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Till sammanträdet har till kl. 18.30 bjudits in Carina Söderlund från företaget Vibb för att informera
angående kommunens hemsida samt vad en övergång till en annan plattform kan innebära. Till mötet
har även bjudits in byråsekreterare Lise-Lotte Nordman-Carlson.
Bilagor till kallelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2021/7551, Hk Dnr 161/21
Handlingar till ärende § 222
Handlingar till ärende § 223
Anhållan per e-post av den 15.09.21, Hk Dnr 165/21
Anhållan per e-post av den 16.09.21, Hk Dnr 166/21
Handlingar till kännedom enligt § 228

Enligt uppdrag,
Hammarland den 17.09.2021
Kommundirektör

Kurt Carlsson

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 24.09.2021.
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 17.09.2021-01.10.2021.
Hammarland den 17.09.2021,
Kommundirektör

Kurt Carlsson
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

21.09.2021

218-220

Kst 218 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 218 §:

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

Kst 219 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Johan Holmqvist till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 21.09.21 i
kommungården efter sammanträdets avslutande.

Kst 219 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 220 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 220 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan extra ärenden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

21.09.2021

221

Kst 221 §:

Yttrande angående förslag till ändring av lag om offentlig upphandling
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2021/7551 av den 10.09.21
begärt ett yttrande om ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling. För att
kunna beaktas bör yttrandet vara landskapsregeringen tillhanda senast den 28.10.21
på adressen registrator@regeringen.ax.
Landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling
föreslås ändrad. Dels föreslås en ändring i syfte att genomföra direktivet om
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Dels föreslås en ändring
av definitionen av vem ska anses vara en upphandlande enhet. Ålands
landskapsregering föreslår att landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar
om offentlig upphandling ändras så att rikets lag om miljö- och
energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster görs tillämplig
på Åland med vissa avvikelser. Upphandlingar gäller endast över EU-s tröskelvärde
så inköp av fordon till kommunen torde inte omfattas med hänvisning till värde.
Däremot överstiger upphandling av skolskjutsar i regel gränsen för tröskelvärdet. Det
här kan initialt bidra till höjning av skolskjutskostnader. (Bilaga 1, Kst 21.09.21, §
221)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från utbildningsnämnden.
Utbildningsnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
15.10.21.

Kst 221 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

21.09.2021

222

Kst 222 §:

Direktiv till kommunens representanter i förbundsfullmäktige SÅHD
Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. har kallat till förbundsfullmäktigesammanträde
den 30.09.21 kl. 19.00. Ärendet som skall behandlas är nybyggnad av
specialfritidshemmet. Byggnadens våningsyta inkl. ytterväggar är 336 m². Den
ursprungliga kostnadskalkylen beräknades till 1.153.300 €. Projektet bjöds ut och
endast ett anbud erhölls och kostnadskalkylen steg med 546.700,- € till 1.700.000,- €.
Kostnaderna per kvadratmeter är 5.059 €. Att anta entreprenör då endast ett anbud
inkommit och då kostnaderna dessutom överstiger det kalkylerade till en betydande
del torde inte vara att rekommendera.
Förbundsstyrelsens förslag är otydligt vad gäller finansieringen av tilläggskostnaden.
(Bilaga 2, Kst 21.09.21, § 222)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ge kommunens representanter i förbundsfullmäktige
direktiv om att föreslå följande:


Kst 222 §:

projektet bör bjudas ut på nytt enligt kostnadskalkylen 1.153.300,- € så att
flera anbud kan erhållas med motiveringen att den totala kostnadskalkylen
med beaktande av det inkomna anbudet är för dyrt d.v.s. 5.059 €/m².

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

24.08.2021
21.09.2021

199
223

Kst 199 §:

Utvärdering av prövotid äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

Kst 199 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att ordna en utvärdering av prövotiden så att
kommunstyrelsens presidium och kommundirektören samt presidierna i
äldreomsorgsnämnden och utbildningsnämnden samt chefer för berörda
arbetsområden samt Niklas Wasén träffas för att sammanställa en utvärdering
måndagen den 30.08.21 kl. 18.30. Förfrågan sänds till Eckerö kommun angående hur
arbetet har förflutit med anledning av att prövotiden går ut den 30.09.21. Eckerö
kommuns svar bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 17.09.21.
_________________

Kst 223 §:

En utvärdering hölls den 30.08.21. Eckerö kommun har behandlat ärendet i
kommunstyrelsen den 07.09.21. (Bilaga 3, Kst 21.09.21, § 223)
Kommundirektörens förslag:
Utgående från genomförd utvärdering konstateras att prövotiden övergår till den
tidsbestämda tjänsten.

Kst 223 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.09.2021
21.09.2021

217
224

Kst 217 §:

Tillsättande av arbetsgrupp för personalhälsa

Kst 217 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att bereda ett ärende angående
tillsättandet av en arbetsgrupp för personalhälsa.
_________________

Kst 224 §:

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 07.09.21 tillsätta en arbetsgrupp
som skulle få i uppdrag att utreda åtgärder för att förbättra personalhälsan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp och definierar uppdraget närmare i
beslutet samt sätter en tidsram när uppdraget bör vara slutfört.

Kst 224 §:

BESLUT:

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att ge personalen möjligheten att utse en
personalrepresentant till arbetsgruppen. Ärendet tas upp igen den 05.10.21.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

02.02.2021
06.07.2021
07.09.2021
21.09.2021

27
171
208
225

Kst 27 §:

Tillsättandet av äldreråd i kommunen enligt kommunallagen
Enligt kommunallagens § 31 a stadgas följande angående ett äldreråd i kommunen.
”31a §. (2020/11) Äldreråd
Kommunstyrelsen ska tillsätta ett äldreråd för att ge den äldre befolkningen
möjlighet att delta i och påverka beslutsfattande som berör den äldre befolkningens
levnadsförhållanden.
Medlemmarna i äldrerådet tillsätts för kommunstyrelsens mandattid. Ett äldreråd
kan vara gemensamt för flera kommuner. Närmare bestämmelser om medlemmarna i
äldrerådet och rådets uppgifter finns i äldrelagen (2020:9) för Åland.”
Äldrerådet är enligt Äldrelagens § 10 (ÅFS 9/2020) ett rådgivande organ som kan
vara gemensamt för flera kommuner. Enligt lagen utser kommunstyrelsen ett
äldreråd bland intresserade kommunmedlemmar som hör till den äldre befolkningen.
Även en anhörig till en äldre person kan väljas om det är ändamålsenligt för att
äldrerådet allsidigt ska representera dem som brukar olika former av socialservice för
äldre i kommunen.
Till äldrerådets uppgifter hör att delta i beredningen av planen enligt § 7 och
utvärderingen i § 8, ge utlåtanden i ärenden som handläggs i kommunen och som har
betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende,
rörlighet och möjligheter att klara sig själv samt den service som den äldre
befolkningen behöver och servicens tillgänglighet. Enligt lagen skall kommunen
tillhandahålla äldrerådet det som behövs föra att det ska ha tillräckliga
verksamhetsförutsättningar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter ett äldreråd i enlighet med kommunallagen och
äldrelagen.

Kst 27 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att höra om kommunen kan vara med i
äldreråd för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. En fråga sänds även till Eckerö
kommun för att höra planerna kring äldrerådet.
_________________

Kst 171 §:

Kommunen har fått ett svar från Saltviks kommuns kommunstyrelse genom beslut
av de 14.06.21 § 128. Saltviks kommun tackar för förfrågan men meddelar samtidigt
att det gemensamma äldrerådet inte önskar ta in fler kommuner än de norråländska
som i dagsläget redan har många samarbeten. Eckerö kommun har svarat genom
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
02.02.2021
27
Kommunstyrelsen
06.07.2021
171
Kommunstyrelsen
07.09.2021
208
Kommunstyrelsen
21.09.2021
225
(Forts.)
beslut av kommunstyrelsen av den 23.03.21 § 63 att kommunen har ett eget äldreråd
under den här mandatperioden men ser positivt på ett eventuellt samarbete i
framtiden med Hammarlands kommun. (Bilaga 5, Kst 06.07.21, § 171)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter ett äldreråd i enlighet med kommunallagen och
äldrelagen.
Kst 171 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att annonsera i infobladet om intresserade personer att
vara medlemmar i kommunens äldreråd. Intresse bör meddelas senast den 31.08.21.
_________________

Kst 208 §:

Inom den utsatta tiden har en person meddelat intresse för att ingå i ett äldreråd.
(Bilaga 4, Kst 07.09.21, § 208)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter ett äldreråd i enlighet med kommunallagen och
äldrelagen för den återstående tiden av mandatperioden 2020-2021.

Kst 208 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 225 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att tillsätta ett äldreråd i enlighet med kommunallagen
och äldrelagen för den återstående tiden av mandatperioden 2020-2021 enligt
följande:
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

Ann-Britt Alén
Kristiina Karlsson
Ole Mattsson
Bo Sundblom
Veronica Sundqvist

Prästgården
Prästgården
Prästgården
Bredbolstad
Bredbolstad

Veronica Sundqvist utses till sammankallare och äldrerådet får välja ordförande
inom förtroendeorganet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen

21.09.2021

226

Kst 226 §:

Anhållan om farthinder på Krokgränd
Annette Hasselberg och Sandra Eckerman anhåller genom e-post av den 15.09.21 om
farthinder på Krokgränd enligt bifogad kartskiss. (Bilaga 4, Kst 21.09.21, § 226)
Farthinder 1 skulle placeras 5 m norr om övergångsstället.
Farthinder 2 skulle placeras 2 m norr om infart till Klaralunds personalparkering.
Anhållan motiveras med att både Klaras plan och miniarenan används under rasttid
av barnen. I brevet framställs att de mindre barnen inte vågar sig över
övergångsstället då bilarna kommer i hög hastighet.
Ifrågavarande sträcka av Krokgränd är i huvudsak på kommunens mark. Vägen
ifråga är en enskild väg där fem fastighetsägare har vägrätt förutom kommunen. För
nämnda vägsträcka har vägunderhållet skötts av kommunen och bl.a. ytbeläggningen
har gjorts helt på kommunens bekostnad. Något väglag torde aldrig ha
sammankallats i vägfrågor.
Kommunens egna transporter som t.ex. mattransporter från daghemmet Björkdungen
till daghemmet Klara kan påverkas av farthinder.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att höra vägrättsinnehavare, byggnadstekniska nämnden
och utbildningsnämnden i ärendet. Utlåtanden begärs in till den 31.12.21.

Kst 226 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att höra vägrättsinnehavare, byggnadstekniska nämnden
och utbildningsnämnden i ärendet. Utlåtanden begärs in till den 14.11.21.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

21.09.2021

227

Kst 227 §:

Sänkt hastighet i Näfsby
Annette Hasselberg har genom e-post av den 16.09.21 sänt en e-post till kommunen
angående sänkt hastighet i Näfsby. I skrivelsen hänvisas till en namninsamling som
gjordes år 2017 om sänkt hastighet. Det som sökanden vill är att få en sänkt hastighet
vardagar mellan kl. 7.00-17.00 till 50 km/h för sträckan före övergångsstället vid
korsningen till Vestmyravägen samt till backen efter korsningen till Näfsby skola.
(Bilaga 5, Kst 21.09.21, § 227)
En framställan med i stort sett samma innehåll behandlades i kommunstyrelsen den
14.12.16 § 326. Efter att ha hört byggnadstekniska nämnden beslöt kommunstyrelsen
anhålla om att hastigheten sänks från avtaget till Vestmyravägen till avtaget till
Skarpnåtövägen till 70 km/h. Den här hastighetsbegränsningen har fastställts av
landskapsregeringen till 70 km/h.
Kommundirekötrens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden och
utbildningsnämnden till den 30.11.21.

Kst 227 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

21.09.2021

228

Kst 228 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings anvisning kring kommunernas ersättning för kostnader
vid tillämpning av lagen om främjande av integration FFS 1386/2010 Dnr ÅLR
2021/7362 av den 01.09.21, Hk Dnr 156/21.
Lokalkraft Leader Ålands e-post av den 08.09.21 angående medlemsinformation från
Leader Åland, Hk Dnr 160/21.
(Bilaga 6, Kst 07.09.21, § 218)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 228 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

21.09.2021

218-228

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:
§§ 218-224; §§ 226-228
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§ 225;
________________________________________________________________________
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:
§§ 224-225;

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 24.09.2021 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

