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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

01.12.2020

323-325

Kst 323 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 323 §:

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

Kst 324 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Mona Kalm till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 01.12.20 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 324 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 325 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 325 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande extra ärende.
1. Uppvaktning av lärare Näfsby skola
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

06.06.2016
30.08.2016
14.12.2016
01.12.2020

147
205
324
326

Kst 147 §:

Utbetalning av arbetad övertid, socialsekreterare
Socialsekreterare Jolita Andziulaitiene har varit ensam tjänsteman i socialkansliet
under tiden från december till mitten av mars månad varefter en deltids
socialarbetare arbetat i olika utsträckning. Den ordinarie arbetstiden har inte räckt till
för att utföra de arbetsuppgifter som varit prioriterade att utföra. Det här har medfört
att socialsekreterare Jolita Andziulaitiene redovisat för tiden december 2015 till april
2016 totalt 402,5 timmar utöver ordinarie arbetstid. (Bilaga 10, Kst 06.06.16, § 147)
Alternativen för ersättning i samband med socialnämndsmöten torde vara att en
tjänsteman antingen beviljas ett mötesarvode eller att mötestiden tas ut i ledig tid.
Den arbetstid som socialsekreterare Jolita Andziulaitiene torde få antingen utbetalt
eller ha rätt att ta ut i ledig tid är 402,5 timmar. Därutöver torde mötesarvoden
utbetalas enligt fastställt arvode för socialnämnds sammanträden. Med hänvisning till
att det inte ännu gått att rekrytera en tjänsteman till socialarbetartjänsten torde det
inte finnas utsikter att alla arbetade timmar skulle kunna tas ut i ledig tid.
Socialsekreterare Jolita Andziulaitiene har meddelat att hon ser fram emot att få den
inarbetade övertiden utbetald i form av lön.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att socialsekreterare Jolita Andziulaitienes
övertidstimmar om 402,5 utbetalas enligt tjänstemannens timlön om 23,96 € vilket
innebär ett totalt belopp om 9.643,90 €.
Den arbetstid som uppkommit i samband med socialnämndens sammanträden
utbetalas som mötesarvoden eller alternativt bör det åtgångna arbetstiden tas ut i
ledighet.

Kst 147 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 205 §:

För tiden maj 2016 till juli 2016 har socialsekreterare Jolita Andziulaitiene redovisat
totalt 206,0 arbetstimmar utöver ordinarie arbetstid. Under tiden 03.10.16-07.10.16
har socialsekreteraren ansökt om kompensationsledighet för 36,25 timmar vilket
också beviljats av kommundirektören. Det socialsekreteraren ser fram emot är
utbetalning av 169,75 timmar. (Bilaga 18, Kst 30.08.16, § 205)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att socialsekreterare Jolita Andziulaitienes
övertidstimmar om 169,75 utbetalas enligt tjänstemannens timlön om 23,96 € vilket
innebär ett totalt belopp om 4.067,21 €.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 205 §:
BESLUT:

06.06.2016
30.08.2016
14.12.2016
01.12.2020

147
205
324
326

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Kst 324 §:

För tiden augusti 2016 till november 2016 har socialsekreterare Jolita Andziulaitiene
redovisat totalt 237,00 arbetstimmar utöver ordinarie arbetstid. Under tiden 05.12.16
samt 16.12.16-01.01.17 har socialsekreteraren ansökt om kompensationsledighet för
totalt 79,75 timmar vilket också beviljats av kommundirektören. Det
socialsekreteraren ser fram emot är utbetalning av 157,25 timmar. (Bilaga 15, Kst
14.12.16, § 324)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att socialsekreterare Jolita Andziulaitienes
övertidstimmar om 157,25 utbetalas enligt tjänstemannens timlön om 23,96 € vilket
innebär ett totalt belopp om 3.767,71 €.

Kst 324 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen besluter att utförandet av arbete för socialsekreteraren i
fortsättningen måste prioriteras och att en prioriteringslista görs i samråd med
kommundirektören och att de arbetsuppgifter vilka inte inryms i den ordinarie
arbetstiden delegeras till andra anställda i kommunen.
_________________

Kst 326 §:

Socialsekreterare Jolita Andziulaitiene har lämnat en ansökan daterad den 12.06.20
om utbetalning av 193,5 h övertid för år 2019. Dessutom ansöker hon om ersättning
för kvällsersättning. Därtill har ansökan ännu kompletterats med ytterligare 13,5 h
övertid för januari 2020.
Kommundirektören har delgett socialsekreteraren kommunstyrelsens beslut av den
14.12.16 genom Dnr 972/16 den 15.12.16. Efter det har socialsekreteraren inte gjort
upp någon prioriteringslista om vilka arbetsuppgifter som inte inryms i den ordinarie
arbetstiden och vilka måste delegeras till andra anställda i kommunen. Det arbete
som utförts har utförts på eget initiativ och det har varit klarlagt att kommunen inte
kommer att ersätta dessa timmar utan de måste tas ut i ledig tid. Då de här timmarna
inte tagits ut i ledig tid torde kommunen inte ha någon skyldighet att ersätta dessa
timmar vilka uppkommit genom att tjänstemannen på eget initiativ arbetat mera än
den fastställda tiden förutsätter i motsats till det direktiv som kommunstyrelsen
beslöt om genom beslut av den 14.12.16 § 324.
Kommundirektörens förslag:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
06.06.2016
147
Kommunstyrelsen
30.08.2016
205
Kommunstyrelsen
14.12.2016
324
Kommunstyrelsen
01.12.2020
326
(Forts.)
Kommunstyrelsen avslår ansökan då övertiden arbetats mot kommunstyrelsens
direktiv i beslut av den 15.12.16 § 324.
Kst 326 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen

01.12.2020

327

Kst 327 §:

Tilläggs- och omfördelningsbudget för år 2020
Enligt framlagt förslag till tilläggs- och omfördelningsbudget för år 2020
sammanställs de förändringar i budget vilka godkänts av kommunfullmäktige under
året samt även andra ändringar vilka torde behandlas.
Övriga överskridningar av anslag förklaras i bokslut. (Bilaga 1, Kst 01.12.20, § 327)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tilläggs- och
omfördelningsbudgeten för år 2020 med en sänkning av totala verksamhetskostnader
om 174.907,- samt sänkning av investeringsutgifter med 236.100,- €.

Kst 327 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

16.11.2020
01.12.2020

121
328

BTN 121 §:

Utlåtande över vägplan Näfsby- Kattby
Ålands landskapsregering beslöt den 30.10.2020 att utställa vägplan för byggande av
separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Näfsby - Kattby, i
Hammarlands kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23)
om allmänna vägar. Samt utställa vägplan för byggande av separat gång- och
cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, på sträckan Kattby – Frebbenby.
Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden förordar att man i samband med byggande av GC-väg lägger ned
stolpfundament och rör för belysning från Emkarby-Gölby korsning till Hammarbo.
Från Hammarbo till Frebbenby sätter ner rör för eldragning. Eventuellt överväger
man att byta ut de av kommunens vägbelysning med nya belysningsstolpar och
fundament för att belysa upp både landsväg och GC- vägen från Hammarbo till
Frebbenby. I sammarbete med LR projekteras belysningen och tas upp i
anbudshandlingarna som en separat post som berör Hammarlands kommun åtagande.
Kostnadsberäkning uppgörs för vägplan Näfsby-Kattby och vägplan KattbyFrebbenby 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. Kommunen förordar att landskapet löser in Korsbro parkeringsplats
vid vägförrättning i enlighet med det inritade vägområdet. Den reviderade vägplanen
skall sändas ut på utlåtande till kommunen och andra berörda.

BTN 121 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag.
_________________

Kst 328 §:

Kommundirektören anhöll med hänvisning tll LL om allmänna vägar § 25, 2 om
förlängning för avgivandet av utlåtande till den 29.12.20. Vägingenjör Björn Ekblom
har genom brev Dnr ÅLR 2020/6436-6437 beviljat förlängning till den 09.12.20 för
att kommunen ska kunna ha möjlighet att bemöta/kommentera eventuella
påpekanden gentemot utställda vägplan. (Bilaga 2, Kst 01.12.20, § 328)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige angående den utställda
vägplanen för separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, på sträckan
Näfsby-Kattby förordas med följande påminnelser; (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
16.11.2020
121
Kommunstyrelsen
01.12.2020
328
(Forts.)
 att byggherren tar i beaktande kommunens kommunalteknik som berör
vägområdet. Särskild uppmärksamhet bör tas till avloppsledningen vilken är
anlagd längs landsväg nr 1 där gång- och cykelled planeras från Näfsby till
Kattby. Om ledningarna lämnas under vägbanan bör en fiberduk klass 3 anläggas
som skydd. Norr om Korsbro ligger avloppsledningen sannolikt så högt att den
måste flyttas. Flytten torde bekostas av landskapsregeringen. Ifall skador sker på
avloppsledningen under anlagd cykelbana bör landskapsregeringen stå för
återställning av ytbeläggning då villkor i beslut Dnr 552 T10 av den 27.05.99 inte
anger några särskilda villkor för anläggandet av avloppsledning mellan Näfsby
och Kattby.
 Kommunen förordar att man i samband med byggande av GC-väg lägger ned
stolpfundament och rör för belysning från Emkarbyvägen till Hammarbo samt
från Hammarbo till Kattby sätter ner rör för eldragning. Eventuellt överväger
man att byta ut de av kommunens vägbelysning med nya belysningsstolpar och
fundament för att belysa upp både landsväg och GC- vägen från Hammarbo till
Kattby. I sammarbete med LR projekteras belysningen och tas upp i
anbudshandlingarna som en separat post som berör Hammarlands kommuns
åtagande.
 Kostnadsberäkning uppgörs för vägplan Näfsby-Kattby som berör kommunens
andel som ett tillägg till vägplan i sammarbete 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. Teckenförklaringar saknas i de utställda vägplanerna,
teckenförklaringar bör bifogas planen. Kommunen förordar att landskapet löser
in Korsbro parkeringsplats vid vägförrättning i enlighet med det inritade
vägområdet och anlägger en liknande yta som idag.
 I samband med att entreprenör har antagits skall representant från
infrastrukturavdelningen, entreprenör och Hammarlands kommun göra platssyn
för att märka ut och säkerställa att kommunens infrastruktur inte blir skadad eller
blir svårtillgängligt för underhåll.
Kommunstyrelsen konstaterar att påminnelser inte inlämnats mot den utställda
planen till Hammarlands kommun.
Kst 328 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med följande kompletteringar:


Kompletteringen med rördragning och stolpfundament är viktigt att göra
samtidigt som projektet genomförs med hänvisning till att det är det mest
miljövänliga förfarandesättet.
 Korsbro korsningen bör samtidigt förses med korsningsbelysning.
_________________
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

16.11.2020
01.12.2020

121
329

BTN 121 §:

Utlåtande över vägplan Kattby-Frebbenby
Ålands landskapsregering beslöt den 30.10.2020 att utställa vägplan för byggande av
separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Näfsby - Kattby, i
Hammarlands kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23)
om allmänna vägar. Samt utställa vägplan för byggande av separat gång- och
cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, på sträckan Kattby – Frebbenby.
Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden förordar att man i samband med byggande av GC-väg lägger ned
stolpfundament och rör för belysning från Emkarby-Gölby korsning till Hammarbo.
Från Hammarbo till Frebbenby sätter ner rör för eldragning. Eventuellt överväger
man att byta ut de av kommunens vägbelysning med nya belysningsstolpar och
fundament för att belysa upp både landsväg och GC- vägen från Hammarbo till
Frebbenby. I sammarbete med LR projekteras belysningen och tas upp i
anbudshandlingarna som en separat post som berör Hammarlands kommun åtagande.
Kostnadsberäkning uppgörs för vägplan Näfsby-Kattby och vägplan KattbyFrebbenby 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. Kommunen förordar att landskapet löser in Korsbro parkeringsplats
vid vägförrättning i enlighet med det inritade vägområdet. Den reviderade vägplanen
skall sändas ut på utlåtande till kommunen och andra berörda.

BTN 121 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag.
_________________

Kst 329 §:

Kommundirektören anhöll med hänvisning tll LL om allmänna vägar § 25, 2 om
förlängning för avgivandet av utlåtande till den 29.12.20. Vägingenjör Björn Ekblom
har genom brev Dnr ÅLR 2020/6436-6437 beviljat förlängning till den 09.12.20 för
att kommunen ska kunna ha möjlighet att bemöta/kommentera eventuella
påpekanden gentemot utställda vägplan. (Bilaga 3, Kst 01.12.20, § 329)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige angående den utställda
vägplanen för separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, på sträckan
Kattby-Frebbenby förordas med följande påminnelser; (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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Kommunstyrelsen
01.12.2020
329
(Forts.)
 att byggherren tar i beaktande kommunens kommunalteknik som berör
vägområdet. Kommunen förordar att man i samband med byggande av GC-väg
lägger ned stolpfundament och rör för belysning från Kattby till Frebbenby.
Kommunen överväger byte av kommunens vägbelysning med nya
belysningsstolpar och fundament för att belysa upp både landsväg och GC- vägen
från Kattby till Frebbenby. I sammarbete med landskapsregeringen projekteras
belysningen och tas upp i anbudshandlingarna som en separat post som berör
Hammarlands kommuns åtagande.
 Kostnadsberäkning uppgörs för vägplan Kattby-Frebbenby som berör kommunen
som ett tillägg till vägplan i sammarbete 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. Teckenförklaringar saknas i de utställda vägplanerna,
teckenförklaringar bör bifogas planen.
 I samband med att entreprenör har antagits skall representant från
infrastrukturavdelningen, entreprenör och Hammarlands kommun göra platssyn
för att märka ut och säkerställa att kommunens infrastruktur inte blir skadad eller
blir svårtillgängligt för underhåll.
Kommunstyrelsen konstaterar att påminnelser inte inlämnats mot den utställda
planen till Hammarlands kommun.
Kst 329 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med följande kompletteringar:


Kompletteringen med rördragning och stolpfundament är viktigt att göra
samtidigt som projektet genomförs med hänvisning till att det är det mest
miljövänliga förfarandesättet.
 Kommunen vill att landskapsregeringen observerar att korsningen i Kattby
(Torpvägen/Prästgårdsgatan) är farlig.
 Kommunen ser fram emot att hastighetsbegränsningen 50 km/h förlängs från
Frebbenby förbi korsningen Mariavägen/Åkersvängen.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

01.12.2020

330

Kst 330 §:

Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 1:3 Peterhof, Frebbenby
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/7977 av den 17.11.20
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående svenska medborgaren Susanne
Karlssons ansökan om rätt att förvärva och besitta ett 3.930 m² stort outbrutet område
av fastigheten RN:r 1:3 Peterhof i Frebbenby. I brevet vill landskapsregeringen att
kommunen tar ställning till om markområdet är beläget inom bykärna eller annat
område som är avsett för fast bosättning, om byggnader på markområdet är
registrerade som fritidshus eller bostadshus, om det i markområdets omedelbara
närhet finns andra bostadshus, om markområdet är beläget inom ett oexploaterat
område. Kommunens utlåtande skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den
17.12.20. (Bilaga 4, Kst 01.12.20, § 330)
Förvärvet avser fast bosättning. Enligt ansökan äger och besitter sökanden inte sedan
tidigare fast egendom i landskapet Åland. Fastigheten är bebyggd med ett
bostadshus. Enligt ansökan har sökanden varit bosatt i landskapet Åland tidigare
under tiden 1971-1980. Fastigheten har inte andel i samfällda jord- och
vattenområden och den har inte egen strand.
Enligt LF om jordförvärvstillstånd stadgas att jordförvärvstillstånd skall beviljas när
förutsättningar uppfylls i § 4, 2 p. 2:
” 2) Sökanden har flyttat till landskapet Åland och har för avsikt att stanna i
landskapet, vilket framgår av att han eller hon har fast anställning eller av andra
liknande omständigheter. Markområdet understiger 4.000 m² och skall användas för
fast boende. Marken får inte gränsa till vatten och skall vara belägen inom planerat
område, bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Till marken
hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och
fiskerättigheter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar svenska
medborgaren Susanne Karlsson rätt att förvärva och besitta den ca 3.930 m² stora
outbrutna delen av fastighet R:Nr 1:3 Peterhof i Frebbenby med stöd av LF om
jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 2.
På landskapsregeringens begäran intygar kommunen följande;
 markområdet ifråga är beläget i bykärna,
 området är avsett för fast bosättning,
 i omedelbar närhet finns andra bostadshus,
 området är exploaterat.

Kst 330 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

20.10.2020
10.11.2020
01.12.2020

269
135
331

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.
_________________

SOC 135 §:

Bilaga 1:

Remiss från kommunstyrelsen gällande ärendet
Utlåtande från socialnämnden gällande ärendet

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden bekantar sig med frågan och uppger sitt utlåtande angående förslaget
till ändrade barnomsorgsavgifter fr.o.m. 01.01.21 enligt bifogat förslag.
SOC 135 §:

BESLUT:
Socialnämnden uppger sitt utlåtande angående förslaget
barnomsorgsavgifter fr.o.m. 01.01.21 enligt bifogat förslag.
_________________

Kst 331 §:

till

ändrade

(Bilaga 5, Kst 01.12.20, § 331)
Punkt 6 i barnomsorgstaxan är tagen direkt från rikets L om klientavgifter inom
småbarnspedagogiken § 4.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige barnomsorgsavgifter enligt
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
20.10.2020
Socialnämnden
10.11.2020
Kommunstyrelsen
01.12.2020
(Forts.)
förslag men med följande förändring:

SIDA 12
§ nr

269
135
331

P. 5 ändras från 5. Juli är den avgiftsfria månaden. Därutöver beviljas en ytterligare
avgiftsfri månad under förutsättning att barnomsorgen inte nyttjas under 8
sammanhängande veckor.” till ”Avgift erläggs för 11 månader/år om barnet under
en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg under
perioden 1 maj - 31 augusti. Om barnomsorg inte nyttjas under en sammanhängande
period om 8 veckor under perioden 1 maj - 31 augusti erhålls ytterligare en avgiftsfri
månad.”
Kst 331 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

20.10.2020
10.11.2020
01.12.2020

277
140
332

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.
_________________

SOC 140 §:

Bilaga 5:

Remiss från kommunstyrelsen gällande ärendet
Utlåtande från socialnämnden gällande ärendet (delas ut vid
socialnämndens möte)

Vikarierande socialsekretarens förslag:
Socialnämnden bekantar sig med frågan och uppger sitt utlåtande angående förslaget
till ändrade stödserviceavgifter fr.o.m. 01.01.21 enligt bifogat förslag.
SOC 140 §:

BESLUT:
Socialnämnden bekantar sig med frågan och uppger sitt utlåtande angående förslaget
till ändrade stödserviceavgifter fr.o.m. 01.01.21 enligt bifogat förslag med följande
ändringar:
Måltidsavgiften bör höjas endast till 300 e per månad.
Lunchportion inklusive hemkörning bör höjas endast till 9 euro per portion.
_________________

Kst 332 §:

Höjningen från 279,50 € till 330,- € för samtliga måltider under en månad fanns med
i det av kommunfullmäktige den 17.06.20 godkända programmet för stärkande av
kommunens ekonomi. (Bilaga 6, Kst 01.12.20, § 332)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige
godkänns och att det träder ikraft fr.o.m. den 01.01.21.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

att

stödserviceavgifter

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 332 §:
BESLUT:

20.10.2020
10.11.2020
01.12.2020

277
140
332

Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Marie Stenlund understödd
av ledamot Mona Kalm och vice ordförande Niklas Danielsson förslår att
socialnämndens förslag där måltidsservice för alla måltider under en månad är 300,€ och lunchportion jämte transport hem är 9,- €. Anders T. Karlsson understöder
kommundirektörens förslag. Emedan två förslag vunnit understöd förrättar
ordföranden följande omröstningsproposition. De som röstar för kommundirektörens
förslag röstar för ja och de som röstar för ledamot Marie Stenlunds förslag röstar för
nej. Omröstning förrättas genom att ledamot efter namnupprop svarar antingen ja
eller nej. För ja röstar ledamöterna Johan Holmqvist och Lena Sandqvist samt
ordföranden Anders T. Karlsson. För nej röstar vice ordföranden Niklas Danielsson,
ledamöterna Sandra Eckerman, Mona Kalm och Marie Stenlund. Ordföranden
konstaterar att kommunstyrelsen beslutat enligt ledamot Marie Stenlunds förslag med
rösterna 4 mot 3.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen

01.12.2020

333

Kst 333 §:

Lyfta lån enligt fastställd budget
Kommunstyrelsen har tecknat ett skuldbrev med Ålandsbanken angående ett lån på
2.400.000,- €. Kommunens finansieringsanalys visar att kommunen bör följa planen i
budget för år 2020 och lyfta 1.000.000,- € av lånet under december månad.
Likviditeten försämras med anledning av att projektet för Hammargårdens om- och
tillbyggnad fortskrider.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunen lyfter 1.000.000,- € enligt det tidigare
uppgjorda skuldbrevet med Ålandsbanken under december 2020.

Kst 333 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

30.09.2020
20.10.2020
11.11.2020
01.12.2020

68
280
80
334

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.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kommundirektörens förslag:

30.09.2020
20.10.2020
11.11.2020
01.12.2020

68
280
80
334

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.
_________________

Kfge 80 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ordna ett studiebesök till
Svinryggen Ab där representanter för Ålands miljöservice k.f. informerar om
verksamheten.
_________________

Kst 334 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger önskemål om när ett studiebesök till Svinryggen Ab kunde äga
rum där representanter för Ålands miljöservice k.f. informerar om verksamheten.

Kst 334 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunfullmäktige
30.09.2020
68
Kommunstyrelsen
20.10.2020
280
Kommunfullmäktige
11.11.2020
80
Kommunstyrelsen
01.12.2020
334
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att föreslå för Ålands miljöservice k.f att ett studiebesök
till Svinryggen Ab görs någon av lördagarna 06.02.21 eller 13.02.21. Ledamöter i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kallas.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen

01.12.2020

335

Kst 335 §:

Hamnområdet på Öra
Kommunfullmäktige beslöt i en hemställningskläm vid behandling av ärende § 77
den 11.11.20 med rubriken Hamntaxor för år 2021 framföra till kommunstyrelsen att
hamnen bör frigöras från vrak samt att hamnområdet bör städas upp.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att överstyra ärendet till byggnadstekniska nämnden för
att;



Kst 335 §:

se över huruvida det finns vrak i hamnområdet och om sådana visar sig finnas
arbeta för att dessa blir bortförda från kommunens område av dess ägare,
se över städningen i hamnområdet samt de allmänna utrymmena i
servicebyggnaden.

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att överstyra ärendet till byggnadstekniska nämnden för
att;


se över huruvida det finns vrak i hamnområdet och om sådana visar sig finnas
arbeta för att dessa blir bortförda från kommunens område av dess ägare,
 se över städningen i hamnområdet samt de allmänna utrymmena i
servicebyggnaden.
 området bör vara uppstädat senast den 30.04.21.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen

01.12.2020

336

Kst 336 §:

Tjänstebeskrivning äldreomsorgs- och barnomsorgsledare
Utgående från kommunstyrelsens beslut av den 17.11.20 §§ 308-309 har ett förslag
till tjänstebeskrivning tagits fram för en tidsbestämd tjänst om två år för
äldreomsorgs- och barnomsorgsledare. Förslaget har uppgjorts i samarbete med
Eckerö kommuns kommundirektör Raine Katajamäki. (Bilaga 7, Kst 01.12.20, §
336)
En tjänstebeskrivning skall godkännas av kommunfullmäktige. Förslaget är uppgjort
så att Hammarlands kommun är huvudman för tjänsten och att den säljs till 50 % av
heltid till Eckerö kommun. Avsikten är att den tjänstgöring som en kommun köper
även utförs i respektive kommun.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att;



Kst 336 §:

tjänstebeskrivningen för en tjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare
godkänns,
att en tidsbestämd tjänst inrättas som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare
under tiden 01.01.21-31.12.22.

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med ändringen att veckoarbetstiden är 36,25
samt vissa andra stilistiska korrigeringar.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen

01.12.2020

337

Kst 337 §:

Ändring av förvaltningsstadga förändring äldreomsorg
Genom reformer med Kommunernas socialtjänst k.f. samt lagstiftning om
barnomsorg och grundskola överförs all socialservice från socialnämnden fr.o.m.
01.01.21 förutom äldreomsorgen. Barnomsorgsreformen förutsätter även den en
ytterligare ändring av förvaltningsstadgan när en utbildningsstadga kommer till
behandling. (Bilaga 8, Kst 01.12.20, § 337)
De ändringar som nu föreslås i förvaltningsstadgan är framtagna i brådskande
ordning för att få ett regelverk vid ändring av socialnämnden till en
äldreomsorgsnämnd
Utgående från lagändring inom äldreomsorg och barnomsorg har förvaltningsstadgan
reviderats vad gäller stadganden som berör ändringarna för äldreomsorgen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ändringar i
förvaltningsstadgan godkänns enligt bifogad bilaga samt att ändringarna träder ikraft
fr.o.m. den 01.01.21.

Kst 337 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen

01.12.2020

338

Kst 338 §:

Avtal för samarbete för en tjänst som barnomsorgs- och äldreomsorgsledare
Ett samarbetsavtal mellan Eckerö och Hammarlands kommuner har tagits fram
angående tjänsten som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare för tiden 01.01.2131.12.22. (Bilaga 9, Kst 01.12.20, § 338)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal samt att avtalet för Hammarlands
kommuns del kan undertecknas av ordföranden i kommunstyrelsen Anders T.
Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 338 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med komplettering av en punkt med
förtydligande angående tjänstemannens ansvar för tjänsteuppgifter i respektive
kommun. Det korrigerade avtalet sänds till Eckerö kommun för behandling.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

21.01.2020
30.01.2020
01.12.2020

9
19
339

Kst 9 §:

Val av ledamöter och ersättare i socialnämnd för åren 2020-2023
Enligt kommunallagen § 51 tillsätter fullmäktige de nämnder som enligt lag skall
finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för förvaltningen.
Ledamöter och ersättare utses för fullmäktiges mandattid om inte fullmäktige
besluter om en kortare tid eller annan mandattid är föreskriven. Bland dem som
utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid samma valförrättning en
ordförande och en vice ordförande om inte annat är föreskrivet.
Under förutsättning att kommunfullmäktige godänner ändringen av
förvaltningsstadgans § 85, 2 väljer kommunfullmäktige minst fem och högst sju
personer till medlemmar i socialnämnden och för varje medlem en personlig ersättare
för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid, samt utser en av medlemmarna till
ordförande och en till vice ordförande för nämnden.

Kst 9 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i
socialnämnden för åren 2020-2023 enligt följande:
SOCIALNÄMND
Ordförande:
Ersättare:

Mattsson, Stig A.
Leif Salmén

Frebbenby
Öra

Vice ordförande:
Ersättare:

Egeland, Stellan
Sundström, Egil

Sålis
Torp

Ledamot:
Ersättare:

Lagerberg, Eija
Mattsson, Liz

Lillbolstad
Lillbolstad

Ledamot:
Ersättare:

von Beetzen, Michael
Ahlqvist, Tomas

Mörby
Torp

Ledamot:
Ersättare:

Blomqvist, Marita
Öfverström-Sundqvist, Yvonne

Lillbolstad
Lillbolstad

Ledamot:
Ersättare:

Alén, Jeanette
Danielsson, Veronica

Prestgården
Öra

Ledamot:
Hasselberg, Annette
Ersättare:
Cleve Andersson, Josefin
_________________
Kfge 19 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Frebbenby
Mörby

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
21.01.2020
Kommunfullmäktige
30.01.2020
Kommunstyrelsen
01.12.2020
(Forts.)
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________
Kst 339 §:

SIDA 24
§ nr

9
19
339

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att den genom beslut av den
30.01.20 § 19 valda socialnämnden ändras till äldreomsorgsnämnd fr.o.m. den
01.01.21 under förutsättning att förslaget till ändring av förvaltningsstadgan
godkänns.

Kst 339 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen

01.12.2020

340

Kst 340 §:

Ålands landskapsregerings förevisning av GC-led Frebbenby-Marsund
Ålands landskapsregering har genom beslut Dnr ÅLR 2020/6438 av den 24.11.20
meddelat att Ålands landskapsregering förevisar förslag till vägplan för planerad
nybyggnad av separat gång- och cykelväg parallellt med landsväg nr 1, sträckan
Frebbenby-Marsund i Hammarlands kommun tisdagen den 15.12.20 kl. 14.00 i
auditoriet i Självstyrelsegården. (Bilaga 10, Kst 01.12.20, § 340)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser ordföranden i byggnadstekniska nämnden Stellan Egeland,
kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik, ordföranden i kommunstyrelsen
Anders T. Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson till kommunens
representanter vid förevisningen av vägplanen tisdagen den 15.12.20 kl. 14.00 i
auditoriet i Självstyrelsegården.

Kst 340 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser ordföranden i byggnadstekniska nämnden Stellan Egeland,
kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik, vice ordföranden i kommunstyrelsen
Niklas Danielsson och kommundirektör Kurt Carlsson till kommunens representanter
vid förevisningen av vägplanen tisdagen den 15.12.20 kl. 14.00 i auditoriet i
Självstyrelsegården.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Kommunstyrelsen

01.12.2020

341

Kst 341 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2019/7152 av den 05.11.20 angående
danaarv efter arvlåtare i Hammarland, Hk Dnr 293/20.
Skoldirektörens e-post av den 27.11.20 angående inbesparingar, Hk Dnr 304/20.
Eckerö kommuns e-post av den 18.11.20 angående förslag till ny byggnadsordning,
Hk Dnr 299/20.
Protokoll från byggnadstekniska nämnden av den 16.11.20. (Ej utsänd)
Protokoll från socialnämnden av den 10.11.20. (Ej utsänd)
(Bilaga 11, Kst 01.12.20, § 341 )
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 341 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Kommunstyrelsen

01.12.2020

342

Kst 342 §:

Uppvaktning av lärare Näfsby skola

Kst 342 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter med anledning av att Lärarföreningen på Åland valt
klasslärare Susanne Nygård till Årets lärare att uppvakta henne på ett lämpligt sätt
vid ett lämpligt tillfälle av ordföranden i kommunstyrelsen Anders T. Karlsson,
skolnämnden ordförande Robert Järvinen och kommundirektör Kurt Carlsson.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

21.01.2020

323-342

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:
§§ 323-325; §§ 327-332; §§ 334-337; §§ 339-342
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 326; § 333; § 338;
________________________________________________________________________
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:
§ 326; § 333; § 338;

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 04.12.2020 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

