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HAMMARLANDS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

02.11.2021

270-272

Kst 270 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 270 §:

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

Kst 271 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Johan Holmqvist till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 02.11.21 i
kommungården efter sammanträdets avslutande.

Kst 271 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Sandra Eckerman till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 02.11.21 i
kommungården efter sammanträdets avslutande.
_________________

Kst 272 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 272 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Försäljning av tomt nr 2 i kvarter Ö2, Öra bostadsområde
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

02.11.2021

273

Kst 273 §:

Fastställandet av inkomstskattesats för år 2022 i Hammarlands kommun
Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2022 ska anmälas till
Skatteförvaltningen
senast
onsdagen
17.11.2021.
Kommunen
anger
inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet (91 a § 1 mom. i
lagen om beskattningsförfarande). (Bilaga 1, Kst 02.11.21, § 273)
Till föredragningslistan bifogas en jämförelse av förändringen i skatteinkomster
mellan kommunerna på Åland för åren 2019-2020. Finlands kommunförbunds
skatteprognos bifogas samt även ÅSUB: s statistik över fastställda skattesatser. Den
preliminära resultaträkningen och finansieringsanalysen för åren 2022-2024 bifogas
även.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för
Hammarlands kommun för år 2022 till 18,00 % vilket innebär att skattesatsen blir
oförändrad.
Uppskattning av antalet skatteören vid 2022 års beskattning av 2021 års
inkomster:
- Antalet skatteören vid 2021 års beskattning av 2020 års
inkomster (Beskattning läget 11.10.2021 + 3,5 %)
24 757 646 skatteören
- Antalet skatteören vid 2022 års beskattning av 2021 års
inkomster (uppskattning = 1,0 % jämfört med 2020)
25 005 222 skatteören
- Antalet skatteören vid 2023 års beskattning av 2022 års
inkomster (uppskattning = + 2,0 % jämfört med 2021)
25 505 326 skatteören
4 590 959 €

Beräknad skatteinkomst med 18,00 %
Kst 273 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

02.11.2021

274

Kst 274 §:

Fastighetsskatteprocenterna för skatteår 2022
Ett av kommunfullmäktige fattat beslut om fastighetsskatteprocentsatserna för
Hammarlands kommun för år 2022 skall meddelas senast den 17.11.21 till
skatteförvaltningen. Fastighetsskatten debiteras med stöd av fastighetsskattelagens
§§ 11-13. (Bilaga 1, Kst 02.11.21, § 274)
Enligt 11 § (1266/2001) i fastighetsskattelagen (654/1992) bestämmer
kommunfullmäktige
årligen
på
förhand
storleken
av
kommunens
fastighetsskattesatser inom de i lagen föreskrivna gränserna, samtidigt som
fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskattesatserna
bestäms med en hundradels procents noggrannhet. Vad gäller fastighetsskattesatserna
gäller på Åland rikets lag med beaktande av landskapets fastighetsskattelag.
Tillåtna intervall:
- allmän fastighetsskatteprocentsats (§ 11)
- för byggnader för stadigvarande boende (§ 12)
- för övriga bostadsbyggnader (§ 13)
- för obebyggd byggplats (§ 12 a)
- för allmännyttiga samfund § 13

(0,00-2,00 %)
(0,00-1,00 %)
(0,00-0,90 %)
(0,00-6,00 %)
(0,00-2,00 %)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer de i §§ 11-13 i
fastighetsskattelagen omnämnda fastighetsskatteprocentsatserna för Hammarlands
kommun för skatteåret 2022 enligt följande:
(2021)
- allmän fastighetsskatteprocentsats (§ 11)
0,20 (0,20)
- för byggnader för stadigvarande boende (§ 12)
0,00 (0,00)
- för övriga bostadsbyggnader (§ 13)
0,90 (0,90)
- för obebyggd byggplats (§ 12 a)
- för allmännyttiga samfund (§ 13)
0,00 (0,00)
Kst 274 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen

02.11.2021

275

Kst 275 §:

Hundskatt för skatteåret 2021
Enligt landkapslag om hundskatt (ÅFS 77/81) skall det årligen fastställas huruvida
hundskatt uppbärs i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte skall
uppbäras i Hammarlands kommun för skatteåret 2021.

Kst 275 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen

02.11.2021

276

Kst 276 §:

Utlåtande över ansökan om jordförvärv R:Nr 4:14 Nybonds, Strömma by
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2021/9164 av den 27.10.21
begärt utlåtande över ansökan om jordförvärv gällande svenska medborgarna
Christiane och Kim Hanssons ansökan om rätt att få förvärva och besitta den 4.000
m² stora färdigbildade fastigheten Nybonds R:Nr 4:14 i Strömma by. Fastigheten är
bebyggd med ett bostadshus. I förvärvet ingår inte andelar i samfällda jord- och
vattenområden. Fastigheten har inte egen strand. Enligt ansökan äger sökanden 4.000
m² fast egendom i landskapet Åland sedan tidigare. Sökanden har varit bosatt i
landskapet Åland sedan 2018. I ansökan anges att förvärvet avser fast bosättning.
Kommunstyrelsens utlåtande bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den
29.11.21. (Bilaga 2, Kst 02.11.21, § 273)
Enlig LF om jordförvärvstillstånd stadgas i § 4, 2 p. 2 att jordförvärvstillstånd skall
beviljas om det inte finns särskilda skäl däremot:
”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 förordar inför landskapsregeringen att svenska medborgarna
Christiane och Kim Hansson beviljas rätt att få förvärva och besitta den 4.000 m²
stora färdigbildade fastigheten Nybonds R:Nr 4:14 i Strömma by med stöd av LF om
jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 2.

Kst 248 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

02.11.2021

277

Kst 277 §:

Informationsmöte Ålands vatten Ab
Ålands vatten Ab har per e-post av den 14.10.21 beslutat att bjuda in 2-3
ägarrepresentanter per kommun/landskap till ett gemensamt möte den 17.11.21 kl.
14.00-16.00 i Blomstringe, Jomala. Antalet deltagare bör meddelas. Ålands vatten
Ab planerar för en utbyggnad av vattenförsörjningen. (Bilaga 3, Kst 02.11.21, § 277)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter om kommunens representanter vid informations- och
diskussionstillfället den 17.11.21 kl. 14.00-16.00 i Blomstringe, Jomala.

Kst 277 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser ordföranden i kommunstyrelsen Anders T. Karlsson,
kommunstyrelseledamot Johan Holmqvist, kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan
Vik och kommundirektör Kurt Carlsson till kommunens representanter vid
informations- och diskussionstillfället den 17.11.21 kl. 14.00-16.00 i Blomstringe,
Jomala.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen

02.11.2021

278

Kst 278 §:

Ålands hälso- och sjukvårds uppsägning av hyresavtal, rådgivningen
Ålands hälso- och sjukvård har genom ett brev av den 14.10.21 undertecknat av
hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen lämnat en uppsägning av hyresavtalet
av den 01.06.2013 angående utrymmen för hälsorådgivning och
sjukvårdsmottagning. I brevet yrkar Ålands hälso- och sjukvård på att avtalet hävs
från och med mitten av december då utrymmen inte är tillgängliga p.g.a.
ombyggnation av Hammargården. (Bilaga 4, Kst 02.11.21, § 278)
Enligt brevet anges att hemsjukvårdens verksamhet fortsätter oförändrat och att
Ålands hälso- och sjukvård fortsätter att stöda kommunernas effektiverade
serviceboenden.
Kommunen har hyrt ut 29,2 m² till en hyra motsvarande 303,68 €/månad samt
städning 60,- €/månad.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att inbjuda företrädare för Ålands hälso- och sjukvård till
en diskussion angående framtida organisation av hälsovårdsrådgivning och
sjukvårdsmottagning i Hammarland.

Kst 278 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Representanter från Ålands hälso- och sjukvård bjuds in till ett kommande
kommunstyrelsemöte.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

05.10.2021
02.11.2021

247
279

Kst 247 §:

Verksamhetsbidrag för föreningar år 2022 genom kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antog den 10.11.16 ett regelverk för bidrag till föreningar.
Följande föreningar och institutioner har ansökt om verksamhetsbidrag inom
kommunstyrelsens förvaltningsområde:
Föreningen Norden på Åland r.f.
Hammarlands Torp byalag r.f.
Svenska Finlands Folkting

23.08.21
01.09.21
15.09.21

799,50
2 200,00
170,00

Takorganisationer kan beviljas bidrag enbart genom lokala avdelningar i
Hammarland. Bidraget indelas i grundbidrag, aktivitetsbidrag och renoverings- och
investeringsbidrag. (Bilaga 10, Kst 05.10.21, § 247)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att Föreningen Norden på Åland r.f.: s ansökan om
799,50 € för år 2022 avslås emedan föreningen inte har en lokal avdelning i
Hammarland och då det inte heller föreligger synnerliga skäl för beviljandet av
verksamhetsbidrag.
Kommunstyrelsen besluter att ta upp anslag om 700,- € för Hammarlands Torp
byalag r.f. för år 2022 för att stöda projektet målning av tak, fönster, lister och dörrar.
För utbetalning förutsätts redovisning.
Kommunstyrelsen besluter att Svenska Finlands Folktings ansökan om 170,- € i stöd
för år 2022 avslås med motiveringen att Folktinget inte har en lokal avdelning i
Hammarland och det inte finns synnerliga skäl för att bevilja verksamhetsbidrag.
Kommunstyrelsens beslut verkställs under förutsättning att kommunfullmäktige
fastställer budgeten för ovan nämnda bidrag.
Kst 247 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 279 §:

Hammarlands Marthaförening r.f. ansöker om ett bidrag på 2.500,- € för målning och
reparation av taket på Marthabo. (Bilaga 5, Kst 05.10.21, § 279)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ta upp anslag om 700,- € för Hammarlands
Marthaförening r.f. för år 2022 för att stöda projektet målning och reparation av tak.
För utbetalning förutsätts redovisning.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 279 §:
BESLUT:

05.10.2021
02.11.2021

247
279

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Hammarlands Marthaförening r.f. uppmanas även söka stöd från PAF-medel.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

02.11.2021

280

Kst 280 §:

Ålands landskapsregerings remiss – förverkligande av läs- och skrivkunnighet
Ålands landskapsregering har genom beslut Dnr ÅLR 2021/196 av den 21.10.21
beslutat att sända på remiss rapporten om förverkligande av läs- och
skrivkunnighetsskedet och inledningsskedet inom grundskoleutbildningen för vuxna.
Remisstiden går ut den 31.12.21. (Bilaga 6, Kst 02.11.21, § 280)
Frågan gäller en ny skyldighet för kommunerna genom LL om barnomsorg och
grundskola vilken införts i grundskoleutbildningen för personer som fullgjort
läroplikten men inte erhållit avgångsbetyg från grundskola samt vuxna som är i
avsaknad av kunskaper som motsvarar grundskolans lärokurs.
Enligt brevet är kommunerna ansvariga för att grundskoleundervisning ordnas för
kommuninvånare som fullgjort läroplikten men inte slutfört grundskolans läroplikt
med godkänt avgångsbetyg. Grundskoleundervisningen kan ordnas i en av
kommunens skolor eller genom ett interkommunalt samarbete i form av köptjänst.
Undervisningen ska kunna genomföras i organiserade undervisningsgrupper enligt en
fastställd läroplan alternativt som distansundervisning.
I uppdraget har även ingått att utarbeta ett förslag till struktur, organisation,
utbildningskostnad och finansieringsform för frågan. Även rutiner för
anmälningsförfarande till utbildningen, beräknandet av kommunens initiala
kostnader per studerande samt uppgörande av en handlingsplan för hur
undervisningsformen kan förverkligas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från utbildningsnämnden.
Utbildningsnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
16.12.21.

Kst 280 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen

02.11.2021

281

Kst 281 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2021/8570 av den 12.10.21 angående
fastställande av basbelopp för kommunernas utbildningsverksamhet för år 2022, Hk
Dnr 203/21.
Ålands landskapsregerings protokoll nummer 15 av den 12.10.21 meddelat per epost av den 15.10.21 angående fastställande av basbelopp till kultur och
medborgarinstitut 2022, Hk Dnr 205/21.
(Bilaga 7, Kst 02.11.21, § 281)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 281 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

02.11.2021

282

Kst 282 §:

Förtroendevaldas arvoden och resekostnader för år 2022
Kommunfullmäktige har i regel årligen tagit beslut angående förtroendevaldas
arvoden och resekostnader för följande år. De nu gällande arvodena enligt
kommunfullmäktiges beslut återges nedan.
Förklaring

Telefon
ersättning €/år
100
200
100
50
20
20
50
20

Årsarvode
€
500
2 200
902
352
99
99
352
99

Per bevistat
sammant. €
45
45
45
45
45
45
45
45

Per gång
€
-

Ordförande i övriga kommunala
nämnder eller styrelser

-

45

-

Kommunstyrelseledamöters arvoden

-

40

-

Kommunfullmäktigeledamöters och övriga kommunala förtroendevaldas arvoden

-

40

-

Arvodet för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för ordförande

-

-

22,50

Arvode för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för ledamot
i kommunstyrelsen

-

-

20

Arvodet för justering av protokoll per särskilt fastställt justeringstillfälle för protokolljusterare i
övriga förvaltningsorgan

-

-

20

Ordförande kommunfullmäktige
Ordförande kommunstyrelse
Ordförande äldreomsorgsnämnd
Ordförande utbildningsnämnd
Ordförande biblioteksnämnd
Ordförande fritidsnämnd
Ordförande byggnadsteknisknämnd
Ordförande gemensam lantbruksnämnd

Till ordföranden i kommunens valmyndigheter betalas förutom mötesarvoden även
ett arvode/valdag

20

150

Till ledamot i kommunens valmyndigheter betalas förutom mötesarvoden även
ett arvode/valdag

110

Arvode för sammanträde utom kommunen skall utgå enligt samma grunder som för
sammanträde inom kommunen i de fall arvode icke utbetalas av kommunalförbund el. dyl.
Resekostnadsersättning skall utgå enligt de grunder som är gällande inom landskapsförvaltningen
Om en ordförande frånträder sitt uppdrag eller av annan orsak inte kan utöva uppdraget som
ordförande och viceordförande träder till, skall ordförandearvodet och årsarvodet fördelas
mellan dem i enlighet med det faktiska utövandet av ordförandeskapet
Arvode erläggs till förtroendevalda som inte erhåller årsarvode för förtroendeuppdrag enligt
20,- €/tim. då den förtroendevalda på uppdrag av förtroendeorganet i kommunen utsetts att
delta vid informationstillfällen, förrättningar o. dyl.
Ersättning om 21,- €/timme erläggs till ordföranden i byggnadskommittén för arbeten i
anknytning till byggnadsprojektet ytterom byggnadskommitténs sammanträden
Ordförande byggnadskommitté eller övriga kommittéer
Medlem byggnadskommitté eller övriga kommittéer

10

-

-

-

55
45

-

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige förtroendevaldas arvoden och
ersättningar för resekostnader för år 2022.
Kst 282 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förtroendevaldas arvoden
och ersättningar för resekostnader för år 2022 hålls oförändrade.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

02.11.2021

283

Kst 283 §:

Försäljning av tomt nr 2 i kvarter Ö2, Öra bostadsområde
Pär Oxenwaldt har genom blankett av den 29.10.21 ansökt om att få köpa tomt nr 2 i
kvarter Ö2 på Öra strands bostadsområde. Kommunfullmäktige har genom beslut av
den 23.05.17 slagit fast följande allmänna grunder för försäljning av tomt nr 2 i
kvarter Ö2 på Öra bostadsområde:
 Pris för tomt nr 2 kvarter Ö2 är 15.960,- € (1.064 m² * 15,- €/m²)
 Anslutningsavgift för vatten och avlopp tillkommer enligt gällande
Vattentariff och Avloppsvattentaxa
 Köparen förbinder sig att inom två (2) år från denna dag räknat ansöka om
byggnadstillstånd och att inom tre (3) år från denna dag räknat påbörja
byggnadsprojektet för bebyggande av tomten med en med detaljplanen,
byggnadsordningen
och
godkända
ritningar
överensstämmande
bostadsbyggnad. Om köparen inte inom fastställd tid uppfyller nämnda
byggnadsskyldighet, förbehåller sig Hammarlands kommun rätten att
återinlösa köpeobjektet till försäljningspriset utan ränta. Ifall kommunen
önskar nyttja sin rätt att återinlösa tomten, skall kommunen på det sätt, som
stadgas i 2 § i kapitel 2 i Jordabalken, inom 3 månader efter att villkorets
giltighetstid löpt ut väcka talan för att få köpet att återgå.
 Köparen står för kostnaderna för upprättandet av köpebrev, kostnaderna för
lagfarts och lantmäteriförfarande samt för överlåtelseskattens erläggande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter med stöd av § 68 p. 18 i kommunens förvaltningsstadga
sälja till Pär Oxenwaldt den 1.064 m² stora tomt nr 2 i kvarter Ö2 på Öra strands
bostadsområde för en köpeskilling om 15.960,- €.
Anslutningsavgift för vatten och avlopp tillkommer enligt gällande Vattentariff och
Avloppsvattentaxa.
Dessutom införs villkor om att byggnadslov skall sökas inom två år från tecknandet
av köpebrev samt att byggprojektet skall påbörjas senast tre år från tecknandet av
köpebrev. Ifall villkor om byggnadslov och påbörjandet av byggprojekt inte sker
inom ovan nämnda tid återgår köpet.
Köparen står för kostnaderna för upprättandet av köpebrev, kostnaderna för lagfarts
och lantmäteriförfarande samt för överlåtelseskattens erläggande.
Köpebrevet undertecknas för kommunens del av ordföranden i kommunstyrelsen
Anders T. Karlsson samt kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 283 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

02.11.2021

270-283

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:
§§ 270-278; §§ 280-282
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 279; § 283
________________________________________________________________________
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:
§ 279; § 283

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 05.11.2021 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

