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Ordföranden i byggnadskommittén för Hammargårdens om- och tillbyggnad Tommy Saarinen har
kallats in till sammanträdet kl. 18.30 för att informera om projektet samt hur det fortskrider.
Bilagor till kallelse:
1. Handlingar till ärendena §§ 290-291
2. Jorddomstolens utslag Dnr M 19/19872, Hk Dnr 276/20
3. Handlingar till kommunstyrelsens kännedom enligt § 296
Enligt uppdrag,
Hammarland den 30.10.2020
Kommundirektör

Kurt Carlsson

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 06.11.2020.
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 30.10.2020-13.11.2020.
Hammarland den 30.10.2020,
Kommundirektör

Kurt Carlsson
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

03.11.2020

287-289

Kst 287 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 287 §:

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

Kst 288 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Johan Holmqvist och Mona Kalm till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 03.11.20 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 288 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 289 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 289 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Anhållan om semester, kommundirektör
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

03.11.2020

290

Kst 290 §:

Fastställandet av inkomstskattesats för år 2021 i Hammarlands kommun
Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2021 ska anmälas till
Skatteförvaltningen
senast
måndag
17.11.2020.
Kommunen
anger
inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet (91 a § 1 mom. i
lagen om beskattningsförfarande). (Bilaga 1, Kst 03.11.20, § 290)
Till föredragningslistan bifogas en jämförelse av förändringen i skatteinkomster
mellan kommunerna på Åland för åren 2018-2019. Finlands kommunförbunds
skatteprognos bifogas samt även ÅSUB: s statistik över fastställda skattesatser. I det
av kommunfullmäktige den 17.06.20 godkända programmet för stärkandet av
Hammarlands kommuns ekonomi år 2020 upptogs höjning av inkomstskattesatsen
inför år 2021 från 17,25 % till 18,25 % som en åtgärd. Hammarlands kommun har i
tre senaste bokslut uppvisat ett ökande underskott och en kommun bör visa ett stadigt
plus för att ha ekonomin i balans.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för
Hammarlands kommun för år 2021 till 18,25 % vilket utgör en höjning med 1,00 %.
Uppskattning av antalet skatteören vid 2022 års beskattning av 2021 års
inkomster:
- Antalet skatteören vid 2020 års beskattning av 2019 års
inkomster (Beskattning läget 19.10.2020 + 4,0 %)
23 950 052 skatteören
- Antalet skatteören vid 2021 års beskattning av 2020 års
inkomster (uppskattning = - 5,0 % jämfört med 2019)
22 752 549 skatteören
- Antalet skatteören vid 2022 års beskattning av 2021 års
inkomster (uppskattning = + 3,5 % jämfört med 2020)
23 548 888 skatteören
4 297 672 €

Beräknad skatteinkomst med 18,25 %
Kst 290 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för
Hammarlands kommun för år 2021 till 18,00 % vilket utgör en höjning med 0,75 %.
Uppskattning av antalet skatteören vid 2022 års beskattning av 2021 års
inkomster:
- Antalet skatteören vid 2020 års beskattning av 2019 års
inkomster (Beskattning läget 19.10.2020 + 4,0 %)
23 950 052 skatteören
- Antalet skatteören vid 2021 års beskattning av 2020 års
inkomster (uppskattning = - 5,0 % jämfört med 2019)
22 752 549 skatteören
- Antalet skatteören vid 2022 års beskattning av 2021 års
inkomster (uppskattning = + 3,5 % jämfört med 2020)
23 548 888 skatteören
4 238 800 €

Beräknad skatteinkomst med 18,00 %
_________________
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

03.11.2020

291

Kst 291 §:

Fastighetsskatteprocenterna för skatteår 2021
Ett av kommunfullmäktige fattat beslut om fastighetsskatteprocentsatserna för
Hammarlands kommun för år 2021 skall meddelas senast den 17.11.20 till
skatteförvaltningen. Fastighetsskatten debiteras med stöd av fastighetsskattelagens
§§ 11-13. (Bilaga 1, Kst 03.11.20, § 291)
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 2021 enligt följande:
(2020)
- 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 291 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen
besluter
att
en
fastighetsskatteprocentsatserna till nästa år.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

utredning

görs

på

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

samtliga

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen

03.11.2020

292

Kst 292 §:

Hundskatt för skatteåret 2020
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 2020.

Kst 292 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen

03.11.2020

293

Kst 293 §:

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

Anneli Törnberg

Anställningsdag 24.07.2000

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 293 §:

Anneli Törnberg

Anställningsdag 24.07.2000

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

04.06.2019
15.09.2020
03.11.2020

161
231
294

Kst 161 §:

Besvär till jorddomstolen angående vägförrättning Frebbenby
Lantmäteriverket har genom protokoll av den 16.05.19 avgjort förrättning nr 2007237625 gällande vägförrättning enligt LL om enskilda vägar. Enligt beslutet har den
nya vägrätten dragits längs alternativ 2 vilket i praktiken gäller en sträcka om 595
meter från Marsundsvägen (söderom berget i kurvan vid Krogars) till den södra
rågränsen för kommunens fastighet 4-9 Marsund II. I beslutet finns faktorer vilka
strider mot kommunens intressen. (Bilaga 2, Kst 04.06.19, § 161)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar advokat Johnny Bäck att lämna in besvär till
jorddomstolen i ärendet. Innan besväret lämnas in skall kommunstyrelsens
ordförande Tomas Blombergs och kommundirektör Kurt Carlssons godkännande av
besvärsskriften inhämtas.

Kst 161 §:

BESLUT:
Ordföranden Tomas Blomberg konstaterar ordföranden i kommunfullmäktige Lars
Häggblom anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet under den tid
som ärendet behandlas.

Kst 231 §:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Jorddomstolen har kallat till sammanträde genom brev av den 26.08.20 Dnr M
19/19872 så att sammanträdet hålls tisdagen den 22.09.20 kl. 9.00 i kommunkansliet.
Över beslutet om enskilda vägförrättningen nr 2007-237628 har besvär inlämnats
förutom av Hammarlands kommun även av Kirsti och Stig Nordblom, Catrina och
Tommy Häggblom samt Monica och Lars Häggblom. (Bilaga 1, Kst 15.09.20, § 231)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att advokat Johnny Bäck är kommunens ombud vid
jorddomstolens sammanträde den 22.09.20 kl. 9.00 i kommunkansliet och bisittare
kommunstyrelsens
ordförande
Anders
T.
Karlsson,
kommunteknikerbyggnadsinspektör Dan Vik samt kommundirektör Kurt Carlsson.
Utdrag ur protokoll utgör fullmakt för ombud och bisittare.

Kst 231 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att kommunfullmäktiges ordförande
Lars Häggblom anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid
som ärendet behandlas.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
04.06.2019
Kommunstyrelsen
15.09.2020
Kommunstyrelsen
03.11.2020
(Forts.)
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Kst 294 §:

SIDA 7
§ nr

161
231
294

Jorddomstolen har genom ärende Dnr M 19/19872 av den 23.10.20 meddelat dom i
ärendet. Jorddomstolen har konstaterat att det p.g.a. det i avgörandet framförda
grunderna inte föreligger något sådant avsevärt förfång eller några sådana
trafiksäkerhetsskäl som avses i 42 § 1 mom. landskapslagen om enskilda vägar och
förutsättningar för att flytta vägen till annans mark uppfylls inte.
Förrättingsavgörandet upphävs till den delen. Förrättningsmännen har inte tagit
ställning till vägens bredd och nyttjanderättsenheter har ej fastställts.
Förrättningsavgörandet upphävs och ärendet återförvisas till förrättningen. Delägarna
till fastigheten R:Nr 2-9 Sol-liden och 2-33 Solgläntan åläggs att betala kommunens
rättegångskostnader till ett belopp om 8 175,68 €. Sista dagen för inlämnande av
besvär är den 22.12.20. (Bilaga 2, Kst 03.11.20, § 294)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar jorddomstolens domslut till kännedom.

Kst 294 §:

BESLUT:
Vice ordföranden Niklas Danielsson konstaterar att kommunfullmäktiges ordförande
Lars Häggblom anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet under den
tid som ärendet behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen

03.11.2020

295

Kst 295 §:

Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2021-2023
Kommundirektören överlämnar förslag till budget och ekonomiplan för åren 20212023 till kommunstyrelsen. Förslaget visar följande belopp.
Radetiketter
C1 HAMMARLANDS KOMMUN
Extern
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
A5100 SKATTEINKOMSTER
A5110 LANDSKAPSANDELAR
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A8800 Räkenskapsperiodens överskott / underskott
Intern
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
Totalsumma
Årsbidrag
Kassaflöde för investeringarnas del
Nya lån
Förändringar i likviditeten
Likvida medel 31.12.

Bokslut 2019 Budget 2020 Förslag Kdir 2021 Ek plan 2022 Ek plan 2023
0,00
-484 036
-1 827
-5 745,00
-49 033,00
0,00
-484 036
-1 827
-5 745,00
-49 033,00
-612 305,36
-484 036
-1 827
-5 745,00
-49 033,00
882 873,67
885 732
1 021 353 1 021 613,00 1 025 453,00
-8 317 977,39
-8 499 380
-8 175 347 -8 151 982,00 -8 127 431,00
4 053 221,08
4 421 400
4 489 672 4 489 672,00 4 489 672,00
3 194 448,61
3 172 934
3 118 735 3 118 735,00 3 118 735,00
10 619,68
6 885
-6 083
-8 915,00
-8 325,00
-435 491,01
-471 607
-450 157 -474 868,00 -547 137,00
612 305,36
0,00
0
0
,00
,00
0,00
0
0
,00
,00
621 817,19
636 627
448 733
448 733,00
448 733,00
-621 817,19
-636 627
-448 733 -448 733,00 -448 733,00
0,00
-484 036
-1 827
-5 745,00
-49 033,00
-176 814,35
-12 429
448 330
469 123
498 104
-557 516,35
-2 152 750
-2 470 857
-531 400
-81 400
0,00
1 000 000
1 400 000
0
-997 144,81
-1 216 980
-792 527
-232 277
246 704
2 657 871,33
2 438 036
2 107 473
1 875 196
2 121 900

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen vidtar beredning av budget och ekonomiplan för åren 2021-2023
enligt framlagt förslag.
Kst 295 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till den 10.11.20.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

03.11.2020

296

Kst 296 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Lantmäteriverkets e-post av den 19.10.20 angående lantmäteriförrättning, styckning
av fastighet R:Nr 28-16, Hk Dnr 271/20.
Protokoll från byggnadstekniska nämnden den 14.10.20, Hk Dnr 273/20.
Protokoll från socialnämnden den 20.10.20, Hk Dnr 278/20.
(Bilaga 3, Kst 20.10.20, § 296)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 296 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

03.11.2020

297

Kst 297 §:

Anhållan om semester, kommundirektör
Kommundirektör Kurt Carlsson anhåller om semester under tiden 02.11.20. Antalet
semesterdagar för ledigheten uppgår till 1. Tidigare uttag 14 semesterdagar. Efter
semestern kvarstår 23 semesterdagar.

Kst 297 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen beviljar kommundirektör Kurt Carlsson semester den 02.11.20.
Tidigare uttag 14 semesterdagar av totalt 38 semesterdagar. Efter semestern kvarstår
23 semesterdagar.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

21.01.2020

287-297

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:
§§ 287-296
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:

________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§ 297; 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:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 06.11.2020 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

