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§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

71-73

Kst 71 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 71 §:

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

Kst 72 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Mona Kalm och Lena Sandqvist till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 03.03.20 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 72 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Sandra Eckerman och Lena Sandqvist till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 03.03.20 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.
_________________

Kst 73 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 73 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Utlåtande angående jordförvärv AX Stone Ab
2. Marknadsföring inför handelsmässan 2020
3. Förlängning av öppethållning av fritidsverksamhet
4. Förlängning av föris & eftis öppettider
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

74

Kst 74 §:

Synpunkter på utkast till ny läroplan för grundskolan på Åland
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/619 av den 11.02.20
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående utkastet till den nya läroplanen
för grundskolan på Åland. Ålands landskapsregering ber kommunerna lämna in
synpunkter gällande läroplanens allmänna del och de ämnesspecifika delarna som
ingår i remissutskicket. Kommentarer och synpunkter skall vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 24.04.20. (Bilaga 1, Kst 03.03.20, § 74)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära skolnämndens utlåtande i ärendet.
Skolnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 10.04.20.

Kst 74 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

75

Kst 75 §:

Antagande av hyresgäst till Hammarcenter lägenhet nr 10
Den 38,5 m² stora lägenheten nr 10 bestående av 1 rum och kök i Hammarcenter har
varit utannonserad i Hammarland Aktuellt. Tiden för ansökan gick ut den 19.02.20.
Inom utsatt tid har följande personer sökt lägenheten.
Aleksejs Stepanovs
ank. 04.02.20
Jorma Finnholm
ank. 07.02.20
Louise Segersvärd och Christian Kuuse ank. 19.02.20
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyra ut den 38,5 m² stora lägenhet nr 10 till Aleksejs
Stepanovs från och med den 04.03.2020 eller enligt överenskommelse för en hyra
motsvarande 8,40 €/m²/mån vilket utgör 343,40 €/månad. I hyran ingår 20,- € för
biltak.

Kst 75 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

76

Kst 76 §:

Framställan om förtjänsttecken
Kommunstyrelsen har fastställt direktiv för framställning av förtjänsttecken till
personal inom Hammarlands kommun genom beslut av den 20.08.02 § 211.
Följande personer har uppfyllt kommunstyrelsens direktiv angående förtjänsttecken:
Barnskötare

Christina Nyman

Anställningsdag 01.08.1999

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att framställa om Finlands kommunförbunds
förtjänsttecken i silver till följande arbetstagare för 20-års förtjänstfullt
anställningsförhållande till Hammarlands kommun:
Barnskötare
Kst 76 §:

Christina Nyman

Anställningsdag 01.08.1999

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

21.01.2020
04.02.2020
03.03.2020

46
61
76

Kst 46 §:

Landskapsregeringens kommunrunda i Hammarland
Landskapsregeringen ser fram emot en kommunrunda i Hammarland torsdagen den
19.03.20. Besöket skulle börja med ett företagsbesök ca 15.30 varefter det skulle ha
varit en måltid. Efter det ett möte med kommunens ledning och eventuellt även med
allmänheten antingen skilt eller samtidigt. Landskapsregeringen vill rätt snart ha en
tidtabell för hur kommunrundan läggs upp. Från landskapsregeringen torde delta 9
personer.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter om programmet för kommunrundan.

Kst 46 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen
besluter
att
kommunrundan
i
Hammarland
landskapsregeringen ordnas den 19.03.20 med start ca kl. 15.30.

med

Kommunstyrelsen bordlägger behandlingen av ett mera detaljerat program.
_________________
Kst 61 §:

Landskapsregeringen har lämnat in ett utkast till program. (Bilaga 7, Kst 04.02.20, §
61)
Det som behöver komplettering är företagsbesöket, platsen för middagen, var mötet
hålls och om det är en öppen tillställning.

Kst 61 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att efterhöra med Komforthus Ab angående
företagsbesöket. Middagen och själva mötet ordnas i Hammargården. Till mötet i
Hammargården bjuds även kommuninvånare.
Ordföranden i kommunstyrelsen Anders T. Karlsson konstaterar efter ärendets
behandling att ledamot Cecilia Jansson avlägsnar sig från sammanträdet kl. 20.46.
_________________

Kst 77 §:

Ett program för kommunrundan har sänts den 18.02.20. (Bilaga 2, Kst 03.03.20, §
77)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter om kommunens representation vid kommunrundan.

Kst 77 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
21.01.2020
46
Kommunstyrelsen
04.02.2020
61
Kommunstyrelsen
03.03.2020
76
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att kommunfullmäktiges ordförande Lars Häggblom, vice
ordförande i kommunfullmäktige Anne-Maj Mattsson, kommunstyrelsens ordförande
Anders T. Karlsson, vice ordförande kommunstyrelsen Niklas Danielsson,
ledamöterna Sandra Eckerman och Johan Holmqvist och ersättarna Caroline
Engman, Marie Stenlund och kommundirektör Kurt Carlsson deltar under
kommunrundan med start från Komfort Hus Ab kl. 15.30.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen

03.04.2018
12.02.2020
03.03.2020

102
4
78

Kst 102 §:

Komforthus Ab: s ansökan om att få lösa in vägområde
Komforthus Ab har genom brev av den 28.03.18 lämnat en ansökan om att få lösa in
vägområdet som ligger mellan tomterna R:Nr 1-5, 1-6 och 1-7. Själva infarten från
Bovikvägen fram till kommunens egna markområde om ca 95 m ligger på
Hammarlands församlings mark och vid inköp har Hammarlands församling
framhållit att de behöver väganslutningen för sin virkestransport. Som motivering för
ansökan anförs att bolaget vill skapa möjligheter att bygga en välfungerande
sophantering samt bättre flöde på området vid planerad expansion av företaget.
Åtgärden skulle förutsätta en ändring av detaljplanen. (Bilaga)
Kommunen äger och marknadsför idag industrimark norr om det aktuella området
från den 3,571 ha stora fastigheten 1-8. Vid uppgörandet av detaljplanen för
industriområdet har kommunen avsett att använda väg vidare till fastigheten R:Nr 18. Tillika har det även diskuterats att en ytterligare anslutning till området kunde
planeras i det norra hörnet av fastigheten. Det vägområde som Komforthus Ab vill
lösa in från kommunen är ca 3.400 m².

Utgående från de investeringar som kommunen gjort i vägområdet om 39.812,81 €
torde bokföringsvärdet den 31.12.17 vara ca 12.164,42 €.
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)

03.04.2018
12.02.2020
03.03.2020

102
4
78

Investeringar i vägområden industriområdet
År
Projekt
2006 Del av Hammarvägen
2007 Hammarvägen
2008 Hammargränd
2009 Ytbeläggning Hammargränd
TOTALT

€

11 002,91
17 396,75
8 515,00
2 898,15
39 812,81

Uppskattat bokföringsvärde
31.12.2017
2 567,35
5 219,03
3 122,17
1 255,87
12 164,42

(Forts.)

Vattenledningen till Mörby går genom industriområdet och avloppet vidare till
kommunens industriområde norr om Komforthus Ab torde anläggas genom
ifrågavarande fastighet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 30.04.18.
Kst 102 §:

BESLUT:
Ordföranden Tomas Blomberg konstaterar att kommunfullmäktiges ordförande Lars
Häggblom anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som
ärendet behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 4 §:

Kommunteknikern utredde alternativ för ny anslutning till företagsmarken och
möjlighet att ansluta till kommunens mark norr om företagstomten. Företagsmarken
är planerat för att möjliggöra väg och att kommunalteknik kan anslutas till utvidgat
industriområde norrut och västerut. I dag äger kommunen mark norrut för att kunna
förstora nuvarande industriområdet.
Vid förfrågning till LR om beviljande av ny väganslutning till kommunens
markområde så beviljas inte ny väganslutning på grund av sikthinder och topografi.
Däremot beviljade LR att kommunen får bredda och använda Hammarlands
församlings väganslutning efter införskaffat lov av församlingen, i enlighet med
villkoren i LR beslut ÅLR 2018/3216. Infarten är beläget strax norr om kommunens
mark.
Hammarlands församling gav kommunen rätt att få ansöka om servitutsrätt till
församlingens väg genom lantmäteriförrättning, vid eventuellt behov av markköp
skall ansökan riktas till kyrkofullmäktige. Eksek 62§ /2018.
Kommunens mark norr om förretagsmarken är inte planlagt. Eftersom det finns
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
03.04.2018
102
Byggnadstekniska nämnden
12.02.2020
4
Kommunstyrelsen
03.03.2020
78
(Forts.)
intresse av att köpa delar av kommunens mark för företagsendamål bör området
planläggas för att förses med vägar och kommunalteknik samt tomter.
BTN 4§

Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar för kommunstyrelsen att marken norr om
företagsmarken planeras och också innefattar församlingens väg. Planläggaren får i
uppgift att samtidigt göra planändring för företagsmarkens byggnadsplan.
Planändringen får inte försvåra eventuell återköp av den inte bebyggda tomt 2 eller
förhindra församlingens rätt till väganslutning till sitt markområde. Planläggaren får i
uppgift att uppgöra en helhetslösning som omfattar företagsmarken, kommunens
oplanerade område och som möjliggöra planutvidgning västerut. Byggnadsplanens
mål är att ta ett helhetsgrepp över hela området, för att uppgöra ett ändamålsenligt
och attraktivt företagsområde som innefattar berörda parters behov.

BTN 4 §:

BESLUT:

Kst 78 §:

Enligt förredragandes förslag med tillägg att höra med församlingen om markköp för
att möjliggöra en bräddning och större svängradie in till företagsmarken från
församlingens infart.
_________________
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att på Komfort Hus Ab: s ansökan svara enligt följande:
Kommunstyrelsen kan bereda ärendet om försäljning av vägområde mellan de av
Komfort Hus Ab idag ägda tomterna vidare under följande förutsättningar:





Kst 78 §:

Komfort Hus Ab godkänner bekostandet av byggandet av lika många m² väg
inklusive ytbeläggning för att tillåtas lösa in vägområdet mellan de av
Komfort Hus Ab idag ägda tomterna.
Ett eventuellt inlösen kan ske först när en detaljplan med helhetsgrepp kunnat
fastställas och nya vägar byggts till kommunens industriområde.
Kommunstyrelsen ger byggnadstekniska nämnden i uppdrag att påbörja en
planeprocess under förutsättning att Komfort Hus Ab kan acceptera
kommunens villkor.
Kommunstyrelsen ser fram emot ett svar senast den 31.05.20.

BESLUT:
Ordförande Anders T. Karlsson konstaterar att ordföranden i kommunfullmäktige
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

21.01.2020
03.03.2020

26
79

Kst 26 §:

Val av arbetarskyddskommission för åren 2020-2021
Enligt L om tillsyn över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på
arbetsplatsen (FFS 44/2006) stadgas om arbetarskyddskommission i § 38. På en
arbetsplats där minst 20 arbetstagare regelbundet arbetar skall för två år i sänder
inrättas en arbetarskyddskommission. I arbetarskyddskommissionen är både
arbetsgivare och arbetsplatsens arbetstagare företrädda. Arbetsgivaren skall vidta
nödvändiga åtgärder för att ordna i denna paragraf avsett samarbete.
I
§
39
stadgas
om
val
av
arbetarskyddskommission
samt
arbetarskyddskommissionens sammansättning. Om inte något annat avtalas om
antalet medlemmar i arbetarskyddskommissionen och om de olika parternas
representation är antalet medlemmar i kommissionen fyra, åtta eller tolv i enlighet
med vad arbetsplatsens art, storlek och övriga förhållanden förutsätter. Av
medlemmarna företräder en fjärdedel arbetsgivaren och hälften den grupp av
arbetstagare eller arbetstagare i tjänstemannaställning som är den större och en
fjärdedel den grupp som är den mindre av dessa grupper.
Arbetsgivaren utser en företrädare i arbetarskyddskommissionen med uppgift att
sköta beredningen av de ärenden som kommissionen behandlar. Arbetsgivaren, en
företrädare för denne eller en person som kommissionen valt inom sig är ordförande
för arbetarskyddskommissionen. Arbetarskyddschefen deltar i kommissionens
sammanträden även om han eller hon inte är medlem.
Arbetarskyddsfullmäktige är medlemmar i arbetarskyddskommissionen. De
medlemmar av kommissionen som i övrigt företräder arbetstagarna väljs med
iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 30 § bestäms om val av
arbetarskyddsfullmäktig.
Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om tidpunkten
för valet av arbetarskyddskommission, valbarhet, kandidatnominering,
röstningsförfarande och anordnandet av val samt sammankallandet av kommissionen
liksom om organiseringen av dess uppgifter i övrigt.
Kommunens företrädare i arbetarskyddskommissionen är arbetarskyddschefen samt
om kommissionen har fler än fyra medlemmar dessutom någon annan av kommunen
utsedd person. Ordförandeskapet alternerar mellan arbetarskyddschefen och
arbetarskyddsfullmäktige.
Under senaste mandatperiod har arbetarskyddskommissionen haft följande
sammansättning.
Susanne Ölund

Heidi Lindgren
Dan Vik
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

köksbiträde

daghemmet Klaralund, daghemmet
Björkdungen, Näfsby skola,
familjedagvården, biblioteket och
fritidshemmet
närvårdare
Hammargården
kom. tek-byggi. kommunkansli, tekniska sektorn (Forts.)
Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
21.01.2020
Kommunstyrelsen
03.03.2020
(Forts.)
I arbetarskyddskommissionen ingår även arbetarskyddschefen.

SIDA 11
§ nr

26
79

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela enheterna att val av medlemmar i
arbetarskyddskommission för mandatperioden 2020-2021 bör förrättas.
Kst 26 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 79 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar till kännedom att följande resultat från sämjoval av
arbetarskyddskommission har meddelats för mandatperioden 2020-2021:
Niklas Wasén

Heidi Lindgren
Dan Vik

skolföreståndare daghemmet Klaralund, daghemmet
Björkdungen, Näfsby skola,
familjedagvården, biblioteket och
fritidshemmet
närvårdare
Hammargården
kom. tek-byggi. kommunkansli, tekniska sektorn

I arbetarskyddskommissionen ingår även arbetarskyddschefen.
Kst 79 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

21.01.2020
03.03.2020

27
80

Kst 27 §:

Val av arbetarskyddsfullmäktige för åren 2020-2021
Enligt L om tillsyn över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på
arbetsplatsen (FFS 44/2006) stadgas om arbetarskyddsfullmäktige i §§ 29, 30. På en
arbetsplats där regelbundet minst tio arbetstagare arbetar skall arbetstagarna bland
sig utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare för arbetarskyddsfullmäktigen
till sina företrädare i det samarbete som avses i detta kapitel samt för kontakterna till
arbetarskyddsmyndigheterna. Även på andra arbetsplatser kan arbetstagarna bland
sig utse en fullmäktig och ersättare enligt ovan. Arbetstagare i tjänstemannaställning
på en arbetsplats har rätt att bland sig utse en arbetarskyddsfullmäktig och två
ersättare till företrädare för sig.
Enligt det samarbetsavtal som Ålands kommunala avtalsdelegation tecknat för
kommunerna skall om kommunen har minst 10 anställda i varaktigt arbete bland sig
välja en arbetarskyddsfullmäktige och två vicefullmäktige. För vissa personalgrupper
eller funktionella helheter kan i kommunen väljas egna fullmäktige och för var och
en av dessa två vicefullmäktige. Valet av arbetarskyddsfullmäktige och
vicefullmäktige skall ordnas så att kommunens hela personal har möjlighet att delta i
valet.
Arbetarskyddsfullmäktig och ersättare skall i ett av arbetstagarna anordnat val väljas
för en mandatperiod på två kalenderår, om inte något annat avtalas om
mandatperioden i enlighet med 23 §. Genom ett avtal enligt 23 § 1 mom. kan det
avtalas om en mandatperiod som är längre än två år. Av grundad anledning får det
också i arbetarskyddskommissionen eller i ett motsvarande samarbetsförfarande
avtalas att mandatperioden omfattar fyra kalenderår. Om plats och tid för valet skall
avtalas på förhand med arbetsgivaren. Valet skall ordnas så att alla arbetstagare på
arbetsplatsen kan delta i det och så att det inte i onödan stör verksamheten på
arbetsplatsen.
Följande personer har ingått i arbetarskyddsfullmäktige för mandatperioden 20182019:
Daghemmet Klaralund Daghemmet Björkdungen, Näfsby skola, familjedagvården,
biblioteket och fritidshemmet
Arbetarskyddsfullmäktige
Susanne Ölund
köksbiträde
1: sta vice arbetarskyddsfullm.
Niklas Wasén
skolföreståndare
2: dra vice arbetarskyddsfullm.
Jenny Nurmi
barnträdgårdslärare
Hammargården
Arbetarskyddsfullmäktige
1: sta vice arbetarskyddsfullm.
2: dra vice arbetarskyddsfullm.

Heidi Lindgren
Lena Segersvärd
Marita Blomqvist

närvårdare
närvårdare
närvårdare

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
21.01.2020
Kommunstyrelsen
03.03.2020
(Forts.)
Fastighetsskötare, kommunkansli, tekniska sektorn
Arbetarskyddsfullmäktige
Dan Vik
1: sta vice arbetarskyddsfullm.
Anders Sundqvist
2: dra vice arbetarskyddsfullm.
Ingmar Sundqvist

SIDA 13
§ nr

27
80

kommuntek-bygginsp
lantbrukssekreterare
fastighetsskötare (Forts.)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela enheterna att val av en
arbetarskyddsfullmäktige och två vice arbetarskyddsfullmäktige bör förrättas för
mandatperioden 2020-2021 för enheterna:
1. Daghemmet Klaralund, Daghemmet Björkdungen
familjedagvården och biblioteket
2. Hammargården
3. Fastighetsskötare
kommunkansli, tekniska sektorn
Kst 27 §:

Näfsby

skola,

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 80 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar till kännedom att personalen i kommunen genom
sämjoval utsett arbetarskyddsfullmäktige och vice arbetarskyddsfullmäktige enligt
följande för mandatperioden 2020-2021:
Daghemmet Klaralund Daghemmet Björkdungen, Näfsby skola, familjedagvården,
biblioteket och fritidshemmet
Arbetarskyddsfullmäktige
Niklas Wasén
skolföreståndare
1: sta vice arbetarskyddsfullm.
Susanne Ölund
köksbiträde
2: dra vice arbetarskyddsfullm.
Maria Öhman
kock
Hammargården
Arbetarskyddsfullmäktige
1: sta vice arbetarskyddsfullm.
2: dra vice arbetarskyddsfullm.

Heidi Lindgren
Lena Segersvärd
Elina Hansson

Fastighetsskötare, kommunkansli, tekniska sektorn
Arbetarskyddsfullmäktige
Dan Vik
1: sta vice arbetarskyddsfullm.
Ingmar Sundqvist
2: dra vice arbetarskyddsfullm.
Anders Sundqvist
Kst 80 §:

närvårdare
närvårdare
närvårdare

kommuntek-bygginsp
fastighetsskötare
lantbrukssekreterare

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

81

Kst 81 §:

Anhållan om tillägg i grundlön, socialsekreterare
Socialsekreterare Jolita Andziulaitiene har genom ett brev av den 07.02.20 lämnat en
anhållan om löneförhöjning från och med den 01.02.20 med 300,- €. Nuvarande
uppgiftsrelaterade lön är 3.636,73 €. I anhållan nämns att kommunen vid anställning
av vikarie under ledighet har gett kommundirektören rätt enligt beslut av den
04.02.20 § 65 att använda ett rekryteringstillägg om 300,- € (vid heltid) enligt AKTA
kapitel II § 10.
I ansökan anges att sökanden arbetat i kommunen sedan 2015 och då i över ett års tid
arbetat ensam utan att begära någon ersättning för det eller framfört något krav om
att kommunen skall höja lönen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avslå anhållan. Beslutet motiveras med att det
rekryteringstillägg enligt AKTA kapitel II § 10 som kommunstyrelsen godkände att
kommundirektören kan använda vid anställning av en vikarie inte kan tillämpas på
en tjänsteman som redan är anställd. Rekryteringstillägget är avsett för att användas
vid problem att få personal. Rekryteringstillägget har vid anställning av vikarie för
ordinarie socialsekreteraren varit nödvändigt för att ordna de lagstadgade
tjänsteuppgifter vilka ankommer på tjänsten.
I övrigt hänskjuts alla eventuella lönejusteringar till fördelning av eventuella
kommande lönepotter enligt kollektivavtal för att alla anställda skall kunna bedömas
på ett likvärdigt sätt.

Kst 81 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

82

Kst 82 §:

Ålands handikappförbund r.f. : s information till kommunfullmäktige
Ålands handikappförbund r.f. har genom e-post av den 31.01.20 genom vikarierande
kommunikatör och rättighetsutbildare Gunilla G. Nordlund framfört ett önskemål om
att få informera kommunfullmäktige under 15-20 minuter med speciellt fokus på
tillgänglighet. Utgångspunkten är att Ålands handikappförbund är huvudman för ett
PAF-finansierat rättighetsutbildarprojekt som riktar sig till kommuner och offentliga
myndigheter på Åland. Projektet bistår och informerar om FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning vilken gäller på Åland sedan 2016.
(Bilaga 4, Kst 03.03.20, § 82)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att information ordnas om
tillgänglighet under nästa fullmäktigesammanträde.

Kst 82 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

30.01.2020
03.03.2020

38
83

Kfge 38 §:

Båtseminarium om framtidens klimatsmarta kommuer
Ledamot Johnny Ahlström tog upp ärendet att det vid skolningen för
förtroendevaldan i Finlands kommunförbunds regi informerats om ett båtseminarium
om klimat, miljö, markanvändning, trafik och byggande för tjänsteinnehavare och
förtroendevalda. Båtseminariet äger rum den 22.04-24.04.20 från HelsingforsStockholm-Helsingfors. I programmet ingår besök på Nordtrygg 2020-mässan i
Stockholm. Över 800 utställare inom bygg-, VVS och fastighetsbranschen
medverkar.

Kfge 38 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att ledamot
Johnny Ahlström framställer ett ärende angående båtseminariet till
kommunstyrelsen.
_________________

Kst 83 §:

Ledamoten i kommunfullmäktige Johnny Ahlström har genom e-post av den
13.02.20 gjort en framställan angående båtseminariet den 22.04-24.04.20 på m/s
Viking Gabriella, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors. Kostnaden är 495,- €/person i
två personers hytt. Tillägg för enpersoners hytt 50,- €. Johnny Ahlström föreslår att
kommunen skickar en representant på seminariet. Representantens uppgift bör vara
att nätverka och skaffa sig kunskap om vilken riktning kommunen bör jobba för att
säkra en hållbar utveckling. Förslagsvis bör en skriftlig redogörelse lämnas in till
kommunen med konkreta förslag som kan användas som underlag i framtida beslut.
(Bilaga 5, Kst 03.03.20, § 83)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela båtseminariet till kommunteknikerbyggnadsinspektör Dan Viks kännedom då han handhar de tjänsteuppgifter som
gäller fysisk planering och byggnation i kommunen.

Kst 83 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att avstå från att sända representant till båtseminariet om
framtidens klimatsmarta kommuner med motiveringen att kommunen för närvarande
planerar ett lärorikt byggprojekt i Hammargården enligt miljöregler 3.0.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

30.01.2020
03.03.2020

37
84

Kfge 37 §:

Motion avseende skolkörningar i Hammarland

Kfge 37 §:

BESLUT:
Ordföranden i kommunfullmäktige Lars Häggblom konstaterar att ledamot Tomas
Blomberg som första undertecknare lämnat in en motion daterad den 30.01.20
avseende skolkörningar i Hammarland.
Efter att motionen lästs upp remitteras ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
(Protokollsbilaga, Kfge 30.01.20, § 37)
_________________

Kst 84 §:

(Bilaga 6, Kst 03.03.20, § 84)
Syftet med motionen är att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen för
skolkörningarna inom kommunen och söka lösningar för dessa.
Konkreta åtgärder föreslås enligt följande:
 Bjuda ut körningar som en totalentreprenad där utförarna själva kommer med
förslag hur man på bästa sätt ordnar skjutsen till skolan.
 Samordna högstadiekörningarna med låg och mellanstadiets körningar.
 Samordna samtliga skolkörningar med matartrafiken och ha nytta av stödet från
LR för matartrafiken.
 Samordna skoltiderna så att körningarna blir mer kostnadseffektiva.
 Erbjuda föräldrar som kör in sina barn till skolan kilometerersättning enligt
gällande tariffer.
Kommunstyrelsen har enligt ärende § 37 av den 21.01.20 gett ett bindande direktiv
till skolnämnden att skolnämnden upphandlar skolskjutsarna för körning av elever
till skolan. Skolskjutsarna för hemkörning från skolan ordnas med beställd taxi för de
elever som behöver skolskjuts hem den aktuella dagen. Att bjuda ut skolskjutsarna
enligt tidigare års upplägg är därmed inte möjligt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till skolnämnden för beredning.

Kst 84 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

85

Kst 85 §:

(Konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

86

Kst 86 §:

(Konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

87

Kst 87 §:

(Konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

88

Kst 88 §:

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag godeman - lantmäteriförrättning
Ulla Eriksson har genom brev av den 24.02.20 lämnat en anhållan om befrielse från
förtroendeuppdraget som godeman vid lantmäteriförrättningar för åren 2020-2023.
Enligt anhållan uppfylls inte längre det allmänna valbarhetskriteriet angående ålder.
(Bilaga 6, Kst 03.03.20, § 88)
Då kommunen fortfarande har åtta personer vilka utsetts till godeman vid
lantmäteriförrättningar torde ett kompletteringsval inte vara nödvändigt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Ulla Eriksson, Torp befrias
från förtroendeuppdraget som godeman vid lantmäteriförrättningar emedan
valbarhetskriterierna angående ålder inte uppfylldes vid valtidpunkten.

Kst 88 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

89

Kst 89 §:

Intresseanmälan om att få köpa tomt på Öra strand
Fredrik Holmström och Caroline Engman har genom brev inkommen den 24.02.20
lämnat en önskan om att få köpa tomt nr 6 i kvarter Ö10 på Öra strand. Kommunen
har sålt tomten den 30.03.17. I köpebrevet finns följande standardvillkor. (Bilaga 8,
Kst 03.03.20, § 89)
P 10. ”… Köparen förbinder sig att inom två (2) år från undertecknandet av detta
köpebrev 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….”
Köpeskillingen för tomten var 48.000,- €. Kommunen har inte i sin budget ett
godkänt anslag för att återinlösa tomten.
Själva processen att återinlösa tomten är komplicerad. En stämning måste göras till
Ålands tingsrätt. Det här för med sig kostnader för kommunen. Efter ett
domstolsutslag vilket tar tid måste ett köpebrev tecknas med den tidigare köparen
och i det här fallet är det kommunen som står för kostnaden för upprättandet av
köpebrev. Kommunfullmäktige måste även godkänna anslag för eventuellt återköp
av tomten. Ärendet kan även kompliceras ifall fastigheten belastas med inteckning.
Det enklaste sättet att lösa frågan är att sökanden direkt kontaktar markägaren och
försöker få en affär genomförd. För kommunen innebär ett återköp av tomten en
finansiell risk då det är svårt att få garantier på förhand att markområdet i slutändan
säljs enligt intresseförfrågan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela sökanden att kommunen inte har får avsikt att
nyttja sin rätt att återinlösa tomten. Kommunens ekonomi medger inte tagandet av
den ekonomiska risken att tomten i slutändan blir osåld i kommunens ägo.
Kommunen är nöjd med den ursprungliga köparen och ser fram emot att bygget
kommer igång i den takt som ägaren av tomten finner lämplig. Kommunen påförs
dessutom extra kostnader för domstolsprocess och köpebrev vilka kommunen inte
kan få täckta senare.

Kst 89 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ersättare Caroline Engman anmäler
jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen
03.03.2020
89
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att kontakt skall tas med två tomtägare och efterhöra
planerna för att uppfylla skyldigheten att bygga på tomterna.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

05.11.2019
21.01.2020
03.03.2020

273
32
90

Kst 273 §:

Anbudstävlan angående marknadsföring av kommunens tomter
I enlighet med kommunstyrelsens diskussion vid sammanträdet den 08.10.19 har
anbudshandlingar tagits fram för att upphandla marknadsföring av kommunens
tomterna från mäklare på Åland. (Bilaga 7, Kst 05.11.19, § 273)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bifogade anbudshandlingar samt att en selektiv
anbudstävlan riktas till Fastighetskonsult Ab, Lyyskis fastigheter RFM, Din fastighet
Ab och Mäklarhuset Åland Ab.

Kst 273 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 32 §:

Inom den utsatta tiden 13.12.19 har endast ett anbud inkommit. Anbudet har inte
öppnats.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att öppna anbudet vid sammanträdet.

Kst 32 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att det inkomna anbudet öppnas.
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att Cecilia Jansson anmäler jäv samt att
hon avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.
Ordföranden konstaterar att ersättare Caroline Engman anländer till sammanträdet
under ärendets behandling kl. 20.09 samt att hon träder in som ersättare för Cecilia
Jansson vid behandlingen av ärendet.
Kommunstyrelsen besluter att anta det inkomna anbudet från Din Fastighet Ab och
att kontrakt tecknas med bolaget enligt anbudet.
_________________

Kst 90 §:

Din fastighet Ab har per e-post av den 27.02.20 meddelat att de inte kan åta sig
förmedlingsuppdraget. (Bilaga 9, Kst 27.02.20, § 90)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 90 §:
BESLUT:

05.11.2019
21.01.2020
03.03.2020

273
32
90

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

91

Kst 91 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2020:
Semester: 10; 12-13; 14; 17-18
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande: 14
Kompensationsledighet: 15;
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet: 11;
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 5-6
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon: 19
Ersättningsandel för barnomsorg:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 91 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

92

Kst 92 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2019/9810 av den 04.02.20 angående
frågeställningar med anledning av antagen LL om barnomsorg och grundskola, Hk
Dnr 26/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2019/9370 av den 06.02.20 angående
jordförvärv, Dnr 2/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2019/8205 angående ersättning för
anordnande av träningsundervisning, Hk Dnr 27/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/1049 av den 05.02.20 angående ny
lagstiftning – beskrivning av klientprocesser och behörighetskrav, Hk Dnr 22/20.
Skatteförvaltningens uppgifter över samfund och koncerner i kommunen, Hk Dnr
31/20.
Protokoll från räddningsområde Ålands landskommuner den 29.01.20, Hk Dnr
16/20. (Ej utsänd)
(Bilaga 10, Kst 03.03.20, § 92)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 92 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

93

Kst 93 §:

Utlåtande angående jordförvärv AX Stone Ab
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/1171 av den 03.03.20
begärt kommunens utlåtande angående AX Stone Ab: s ansökan om rätt att förvärva
och besitta den ca 1,31 ha stora outbrutna delen av den av Hammarlands kommun
ägda 3,571 ha stora fastigheten R:Nr 1-8 Företagsmarken. Företaget avser att
använda marken för en markstensfabrik. Området ifråga är obebyggt och har inte
andel i samfällda jord- och vattenområden. Området har inte egen strand. Företaget
är registrerat den 02.12.19. Bolagsmännen är lettländska medborgare vilka varit
bosatta i landskapet Åland sedan 03.06.09 samt 01.09.14. Kommunens utlåtande
skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den 03.04.20. (Bilaga)
Enligt landskapsförordning om jordförvärvstillstånd (ÅFS 70/2003 stadgas följande i
§ 6:
”Grunder för att juridiska personer skall få jordförvärvstillstånd
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer i enlighet
med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och
jordförvärvstillstånd.
Jordförvärvstillstånd kan beviljas när samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:
1) Sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort i
landskapet Åland.
2) Markområdet är lämpligt för den verksamhet som sökanden bedriver.
3) Minst två tredjedelar av bolagsmännen eller styrelsemedlemmarna har åländsk
hembygdsrätt eller är fast bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka.
Om det inte finns särskilda skäl däremot skall jordförvärvstillstånd beviljas när
samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:
1) Sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort i
landskapet Åland.
2) Samtliga bolagsmän eller styrelsemedlemmar har åländsk hembygdsrätt eller är
fast bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka. Vad som sägs i denna paragraf
skall i tillämpliga delar gälla sådana fysiska personer som driver näring.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar att AX Stone Ab beviljas rätt att förvärva och besitta den
ca 1,31 ha stora outbrutna delen av fastigheten R:Nr 1-8 Företagsmarken i
Prestgården by med stöd av LF om jordförvärvstillstånd § 6, 3.

Kst 93 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 29
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

94

Kst 94 §:

Marknadsföring inför handelsmässan 2020
Leif Salmén har vidarebefordrat ett förslag till marknadsföring vilket utarbetats av
Tidningen Åland inför handelsmässan 2020. (Bilaga)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att beställa följande marknadsföring från Tidningen
Åland inför handelsmässan 2020.
En halvsidesannons i Tidningen Ålands mässtema den 11.3.
Digitala storbildskärmarna en vecka i Möckelörondellen och en vecka Godbyvägen
vecka 13.
Jippo annons i maj under förutsättning att ett sådant ordnas.

Kst 94 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att beställa följande marknadsföring från Tidningen
Åland inför handelsmässan 2020.
En halvsidesannons i Tidningen Ålands mässtema den 11.3.
Digitala storbildskärmarna en vecka i Möckelörondellen under veckorna 12, 15 och
18.
Jippo annons i maj-juni under förutsättning att ett sådant ordnas.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 30
§ nr

Kommunstyrelsen

03.03.2020

95

Kst 95 §:

Förlängning av föris & eftis öppettider
Ledamot Sandra Eckerman har lämnar under sammanträdet en framställan om
förlängning av föris & eftis öppettider.

Kst 95 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till socialnämnden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

03.03.2020

71-95

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:
§§ 71-74; §§ 76-80; §§ 82-84; § 88; §§ 90-93; § 95
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 75; §§ 85-87; § 89; § 94
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§ 81; LL om tjänstekollektivavtal ÅFS 22/78 § 2

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:
§ 75; §§ 85-87; § 89; § 94

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 06.03.2020 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

