöterna Johan Holmqvist och Lena Sandqvist samt ordföranden Anders T.
Karlsson. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med vice
ordförande Niklas Danielssons förslag med rösterna 4 mot 3.
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att kommunstyrelsen avger följande
utlåtande i ärendet.
Kommunstyrelsen besluter att den överenskommelse som gjordes i Jomala den
25.06.20 vad gäller inbesparing om 5 % från bokslut för år 2019 bör följas och
kommunen meddelar även beslutet till kommunens representanter i
förbundsfullmäktige.
Kommunstyrelsen framför att anslaget för om- och tillbyggnad av Kyrkby
högstadieskola om 4.050.000,- € bör strykas med hänvisning till kommunernas
ekonomiska läge med anledning av virusepidemin samt även att projektet är för dyrt i
förhållande till vad man får för kostnaden. Enligt förslaget till budget är elevantalet
ännu år 2026 på samma nivå som år 2020 vilket torde möjliggöra att skrinlägga
projektet.
Kommunstyrelsen förordar projektet för nybyggnad av specialfritidshem för en
maximal kostnad om 780 000,- €.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

269

Kst 269 §:

Barnomsorgsavgifter för Hammarlands kommun fr.o.m. 01.01.2021
Ålands landskapsregering har genom ÅFS 32/2020 antagit LL om barnomsorg och
grundskola. I lagändringen ingår bl. a. bestämmelser angående ändringar i
stadganden om barnomsorgsavgifter. Bl.a. skall kommunen erbjuda avgiftsfri
förundervisning under minst 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar i
grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt. Avgifterna har även
specificerats vad gäller avgiftsfria månader. Förslaget har även strävat till att
förtydliga bestämmelsen angående den avgiftsfria månaden så att ifall barnomsorg
används under alla månader så kan även avgift tas ut under alla månader. (Bilaga 5,
Kst 20.10.20, § 269)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från socialnämnden
angående förslaget till ändrade barnomsorgsavgifter fr.o.m. 01.01.21.
Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20.11.20.

Kst 269 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Skolnämnden
Kommunstyrelsen

28.09.2020
20.10.2020

33
270

SKN 33 §:

Skolnämndens hyrestaxor fr.o.m. den 01.01.2021
Förslag till hyrestaxor från 1 januari 2021. I bilagt förslag har taxorna för hyrande av
skolutrymmen justerats med ca 2 % i enlighet med kommunens budgetdirektiv, se
bilaga.
Skoldirektörens förslag:
Skolnämnden föreslår för kommunstyrelsen att bifogat förslag till hyrestaxor från
den 1.1.2021 godkänns.

SKN 33 §:

BESLUT:
Enligt förslag.
_________________

Kst 270 §:

(Bilaga 6, Kst 20.10.20, § 270)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Näfsby skolas hyrestaxa
godkänns och att den tillämpas från och med den 01.01.21.

Kst 270 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

16.09.2020
20.10.2020

81
271

BTN 81 §:

Avgifter för tillsyn över bygglov samt miljötillstånd 2021
Upptogs till behandling justering av avgifter för tillsyn över bygglov samt
miljötillstånd för år 2021. Avgifterna höjs med cirka 2 %.

BTN 81§:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_________________

Kst 271 §:

(Bilaga 7, Kst 20.10.20, § 271)
I bokslut för år 2019 uppnådde kommunen en avgiftsfinansieringsgrad om 39 %. För
år 2018 var motsvarande siffra 38 %.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till taxor
och avgifter som skall erläggas för granskning av ritningar och tillsyn över bygglov
samt miljötillstånd för år 2021 godkänns samt att de tillämpas från och med den
01.01.21.

Kst 271 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

16.09.2020
20.10.2020

82
272

BTN 82 §:

Vattentariff för år 2021
Upptogs till behandling justering av vattentarifferna för år 2021.
Anslutningsavgifterna och förbrukningstaxor föreslås höjas i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 17.6.2020. Anslutningsavgiften föreslås till 1720 € inkl.
moms för 40 mm anslutning och till 2150,00 € inkl. moms för 50 mm anslutning.
Minimiförbrukningsavgiften föreslås höjas till 42,00€ inkl. moms. Grundavgiften
föreslås höjas till 70 € inkl. moms. Bruksavgifterna föreslås höjas till 1,98/ €/m3 inkl.
moms och till 2,11 €/m2 inkl. moms för tillfälliga förbrukare. För ibruktagande av en
vilande anslutning föreslås en höjning till 110 € inkl. moms.
(Bilaga 2)

BTN 82 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_________________

Kst 272 §:

(Bilaga 8, Kst 20.10.20, § 272)
Enligt vattenverkets särredovisning i bokslutet för år 2019 redovisades en vinst om
24.620,66 €. Det här utgör en vinst motsvarande 0,29 €/m³. Under år 2018 var
motsvarande vinst 27.155,93 € eller 0,31 €/m³. I enlighet med det av
kommunfullmäktige den 17.06.20 godkända programmet för stärkandet av
Hammarlands kommuns ekonomi för år 2020 höjs taxorna mera än vad som varit
praxis under tidigare år. Med tanke på att ledningsnätet är gammalt torde det finnas
goda skäl för kommunen att höja samtliga avgifter för att vid behov kunna lösa olika
problem med vattenleveranserna vilka kan uppkomma.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till
vattentariff för år 2021 godkänns samt att den tillämpas från och med den 01.01.21.

Kst 272 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

16.09.2020
20.10.2020

83
273

BTN 83 §:

Avloppsvattentaxa för år 2021
Upptogs till behandling justering av avloppstaxan för år 2021. Anslutningsavgifterna
och förbrukningstaxor föreslås höjas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
17.6.2021. Anslutningsavgiftens grundbelopp föreslås ändras till 1408 € inkl. moms,
beloppet per bostadslokal föreslås ändras till 740 € inkl. moms och beloppet för varje
enhet för sociala utrymmen ändras till 740 € inkl. moms. Taxan för bruksavgiften
föreslås höjas från 3,35 €/m3 till 4,34 €/m3 inkl. moms.
(Bilaga 3)

BTN 83 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_________________

Kst 273 §:

Enligt avloppsvattenverkets särredovisning för år 2019 redovisas ett underskott om
- 79.059,00 €. Förlusten utgör - 2,34 €/m³ avloppsvatten. Motsvarande nyckeltal var i
bokslutet år 2018 – 60.236,67 € eller – 1,67 €/m³. (Bilaga 9, Kst 20.10.20, § 273)
Taxan skall godkännas av kommunfullmäktige enligt LL om avloppsvattenavgift
(ÅFS 1974/23) § 6.
I enlighet med det av kommunfullmäktige den 17.06.20 godkända programmet för
stärkandet av Hammarlands kommuns ekonomi för år 2020 höjs taxorna mera än vad
som varit praxis under tidigare år. Det här är även motiverat med hänvisning till det
stora underskott som avloppsvattenverksamheten visar i redovisningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till
avloppsvattentaxa för Hammarlands kommun för år 2021 godkänns samt att den
träder ikraft från den 01.01.21.

Kst 273 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

16.09.2020
20.10.2020

84
274

BTN 84 §:

Småbåtstaxor för år 2021
Upptogs till behandling småbåtstaxorna för år 2021.
Taxorna föreslås höjas med ca.2 % enligt bilaga.
(Bilaga 4)

BTN 84 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_________________

Kst 274 §:

I bokslutet för år 2019 har hamnen i sin helhet genererat vinst om 2 396,39 €. Under
år 2018 var vinsten 2 206,77 €. (Bilaga 10, Kst 20.10.20, § 274)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till taxor
för småbåtar och uppläggningsplatser vid Öra hamn och Öra strand för år 2021
godkänns samt att de träder ikraft från och med den 01.01.21.

Kst 274 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

16.09.2020
20.10.2020

85
275

BTN 85 §:

Hamntaxor för år 2021
Upptogs till behandling justering av taxorna i hamnen för år 2020. Taxorna föreslås
höjas med ca. 2% enligt bilaga. Elavgifterna faktureras enligt Ålands elandelslags
taxor.
(Bilaga 5)

BTN 85 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_______________

Kst 275 §:

I bokslutet för år 2019 har hamnen i sin helhet genererat vinst om 2 396,39 €. Under
år 2018 var vinsten 2 206,77 €. (Bilaga 11, Kst 20.10.20, § 275)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till hamnoch elavgifter för Öra hamn för år 2021 godkänns samt att de träder ikraft från och
med den 01.01.21.

Kst 275 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

276

Kst 276 §:

Övriga taxor för år 2021
Kommunfullmäktige fastställde följande övriga taxor för år 2020 vilka tillämpas för
externa arbeten som utförs av fastighetsskötarna och kommunteknikern.
Arbete som utförs av fastighetsskötare
Traktor
Arbete som utförs av kommunteknikern

37,70 €/timme (moms = 0 %)
55,60 €/timme (moms = 0 %)
48,50 €/timme (moms = 0 %)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att följande taxor för år 2021
tillämpas för externa arbeten som utförs av fastighetsskötarna och kommunteknikern
samt att de träder ikraft från och med den 01.01.21.
Arbete som utförs av fastighetsskötare
Traktor
Arbete som utförs av kommunteknikern
Kst 276 §:

37,70 €/timme (moms = 0 %)
55,60 €/timme (moms = 0 %)
48,50 €/timme (moms = 0 %)

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att följande taxor för år 2021
tillämpas för externa arbeten som utförs av fastighetsskötarna och kommunteknikern
samt att de träder ikraft från och med den 01.01.21.
Arbete som utförs av fastighetsskötare
Traktor
Arbete som utförs av kommunteknikern
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

38,65 €/timme (moms = 0 %)
57,00 €/timme (moms = 0 %)
49,70 €/timme (moms = 0 %)

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

277

Kst 277 §:

Stödserviceavgifter för Hammarlands kommun
Ett förslag till justering av stödserviceavgifter har utarbetats. En höjning föreslås i
matavgifterna i enlighet med det av kommunfullmäktige den 17.06.20 godkända
programmet för stärkande av Hammarlands kommuns ekonomi. (Bilaga 12, Kst
06.10.2020, § 277)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från socialnämnden
angående förslaget till ändrade stödserviceavgifter fr.o.m. 01.01.21. Socialnämndens
utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20.11.20.

Kst 277 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Gemensamma räddningsnämnden
Kommunstyrelsen

17.09.2020
20.10.2020

34
278

GRN 34 §:

Taxor, kommunernas brandväsende
Förslag till taxor inom brand- och räddningsväsendet i kommunerna 2021.
Räddningsområdets kommuner kan med förslaget ha likvärdiga taxor. Taxorna har
tidigare justerats efter konsumentprisindex för Åland men föreslås till budget 2021
justeras med en 5 % förhöjning.
./. Bilaga A-RN § 34, taxor kommunernas brand- och räddningsväsendet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar förslaget till taxor för kommunernas
brand- och räddningsväsende 2021 enligt bilaga A-RN § 34.

GRN 34 §:

BESLUT:
Enligt förslag.
_________________

Kst 278 §:

(Bilaga 13, Kst 20.10.20, § 278)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Taxor, brand- och
räddningsväsendet godkänns enligt gemensamma räddningsnämndens förslag och att
de träder ikraft från och med den 01.01.21.

Kst 278 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

30.09.2020
20.10.2020

67
279

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.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

30.09.2020
20.10.2020

68
280

Kfge 68 §:

Medlemskap i kommunalförbundet Ålands miljöservice k.f.

Kfge 68 §:

BESLUT:
På initiativ av ledamot Stellan Egeland remitterar kommunfullmäktige enhälligt till
kommunstyrelsen att utreda hur kommunen kunde ordna renhållningen i egen regi.
Ärendet är orsakat av de aktuella förändringar vilka planeras inom Ålands
miljöservice k.f. angående slamtömning och hämtning av avfall från fastigheter.
_________________

Kst 280 §:

I grundavtalets § 14 stadgas följande angående medlemskommuns utträde ur Ålands
miljöservice k.f.
”Om en medlemskommun utträder ur Mise ska skulder och tillgångar regleras.”
Mise betalar en ersättning till kommunen för dess andel av Mises tillgångar.
Ersättningen ska utgöra 50 % av kommunens andel av Mises tillgångar minskat med
en proportionell andel av skulderna för medelanskaffningen. Förbundsstämman
bestämmer beloppet för att lösa ut kommunen.
--Rättigheterna och skyldigheterna för den utträdande kommunen upphör då den
utträdande kommunen reglerat sina eventuella skulder samt upphandlingsavtal som
berör den utträdande kommunen avslutats. Om en kommun utträder under en
upphandlingsperiod ansvarar utträdande kommunen för kostnader som hänför sig
till den utträdande kommunens del av upphandlingsperioden.
Kommunen som meddelar förbundsstämman om utträde har rätt att själv besluta
vilket verksamhetsår utträdet sker baserat på underlag från Mise. Underlaget ska
visa vilka upphandlingar och avtal kommunen är kopplad till och ekonomiska
konsekvenser därav.
Enligt information från Ålands miljöservice k.f. är kommunen bunden vid följande
upphandlingar.
Avfallstömning från flerbostadshus och kommunala verksamheter för tiden 01.01.1901.11.27, entreprenör Transmar Ab.
Avfallstömning från hushåll med fyrfackskärl för tiden 02.11.20-01.11.25 med
option + 1 år till 01.11.27, entreprenör Miro Transport Ab.
Transport av matavfallspåsar till hushållen för tiden 02.09.20-02.09.24. Entreprenör
Ålands budbilsservice Ab.
Kommundirektörens förslag:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunfullmäktige
30.09.2020
68
Kommunstyrelsen
20.10.2020
280
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämnden utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 28.02.21.
Kst 280 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att vice ordföranden Niklas Danielsson
understöder kommundirektörens förslag.
Ytterligare konstaterar ordföranden att ordföranden Anders T. Karlsson understödd
av ledamot Johan Holmqvist föreslår följande: ”Ärendet skickas tillbaka till
kommunfullmäktige för att höra intentionen om Hammarlands kommun är beredd att
ta kostnaden för ett utträde i dessa ekonomiska tider.”
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 efter verkställd omröstning att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med ordföranden Anders T. Karlssons förslag med rösterna 4 mot 3.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skickas tillbaka till
kommunfullmäktige för att höra intentionen om Hammarlands kommun är beredd att
ta kostnaden för ett utträde i dessa ekonomiska tider.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

21.04.2020
16.09.2020
06.10.2020
14.10.2020
20.10.2020

127
91
249
101
281

Kst 127 §:

Uppförandet av två busskurer på Öra strand
I den av kommunfullmäktige antagna budgeten för år 2020 finns under resultatenhet
C 120, Kommunstyrelsen, Kollektivtrafik ett anslag om totalt 7.000,- € för två
busskurer till busshållplatser vid Öra. Ålands landskapsregering är väghållare för
landsväg nr 1 och då torde gällande allmänna principer och direktiv för utplacering
av väntkurer för bussplatser följas. En ritning har erhållits från Sunds kommun för
där uppsatta busskurer. Enligt meddelandet kan ritningarna användas om de
modifieras i någon utsträckning. (Bilaga 4, Kst 21.04.20, § 127)
Tidigare har byggnadstekniska nämnden handhaft inköp och uppsättning av beviljade
busskurer.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att två busskurer anskaffas enligt bifogade ritningar
med någon modifikation.
Kommunstyrelsen besluter att överstyra ärendet om anskaffning till
byggnadstekniska nämnden som beviljas rätt att ordna två busskurer till hållplatserna
på Öra i enlighet med landskapsregeringens allmänna principer och direktiv för
utplacering av väntkurer för busshållplatser inom det av kommunfullmäktige
beviljade anslaget om 7.000,- €.

Kst 127 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 91 §:

Kommunteknikern har bjudit ut byggande av busskurer till Öra genom riktade anbud
till 5 entreprenörer och genom annonsering i e-Anrop. Anbuden skall vara
kommunen tillhanda senast 16.09 kl. 16.00.
Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden öppnar de inkomna anbuden.

BTN 91 §:

BESLUT:
Inom utsatt tid har två anbud inkommit.
Ordförande öppnade anbuden.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Kommunstyrelsen
21.04.2020
127
Byggnadstekniska nämnden
16.09.2020
91
Kommunstyrelsen
06.10.2020
249
Byggnadstekniska nämnden
14.10.2020
101
Kommunstyrelsen
20.10.2020
281
(Forts.)
Anbuden överstiger antagna budgetmedel, nämnden överlåter till kommunstyrelsen
att besluta om kommunteknikern skall anta det lägsta anbudet eller bjuda ut på nytt.
_________________
Kst 249 §:

(Bilaga 3, Kst 06.10.20, § 249)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att kommunteknikern kan anta det lägsta budet för att
verkställa uppsättning av två busskurer på hållplatserna på Öra.

Kst 249 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att återremittera ärendet till byggnadstekniska nämnden
för verkställandet av en ny anbudstävlan med förutsättningen att de ska vara
uppförda senast den 07.01.21 inom den fastställda budgeten. Anbud ska begäras från
de företag som lämnade in anbud under första omgången samt även från Benny
Mattsson samt ytterligare två byggare från Hammarland. Anbudsbegäran bör även
sättas ut på hemsidan. Anbud begärs för en likadan busskur som den vita i
Frebbenby.
_________________

BTN 101 §:

Kommunteknikerns förslag:
Busskuren i Frebbenby uppfyller inte tillståndsvillkoren i Ålands
landskapsregeringens beslut ÅLR 2020/5776 om max 3m bredd och 2,2 m höjd.
Busskuren i Frebbenby är totalt 4 m bred och 2,8m hög. Ett riktat anbudsförfrågan
till tillverkaren av Sundsbusskurer understiger budgetmedelen klart för 2 busskurer.
BTN anhåller därför om att beslut 249§ 06.10.2020 upphävs och att det inkomna
riktade anbudet antas. Att BTN i brådskande ordning verkställer byggande av
busskurerna efter att nytt beslut tagits av kommunstyrelsen.

BTN 101 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag.
_________________

Kst 281 §:

(Bilaga 15, Kst 20.10.20, § 281)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner byggnadstekniska nämndens förslag.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 281 §:
BESLUT:

21.04.2020
16.09.2020
06.10.2020
14.10.2020
20.10.2020

127
91
249
101
281

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 29
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

282

Kst 282 §:

Förbättrad effektivitet och uppföljning angående budgetens verkställighet
Kommunfullmäktige beslöt i samband med behandlingen av ärendet med rubriken
förslag till ändring av budget 2020, inbesparingar § 66 av den 30.09.20 följande:
”Kommunfullmäktige anmodar kommunstyrelsen att se över en förbättrad effektivitet
och uppföljning för att tillse att det som budgeterats även verkställs.”
Frågan hör ihop med att det under en lång tid visat sig vara svårt att under ett
budgetår verkställa alla de investeringsprojekt och projekt som finns under driftsdel i
olika enheter. En avgörande faktor i snabbheten för verkställighet är resursen. För
närvarande arbetar byggnadstekniska nämnden med att ta fram en arbetsfördelning
mellan en köptjänst från Eckerö kommun om 40 % och kommunens nuvarande tjänst
som kommuntekniker-byggnadsinspektör. Resursbristen har påtalats av kommunens
revisorer och i jämförelse med andra kommuner av motsvarande storlek är resursen
på området lägre. Behovet av resurs beror förstås också på den mängd projekt som
finns i kommunen och antal bygglov.
En annan fråga som kan inverka är metoden. Det kunde vara en fördel att anslag för
projekt i investeringsdelen samt även pjojekt under driftsdelen inte får upptas innan
en projektering gjorts och ett kostnadsförslag tagits fram. På det här sättet skulle
projekt alltid vara möjliga att bjuda ut direkt vid önskad tidpunkt under året för
verkställighet då alla handlingar är klara. Det här skulle förutsätta att alla parter i
kommunen respekterar den här regeln. Det skulle betyda att ett nytt projekt kan inte
sättas in under ett budgetår utan att det finns en projektering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avvakta byggnadstekniska nämndens svar angående
arbetsfördelning mellan köptjänst och kommuntekniker-byggnadsinspektör.

Kst 282 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 30
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

283

Kst 283 §:

Danaarv efter Holger Karlsson
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2019/7152 av den 29.09.2020
meddelat Hammarlands kommun att arvet efter Holger Karlsson utgör ett danaarv.
Enligt landskapsregeringens principer för hantering av arvsärenden antagna av
Ålands landskapsregering den 24.09.20 går egendomen till arvlåtarens hemkommun
om den inte behålls i landskapets ägo och inte heller överlåts till någon som stått den
avlidne nära. Arvlåtarens hemkommun ska ges möjlighet att ansöka om egendomen
och i sin ansökan om att få egendomen ska kommunen uppge ett socialt eller
kulturellt ändamål som egendom kommer att användas för. Den återstående
egendomen består av penningtillgångar om 32.332,82 €.
Landskapsregeringen ber Hammarlands kommun komma in med en ansökan om
egendomen varav framgår vilket ändamål man avser använda egendomen till. (Bilaga
16, Kst 20.10.20, § 283)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att anhålla hos landskapsregeringen om att kommunen får
överta danaarvet efter Holger Karlsson, Hammarland bestående av en penningsumma
om 32.332,82 €.
Kommunstyrelsen besluter att förbinda kommunen till att erhållna medel i form av
danaarv används för kvalitetshöjande ändamål inom Hammargårdens äldreomsorg.

Kst 283 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att anhålla hos landskapsregeringen om att kommunen får
överta danaarvet efter Holger Karlsson, Hammarland bestående av en penningsumma
om 32.332,82 €.
Kommunstyrelsen besluter att förbinda kommunen till att erhållna medel i form av
danaarv används för kvalitetshöjande ändamål inom Hammargårdens äldreomsorg
och barnomsorg.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 31
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

284

Kst 284 §:

Kommunens representant vid Ålands brand- och räddningsförbunds möte
Ålands brand- och räddningsförbund r.f. har sänt en kallelse till ordinarie
förbundsmöte den 07.11.20 kl. 18.30-22.00 i Hammarbo. Anmälningar skall sändas
senast söndagen den 31.10.20. (Bilaga 17, Kst 20.10.20, § 284)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommunens medlem i räddningsnämnden Caroline
Engman till kommunens representant vid Ålands brand- och räddningsförbunds
ordinarie förbundsmöte den 07.11.20. Vid förhinder utgör Tomas Ahlqvist ersättare
för Caroline Engman.
Kommunstyrelsen besluter att utdrag ur protokoll utgör fullmakt för årsmötet.

Kst 284 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 32
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

285

Kst 285 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2020:
Semester: 97
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet: 94
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 95-96
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Stöd ensamföretagare: 90-92
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 285 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 33
§ nr

Kommunstyrelsen

20.10.2020

286

Kst 286 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2020/2114 av den 13.10.20 angående
begäran om förklaring angående fastställd vägplan för gång- och cykelväg längs
landsväg 1 på sträckan Östanträsk-Näfsby, Hk Dnr 270/20.
Landshövdingens brev Dnr 24 20 L 10
morsdagsutmärkelsetecken 2021, Hk Dnr 263/20.

av

den

30.09.20

angående

(Bilaga 18, Kst 20.10.20, § 286)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.
Kst 286 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

20.10.2020

257-286

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:
§§ 257-260; §§ 267-280; § 282-286
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§ 261-266; § 281;
________________________________________________________________________
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:
§§ 261-266; § 281;

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 23.10.2020 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 260,- € 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

