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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunfullmäktige

28.04.2020

8-9

Kfge 8 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kfge 8 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom konstaterar efter verkställt namnupprop att
sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
_______________

Kfge 9 §:

Val av protokolljusterare

Kfge 9 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige utser ledamot Britt-Marie Jansson och ersättare Eija Lagerberg
till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum torsdagen den 29.04.21 kl. 15.45.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

09.03.2021
28.04.2021

65
10

Kst 65 §:

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, utbildningsnämnden
Sandra Eckerman anhåller genom brev av den 22.02.21 om befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämnden. I brevet anges att
ledamoten fr.o.m. 01.01.21 har en anställning under utbildningsnämnden och med
hänvisning till kommunallagens § 54, 2 p. 4 därmed tappat valbarheten. (Bilaga 5,
Kst 09.03.21, § 65)
Sandra Eckerman har även begärt befrielse från skolskjutsgruppen. Det här
förtroendeuppdraget har tillsatts av utbildningsnämnden och behandlingen av
befrielse till den delen har hänskjutits till behörig instans.
Enligt kommunallagens 17 § skall en förtroendevald som visar giltigt skäl beviljas
avsked från uppdraget. Avsked beviljas av fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Sandra Eckerman beviljas
avsked från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i utbildningsnämnden för
mandatperioden 2020-2023 med hänvisning till kommunallagens § 54, 2 p. 4.

Kst 65 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Sandra Eckerman anmäler
jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 10 §:

(Bilaga 1, Kfge 28.04.21, § 10)

Kfge 10 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

09.03.2021
28.04.2021

66
11

Kst 66 §:

Kompletteringsval av ny ledamot i utbildningsnämnden
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar Sandra Eckerman befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämnden för återstoden av
mandatperioden 2020-2023 bör en ny ledamot utses.

Kst 66 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Annette Hasselberg,
Frebbenby väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden för återstoden av
mandatperioden 2020-2023 istället för Sandra Eckerman samt att Josefin Cleve
Andersson väljs till ny ersättare.
_________________

Kfge 11 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

10.02.2021
16.02.2021
28.04.2021

11
54
12

BTN 11 §

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

BTN 11 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag.
_________________

Kst 54 §:

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

Kst 54 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 11 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

17.03.2021
07.04.2021
28.04.2021

26
88
13

BTN 26 §:

Utlåtande över vägplan Frebbenby- Marsund
Ålands landskapsregering beslöt den 21.01.20210 att utställa vägplan för byggande
av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Frebbenby - Marsund, i
Hammarlands kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23)
om allmänna vägar. Se bilaga 1
Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden förordar att man i samband med byggande av GC- väg lägger ned
stolpfundament och rör för belysning från Frebbenby fram till Landskapets belysning
över Marsund. I sammarbete med LR projekteras belysningen och tas upp i
anbudshandlingarna som en separat post som berör Hammarlands kommun åtagande.
Kostnadsberäkning uppgörs för vägplanen som berör kommunens som ett tillägg till
vägplan i sammarbete med LR.
Anslutningsbrunnar, ventiler och inspektionsbrunnar som kommer under GC- banans
vägbank skall upphöjas så att locken kan öppnas i markhöjd.
På vissa ställen har inte kommunens vatten och avloppsledningar märkts ut på
planeritningarna. Där dessa saknas införs dessa i planeritningen. Stolpfundament och
rördragning tas med som ett lager i vägplansritningarna. Kommunen skall beredas
möjlighet att övervaka byggande av GC- bana där kommunens kommunalteknik
berörs. Teckenförklaringar saknas i de utställda vägplanerna, teckenförklaringar bör
bifogas planen.

BTN 26 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag.
_________________

Kst 88 §:

Vägplanen för byggande av separat gång- och cykelväg parallellt med landsväg 1,
Frebbenby-Marsund i Hammarlands kommun har varit utställd under tiden 02.02.2123.02.21. Inom utställningstiden har det inte inkommit några skriftliga anmärkningar
mot planen. (Bilaga 1, Kst 07.04.21, § 88)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige den utställda vägplanen för
separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, på sträckan FrebbenbyMarsund med följande påminnelser;


Kommunen förordar att man i samband med byggande av GC-väg lägger ned
stolpfundament och rör för belysning samt rör för eldragning fram till
landskapets belysning över Marsund. I samarbete med landskapsregeringen
projekteras belysningen och tas upp i anbudshandlingarna som en separat post
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
17.03.2021
26
Kommunstyrelsen
07.04.2021
88
Kommunfullmäktige
28.04.2021
13
(Forts.)
som berör Hammarlands kommuns åtagande. Kostnadsberäkning uppgörs för
vägplanen till den del det berör kommunen som ett tillägg till vägplan i
samarbete med landskapsregeringen.
 Anslutningsbrunnar, ventiler och inspektionsbrunnar som kommer under GCbanans vägbank skall upphöjas så att locken kan öppnas i markhöjd.
 På vissa ställen har inte kommunens vatten och avloppsledningar märkts ut på
planeritningarna. Där dessa saknas införs dessa i planeritningen. Stolpfundament
och rördragning tas med som ett lager i vägplansritningarna. Kommunen skall
beredas möjlighet att övervaka byggande av GC-bana där kommunens
kommunalteknik berörs.
Kommunfullmäktige konstaterar att påminnelser inte inlämnats mot den utställda
planen till Hammarlands kommun.
Kst 88 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 13 §:

(Bilaga 2, Kfge 28.04.21, § 13)

Kfge 13 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Biblioteksnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

30.09.2020
20.10.2020
01.02.2021
16.02.2021
28.04.2021

67
279
6
53
14

Kfge 67 §:

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

Kfge 67 §:

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

Kst 279 §:

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

Kst 279 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Bib N 6 §:

I motionen föreslås att biblioteket ska fungera som en utlåningsdeponi för bl.a.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunfullmäktige
30.09.2020
67
Kommunstyrelsen
20.10.2020
279
Biblioteksnämnden
01.02.2021
6
Kommunstyrelsen
16.02.2021
53
Kommunfullmäktige
28.04.2021
14
(Forts.)
symaskin, saftmaja, frukt och bär etc. Ledamot Johnny Ahlströms motion är
berömvärd under normala omständigheter. P.g.a. nuvarande epidemi/smittorisk samt
att det mesta går att lösa via sociala medier i dagsläget föreslås att förslaget förkastas.
Bibliotekariens förslag:
Nämnden understödde att motionen förkastas.
Bib N 6 §:

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

Kst 53 §:

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

Kst 53 §:

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

Kfge 14 §:

(Bilaga 3, Kfge 28.04.21, § 14)

Kfge 14 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

12.01.2021
15.02.2021
09.03.2021
28.04.2021

20
4
60
15

Kst 20 §:

Ombildandet av specialklasslärartjänst till en tjänst som skolföreståndare
I samband med behandling av skolföreståndare Niklas Waséns ansökan om
avlutandet av förordnandet som skolföreståndare vid Näfsby skola efter en
förtjänstfull
tjänstgöring
sedan
01.08.96
föreslår
skolnämnden
att
specialklasslärartjänsten ändras om till en tjänst som skolföreståndare. Enligt
framställan ges därefter någon av de tillsvidare anställda klasslärarna i uppgift att ta
sig an specialklassläraruppgifterna. Ansökan grundar sig i att landskapsregeringen
trots kommunens utlåtande angående förordningen samt därtill en särskild
uppvaktning fastställt sådana behörighetskrav för tjänsten att kommunen fr.o.m.
01.08.21 står utan skolföreståndare. (Bilaga 11, Kst 12.01.21, § 20)
Med anledning av det här har skolnämnden vid sitt sammanträde den 30.11.20
föreslagit att den inrättade tjänsten som specialklasslärare ombildas till
skolföreståndare fr.o.m. den 01.08.21.
Förslaget grundar sig på att specialklasslärartjänsten idag inte har kunnat tillsättas
ordinarie.
Enligt kommunens förvaltningsstadga bör en tjänst även ha en tjänstebeskrivning.
Enligt förvaltningsstadgan godkänns en tjänstebeskrivning av fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till skolnämnden för att ta fram ett förslag
till tjänstebeskrivning för en tjänst som skolföreståndare.

Kst 20 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

UN 4 §:

Bilaga 6/1/2021 Kst § 20 12.01.2021 Bilaga 7/1/2021 Förslag till tjänstebeskrivning
för en tjänst som skolföreståndare
Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 12.1.2021 behandlat skolnämndens förslag
angående ombildande av en specialklasslärartjänst till en skolföreståndartjänst.
Beslutet blev att återremittera ärendet för att ta fram en tjänstebeskrivning för en
tjänst som skolföreståndare.
Utbildningschefen har tagit fram ett förslag till tjänstebeskrivning för en tjänst som
skolföreståndare. Tjänstebeskrivningen bygger på de tjänstebeskrivningar för
rektorer som finns inom SÅHD.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
12.01.2021
20
Utbildningsnämnden
15.02.2021
4
Kommunstyrelsen
09.03.2021
60
Kommunfullmäktige
28.04.2021
15
(Forts.)
I skolföreståndarens tjänstebeskrivning föreslås även att ansvaret för fritidshemmet
skall ingå. För närvarande ligger ansvaret på äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren.
Det finns dock fördelar med att låta ansvaret för fritidshemsverksamheten ingå i
skolföreståndarens tjänstebeskrivning då det rör sig om barn som går i skolan. Ett
visst intresse kan finnas från personalens sida att förlänga arbetsdagen genom att
jobba både i skolan och på fritidshemmet och då skulle de få samma förman. Om
man väljer att föra in ansvaret för fritidshemsverksamheten behöver det beaktas i
skolföreståndarens undervisningsskyldighet och löneinplacering. Inom SÅHD
ansvarar skolföreståndaren eller rektorn för fritidshemsverksamheten i samtliga
kommuner förutom i Hammarland och Lumparland.
För närvarande finns det inget stöd i UKTA-avtalet för tjänster som skolföreståndare.
Enligt avtalschef Jesper Strandvik vid KAD kommer man under våren att förhandla
fram ett avtal för skolföreståndare som ska gälla fr.o.m. 1.8.2021. Under tiden som
avtal saknas kan del D lokalt skolledaravtal om anställningsvillkor för skolledare i
grundskolor tillämpas.
Då det för närvarande inte finns några andra vakanta tjänster än
specialklasslärartjänsten vid Näfsby skola behöver en klasslärare omplaceras till
specialklasslärartjänsten tills dess att en vakans uppstår.
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden godkänner förslaget till tjänstebeskrivning för en tjänst som
skolföreståndare och skickar det till kommunstyrelsen för godkännande.
Utbildningsnämnden föreslår även för kommunstyrelsen att kommunfullmäktige
inrättar en tjänst som skolföreståndare vid Näfsby skola fr.o.m. 1.8.2021.
Utbildningschefen får i uppdrag att diskutera ev. omplaceringar med de
tillsvidareanställda lärarna.
UN 4 §:

BESLUT:
Enligt förslag.
_________________

Kst 60 §:

Utbildningsnämnden har ändrat förslaget så att det inte längre är frågan om en
ombildning av tjänst utan istället ett inrättande av en ny tjänst som skolföreståndare.
(Bilaga 2, Kst 09.03.21, § 60)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att;
 tjänstebeskrivningen för en skolföreståndare godkänns,
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
12.01.2021
20
Utbildningsnämnden
15.02.2021
4
Kommunstyrelsen
09.03.2021
60
Kommunfullmäktige
28.04.2021
15
(Forts.)
 att en tjänst som skolföreståndare inrättas fr.o.m. den 01.08.21.
 prövningsbaserad uppgiftsrelaterad lön fastställs av kommunstyrelsen enligt
förvaltningsstadgans § 106.
 Inrättandet av en ny tjänst får inte leda till utökning av total timresurs enligt
fastställd budget.
Kst 60 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 15 §:

(Bilaga 4, Kfge 28.04.2021, § 15)

Kfge 15 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

07.07.2020
30.09.2020
09.03.2021
07.04.2021
28.04.2021

208
64
67
93
16

Kst 208 §:

Revidering av Hammarlands kommuns jämställdhetsplan 2020-2023
Ombudsmannamyndigheten har genom brev av den 27.02.20 meddelat kommunen
att kommunens jämställdhetsplan är i behov av revidering. I enlighet med L om
jämställdhet mellan kvinnor och män § 6 b, 1 skall en arbetsgivare som har
regelbundet minst 30 anställda uppgöra en jämställdhetsplan. Utgående från den här
skyldigheten har ett förslag utarbetats. Av den här anledningen har
jämställdhetsplanen
reviderats.
Förslaget
sänds
även
till
arbetarskyddskommissionens nästa sammanträde. (Bilaga 12, Kfge 07.07.20, § 208)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Hammarlands kommuns
jämställdhetsplan för åren 2020-2023 godkänns.

Kst 208 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 64 §:

(Bilaga 3, Kfge 30.09.20, § 64)

Kfge 64 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att ledamot Stellan Egeland föreslår att
ärendet skall återremitteras för omarbetning av innehåll samt att förslaget till
återremiss förfaller då det inte vinner understöd.
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att ledamot Stellan Egeland anmäler avvikande åsikt i
ärendet.
_________________

Kst 67 §:

Barn- och diskrimineringsombudsman Johanna Fogelström-Duns har genom e-post
av den 11.01.21 samt brev Dnr ÅOM 2021/05 av den 11.01.21 meddelat att den av
kommunfullmäktige godkända jämställdhetsplanen för åren 2020-2023 inte är
uppgjord i enlighet med gällande lagstiftning eftersom kommunen inte tagit hänsyn
till revideringen av jämställdhetslagen som trädde ikraft den 01.01.15. Ålands
ombudsmannamyndighet anvisar kommunen att ånyo revidera jämställdhetsplanen i
enlighet med gällande lagstiftning senast den 30.06.21. (Bilaga 6, Kst 09.03.21, § 67)
Ett reviderat förslag till jämställdhetsplan för åren 2021-2023 har uppgjorts.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

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

07.07.2020
30.09.2020
09.03.2021
07.04.2021
28.04.2021

208
64
67
93
16

Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från arbetarskyddskommissionen i
ärendet.
Kst 67 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 93 §:

Arbetarskyddskommissionen har vid sitt sammanträde den 07.04.21 förordat
kommunstyrelsens förslag till jämställdhetsplan för åren 2021-2023.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att arbetarskyddskomissionen den 07.04.21 förordat
förslaget till jämställdhetsplan för åren 2021-2023.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det reviderade förslaget till
Hammarlands kommuns jämställdhetsplan för åren 2020-2023 godkänns.

Kst 93 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 16 §:

(Bilaga 5, Kfge 28.04.21, § 16)

Kfge 16 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt det reviderade förslaget till Hammarlands
kommuns jämställdhetsplan för åren 2021-2023.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

11.11.2020
12.01.2021
02.02.2021
28.04.2021

84
12
26
17

Kfge 84 §:

Utredning av utträde ur gemensamma räddningsnämnden

Kfge 84 §:

BESLUT:
På initiativ av ledamot Björn Lundström ger kommunfullmäktige enhälligt
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett eventuellt utträde från gemensamma
räddningsnämnden.
_________________

Kst 12 §:

Så sent som 14.11.19 behandlade kommunfullmäktige ett ärende om godkännande av
avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd för hela Åland. Ett
enhälligt kommunfullmäktige beslöt att förkasta förslaget till avtal vilket skulle ha
inneburit att Mariehamns stad blir värdkommun. I det beredningsmaterial som togs
fram för det här ärendet framställdes att Hammarlands kommuns kostnader skulle
uppgå till 25.388 € exklusive investeringar. Hammarlands kommuns kostnader enligt
budget för år 2021 är 32.929 €. Kostnaderna ökade för år 2021 med 7.221 €. Största
delen av kostnadsökningen beror på att då det tilltänkta samarbetet inte kunde
verkställas sade Mariehamns stad upp avtalet för befälberedskapen vilket medför att
en ytterligare tjänsteman måste anställas till distriktet under år 2021. I bifogade
jämförelser kan man även se att Lemlands kommuns kostnader skulle öka från
20.909 € till 32.730 € d.v.s. med 11.821 € (56,5 %) vid övergång från deras tidigare
avtal med Mariehamns stad till den för hela Åland planerade räddningsnämnden.
(Bilaga 5, Kst 12.01.21, § 12)
Att jämföra vad en kostnad skulle bli ifall Hammarlands kommun utträder ur
samarbetet för en gemensam räddningsnämnd med Jomala kommun som
värdkommun och istället ingår ett avtal med Mariehamns stad torde inte utgöra en
relevant jämförelse. Ifall Hammarlands kommun går ur samarbetet torde det innebära
att nuvarande samarbetet riskerar att upphöra och slutsatsen skulle då bli en
gemensam räddningsmyndighet där kostnaderna torde vara i närheten av de
kostnader vilka fanns utredda år 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela till kommunfullmäktige att utredningen om
utträde ur den gemensamma räddningsnämnden antecknas till kännedom.

Kst 12 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 26 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
11.11.2020
Kommunstyrelsen
12.01.2021
Kommunstyrelsen
02.02.2021
Kommunfullmäktige
28.04.2021
(Forts.)
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Kfge 17 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 15
§ nr

84
12
26
17

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunfullmäktige

28.04.2021

18

Kfge 18 §:

Motion angående eftis-verksamhetens upplägg
Ledamot Stellan Egeland har lämnat en motion till kommunkansliet den 07.04.21
angående utredning hur en sammanslagning av dagis och eftis-verksamheten kan
genomföras, samt hur man på bästa sätt nyttjar den personal som finns tillgänglig.
Om en sammanslagning av eftis och skola skulle visa sig mera lämplig än
ovanstående förslag så kan den vara att föredra. (Bilaga 6, Kfge 28.04.21, § 18)

Kfge 18 §:

BESLUT:
Ordföranden i kommunfullmäktige Lars Häggblom konstaterar att ledamot Stellan
Egeland lämnat in en motion daterad den 07.04.21 angående eftis-verksamhetens
upplägg.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. (Protokollsbilaga 1, Kfge
28.04.21, § 18)
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunfullmäktige

28.04.2021

19

Kfge 19 §:

Sammanträdets avslutande

Kfge 19 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom avslutar sammanträdet kl. 19.50.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

28.04.2020

8-19

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:
§§ 8-9; § 13; §§ 18-19
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Besvärsmyndighet, adress och postadress

Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

§§ 10-12; §§ 14-17;
________________________________________________________________________
Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

________________________________________________________________________
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

________________________________________________________________________
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats den 30.04.2021 på
sidan: https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunfullmaktige

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 (Förvaltningsprocess L 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 avgiften inte ut.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

