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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

09.03.2021

55-57

Kst 55 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 55 §:

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

Kst 56 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Johan Holmqvist och Marie Stenlund till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum onsdagen den 10.03.21 kl. 15.45 i kommungården.

Kst 56 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Johan Holmqvist och Marie Stenlund till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum onsdagen den 10.03.21 kl. 16.00 i kommungården.
_________________

Kst 57 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 57 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärende.
1. Kommunstyrelsens direktiv angående kommunala sammanträden
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

06.06.2016
30.08.2016
14.12.2016
01.12.2020
12.01.2021
09.03.2021

147
205
324
326
14
58

Kst 147 §:

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

Kst 147 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 205 §:

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

(Forts.)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
06.06.2016
147
Kommunstyrelsen
30.08.2016
205
Kommunstyrelsen
14.12.2016
324
Kommunstyrelsen
01.12.2020
326
Kommunstyrelsen
12.01.2021
14
Kommunstyrelsen
09.03.2021
58
(Forts.)
övertidstimmar om 169,75 utbetalas enligt tjänstemannens timlön om 23,96 € vilket
innebär ett totalt belopp om 4.067,21 €.
Kst 205 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 324 §:

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

Kst 324 §:

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

Kst 326 §:

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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§ nr
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(Forts.)
timmar vilka uppkommit genom att tjänstemannen på eget initiativ arbetat mera än
den fastställda tiden förutsätter i motsats till det direktiv som kommunstyrelsen
beslöt om genom beslut av den 14.12.16 § 324.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avslår ansökan då övertiden arbetats mot kommunstyrelsens
direktiv i beslut av den 15.12.16 § 324.
Kst 326 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 14 §:

Kommunstyrelsens beslut av den 01.12.20 § 236 har delgivits den 02.12.20. Tiden
för att lämna in rättelseyrkande har gått ut den 23.12.20. Inom den utsatta tiden har
sökanden per e-post av den 07.12.20 lämnat ett skriftligt rättelseyrkande. I
rättelseyrkandet anförs bl.a. följande:
1. Att planerade och oplanerade barnskyddsärenden tvingat sökanden att arbeta
övertid.
2. Att socialkansliets öppethållningstid enligt sommararbetstid från kl. 8.30-15.00
tvingat sökanden att arbeta från kl. 15.00-16.00 tills barnskyddsjouren övertar
ansvaret.
3. Att tiden mellan stängning av socialkansli till socialnämndssammanträden
innebär att det uppstår extra timmar.
4. Att barnomsorgsavgifterna skulle uträknas av socialsekreteraren hösten 2019 i
enlighet med den fastställda beskrivning som finns för tjänsten.
5. Arbetsgivaren har inte informerat sökanden att en prioriteringslista behöver göras
och att övertid inte får förekomma.
6. En fråga varför ansökan om utbetalning av övertid inte behandlats tidigare.
(Bilaga 7, Kst 12.01.21, § 14)
I kollektivavtalets kapitel III § 14 mom 1. stadgas följande: ”Övertidsarbete avser
arbete som utförs på arbetsgivarens initiativ och som överskrider både den ordinarie
arbetstiden som antecknas i skiftesförteckningen och följande övertidsgränser.” I
tidigare behandling av socialsekreterarens övertid har kommunstyrelsen godkänt
utbetalning av övertid enligt följande:
December 2015 – april 2016 402,5 timmar
Maj 2016 – juli 2016 169,75 timmar
Augusti 2016 – november 2016 157 timmar
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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(Forts.)
§ 324 att situationen med övertid för socialsekreteraren måste upphöra och om
fortsatt behov av övertid uppkommer måste socialsekretareren göra en
prioriteringslista i samråd med kommundirektören och att de uppgifter vilka inte
inryms i den ordinarie arbetstiden delegeras till andra anställda i kommunen. Det här
beslutet har delgivits personligen till sökanden den genom Dnr 972/16 den 15.12.16.
Därefter har kommundirektören upprepade gånger påmint sökanden om att det inte
flera gånger kommer att bli aktuellt att föra ett ärende om ersättning av övertid till
kommunstyrelsen. Eventuell arbetstid som på eget initiativ arbetas utöver ordinarie
arbetstid skall tas ut i ledighet. Kommundirektören har inte vid något tillfälle
förordnat socialsekreteraren att arbeta övertid. Under den tid som övertiden i det här
ärendet har uppkommit har socialkansliet haft full bemanning. Vid jämförelse av den
tid när kommunen förordnat vikarie för sökanden under tiden 15.01.18-31.08.18
förekom ingen övertid av vikarierande socialsekreterare trots att arbetsuppgifterna
sköttes på ett utmärkt sätt. Det torde påvisa att den övertid som sökanden redovisat är
utan saklig grund.
Det som sökanden anför i sitt rättelseyrkande kan bemötas enligt följande.
1. Tjänstemannen kan handlägga både planerade och oplanerade barnskyddsärenden
så att de till största delen handläggs under ordinarie arbetstid. I den ringa
utsträckning som det inte är möjligt kan övertiden tas ut i ledighet.
2. Socialkansliets arbetstid är fastställd sommartid från 8.30-15.00. Arbetsgivaren
har inte förutsatt att sökanden måste vara i socialkansliet efter arbetstiden.
3. Arbetsgivaren har inte förutsatt att sökanden skall arbeta övertid från ordinarie
arbetstidens slut till socialnämndens sammanträde. Det här har sökanden gjort på
eget initiativ. Det här torde även ha en marginell betydelse då socialnämnden
endast har ca 12 sammanträden under ett år.
4. Att fastställa barnomsorgsavgifterna hör enligt tjänstebeskrivningen till
socialsekreterarens tjänsteuppgifter. Då socialkansliet under den här tiden haft
full bemanning kan arbetsgivaren förutsätta att en tjänsteman gör sina
tjänsteuppgifter inom ordinarie arbetstid.
5. Beslutet från kommunstyrelsen den 14.12.16 delgavs personligen till sökanden
och diskuterades grundligt. Därefter har kommundirektören upprepade gånger
påmint sökanden om att det inte på grund av kommunstyrelsens nämnda beslut
flera gånger kommer att tas upp ett ärende angående utbetalning av övertid till
sökanden. Kommundirektören har inte i något skede förordnat sökanden att
arbeta övertid efter kommunstyrelsens beslut av den 14.12.16.
6. Orsak till att det tagit tid att behandla ansökan är att den ansetts sakna grund med
hänvisning till den information som sökanden fått om att det inte kommer att
betalas ut övertid efter den 14.12.16 och att sökanden istället bör delegera
arbetsuppgifter till andra anställda i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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06.06.2016
147
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205
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(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att förkasta rättelseyrkandet och kvarbli vid sitt beslut av
den 01.12.20 med motiveringen att sökanden blivit informerad dels genom
kommunstyrelsens beslut av den 14.12.16 § 324 samt även upprepade påminnelser
från kommundirektör att övertid inte kommer att betalas ut fr.o.m. den 14.12.16. Den
övertid som sökanden arbetat har skett på sökandens eget initiativ och har inte utförts
på arbetsgivarens initiativ. Arbetsgivarens bedömning är även att med hjälp av de
delegeringar och stöd som vidtagits så har det inte varit omöjligt för sökanden att
sköta sina tjänsteuppgifter inom ordinarie arbetstid.
Kst 14 § :

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 58 §:

Ålands förvaltningsdomstol begär genom ärende Dnr 2021/20 brev nr 48/2021 av
den 11.02.21 om kommunens utlåtande med anledning av Jolita Andziulaitienes
besvär. Förvaltningsdomstolen begär en redogörelse över ärendet samt svar till de
grunder som framförts i besvären. Förvaltningsdomstolen vill även få samtliga
handlingar som hör till ärendet eller som legat till grund för beslutet, förtecknade.
Besvärshandlingarna bör även returneras senast den 11.03.21. (Bilaga 1, Kst
09.03.21, § 58)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avge utlåtande enligt bifogad bilaga.

Kst 58 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget. (Protokollsbilaga 1, Kst 09.03.21, § 58)
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.04.2020
05.05.2020
09.03.2021

100
152
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Kst 100 §:

Befrielse från dagvårdsavgift med anledning av undantagsförhållanden
Med anledning av Statsrådets beslut av den 16.03.20 har det även på Åland
verkställts att verksamhetsenheterna inom barnomsorgen hålls i drift och den
förskoleundervisning som ordnas i anslutning till dem fortsätter. På detta sätt tryggas
tillgången till småbarnspedagogik för barn till föräldrar som arbetar i branscher som
är kritiska med tanke på samhällets funktion och gör det möjligt för föräldrarna att
fortsätta arbeta. Statsrådet fastställer att de föräldrar och vårdnadshavare som har
möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det. Det här har medfört att
barnantalet i kommunens daghem minskat samt även i fritidsverksamheten. Tiden för
undantagsförhållanden fastställdes under tiden 17.03.20-13.04.20 och har nu
förlängts vad gäller tiden för skola och barnomsorg till den 13.05.20.
Ålands landskapsregering har genom en information av den 19.03.20 meddelat
kommunerna om att kommunerna bör ta ställning till hur barnomsorgsavgiften
fastställs under tiden för undantagsförhållanden. Kommunen har i allmän
information gått ut med att ärendet om hur barnomsorgsavgiften fastställs kommer
att behandlas av kommunstyrelsen vid sammanträde den 07.04.20.
Kommunens gällande barnomsorgstaxa vilken är godkänd av kommunfullmäktige
den 16.11.17 bifogas. (Bilaga 2, Kst 07.04.20, § 100)
Under 2019 debiterade Hammarlands kommun 105 000 € i avgifter från
barnomsorgen.
I förvaltningsstadgans § 68, 1 p. 4 finns följande bestämmelse angående
kommunstyrelsens särskilda beslutanderätt. ”4. Partiell eller fullständig befrielse
från erläggandet av kommunalskatt eller kommunal taxa eller tariff.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att vårdnadshavare till barn befrias från
barnomsorgsavgift i kommunens daghem samt fritidsverksamheten under den tid
som undantagsförhållanden gäller för barnomsorg under följande förutsättningar.
Om barnet är frånvarande under en längre tid än 5 verksamhetsdagar under den tid
fr.o.m. 18.03.20 som undantagsförhållanden gäller för barnomsorg alternativt skola
befrias vårdnadshavaren från barnomsorgsavgiften för hela den period som barnet
varit frånvarande från barnomsorgs- eller fritidsverksamheten.

Kst 100 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att vårdnadshavare till barn befrias från
barnomsorgsavgift i kommunens daghem samt fritidsverksamheten under den tid
som undantagsförhållanden gäller för barnomsorg under följande förutsättningar.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
07.04.2020
100
Kommunstyrelsen
05.05.2020
152
Kommunstyrelsen
09.03.2021
59
(Forts.)
Om barnet är frånvarande under en längre tid än 5 sammanhängande
verksamhetsdagar under den tid fr.o.m. 18.03.20 som undantagsförhållanden gäller
för barnomsorg alternativt skola befrias vårdnadshavaren från barnomsorgsavgiften
för hela den period som barnet varit frånvarande från barnomsorgs- eller
fritidsverksamheten.
_________________
Kst 152 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att beslutet § 100 av den 07.04.20 angående befrielse av
barnomsorgsavgift upphör att gälla fr.o.m. 14.05.20 eftersom regeringen i Finland
beslutat avveckla begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den
grundläggande utbildningen fr.o.m. den 14.05.20. Beslutet innebär att kommunen
återgår till att i sin helhet tillämpa barnomsorgstaxan vilken är godkänd av
kommunfullmäktige den 16.11.17.

Kst 152 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att förlänga befrielsen gällande barnomsorgsavgift i
enlighet med kommunstyrelsens beslut § 100 av den 07.04.20 till den 31.05.20.
_________________

Kst 59 §:

Personal och barn i avdelning Sunnan i daghemmet Klaralund försattes av
smittskyddsläkare i karantän under tiden 18.02.21-02.03.21. Personal och barn i
avdelning Nordan på daghemmet Klaralund samt avdelning Ugglan i daghemmet
Björkdungen försattes på samma sätt i karantän under tiden 22.02.21-03.03.21. I
samband med besluten om karantän har information gått ut att kommunen
rekommenderar att de som kan hålla sina barn hemma bör göra det om man inte är i
behov av dagvård p.g.a. arbete eller studier.
Ledigheter som kan förekomma för barn i barnomsorg med anledning av läget är:
- Ledighet med anledning av karantän
- Ledighet med anledning av sjukdom
- Ledighet på vårdnadshavares initiativ med kommunens rekommendation
Statsrådet har i samverkan med republikens president konstaterat att det på grund av
coronavirusläget råder undantagsförhållanden från den 01.03.21 och tillsvidare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att vårdnadshavare
barnomsorgsavgift under följande förutsättningar:

till

barn

befrias

från

Om barnet är frånvarande under en längre tid än 5 sammanhängande
verksamhetsdagar under tiden 18.02.21-31.03.21 befrias vårdnadshavaren från
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
07.04.2020
Kommunstyrelsen
05.05.2020
Kommunstyrelsen
09.03.2021
(Forts.)
barnomsorgsavgiften för den tid som frånvaron gäller.
Beslutet motiveras med hindrande av smittspridning.
Kst 59 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 9
§ nr

100
152
59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

12.01.2021
15.02.2021
09.03.2021

20
4
60

Kst 20 §:

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

Kst 20 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

UN 4 §:

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

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

BESLUT:
Enligt förslag.
_________________

Kst 60 §:

Utbildningsnämnden har ändrat förslaget så att det inte längre är frågan om en
ombildning av tjänst utan istället ett inrättande av en ny tjänst som skolföreståndare.
(Bilaga 2, Kst 09.03.21, § 60)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att;
 tjänstebeskrivningen för en skolföreståndare godkänns,
 att en tjänst som skolföreståndare inrättas fr.o.m. den 01.08.21.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
12.01.2021
20
Utbildningsnämnden
15.02.2021
4
Kommunstyrelsen
09.03.2021
60
(Forts.)
 prövningsbaserad uppgiftsrelaterad lön fastställs av kommunstyrelsen enligt
förvaltningsstadgans § 106.
 Inrättandet av en ny tjänst får inte leda till utökning av total timresurs enligt
fastställd budget.
Kst 60 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

09.03.2021

61

Kst 61 §:

Framställan om utmärkelsetecken, Statens ämbetsverk på Åland
Statens ämbetsverk på Åland har genom brev Nr 4 21 L10 av den 12.02.21 meddelat
att kommunen till Statens ämbetsverk på Åland kan ge förslag på personer som är
förtjänta av de utmärkelsetecken som republikens president beviljar på
självständighetsdagen 2021. (Bilaga 3, Kst 09.03.21, § 61)
För att komma i fråga bör man ha utfört ett långvarigt och förtjänstfullt arbete inom
sitt yrkesområde (minst 10 år) eller som anställd eller förtroendevald inom den
offentliga sektorn. Den primära utgångspunkten är de personliga meriterna, som skall
ligga över genomsnittsnivån och som personen ifråga skall ha gett bevis på genom
egen yrkesskicklighet eller i betydande samhälleliga uppgifter. Enbart tjänste- och
anställningsår utgör inte tillräcklig grund. En förutsättning är dessutom ett gott rykte
och en vilja att ta emot utmärkelsetecknet. Förslagen bör motiveras omsorgsfullt och
uppgifterna om personens arbetshistoria skall likaså ägnas särskild uppmärksamhet.
En framställan skall vara Statens ämbetsverk på Åland tillhanda senast den 08.05.20.
Utmärkelsetecken skall inte föreslås för personer som under föregående sjuårsperiod
har fått ett utmärkelsetecken som förlänats av republikens president. Förslag om
utmärkelse bör inte heller ställas samma år som personen har utnämnts till en ny
tjänst eller tilldelats nya uppgifter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelen besluter att framställa förtjänsttecken för ------.

Kst 61 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen

09.03.2021

62

Kst 62 §:

Jomala kommuns förfrågan om kommunalt samarbete
Jomala kommun har genom brev av den 09.02.21 gjort en förfrågan om kommunalt
samarbete. Avsikten med samarbetet är att möjliggöra för föreningen Ålands
Gymnastics att uppföra en ny gymnastikarena i Möckelö by i Jomala. Föreningen har
enligt förfrågan ca 900 medlemmar från tolv åländska kommuner. Enligt förfrågan
skulle stödet vara fördelat mellan kommunerna baserat på antal medlemmar i åldern
7-20 år. Förslaget till avtal är upplagt så att kommunerna förbinder sig att i
föreningsstöd årligen betala 110.000,- €. Som utgångspunkt används
medlemsantalen. Bidragen skall enligt avtalsförslaget betalas månatligen. Avtalet
föreslås vara ikraft i 10 år. (Bilaga 4, Kst 09.03.21, § 62)
Vid
kommunala
beslut
begränsas
kommunernas
prövningsrätt
av
likställighetsprincipen. I juridiskt likadana fall ska en sak avgöras på samma sätt. I
praktiken skulle en annan förening kunna förutsätta att kommunen ingick ett
liknande koncept som det föreslagna.
Kommunen har idag ett regelverk för kommunalt bidrag till föreningar i
Hammarland vilket är antaget av fullmäktige den 10.11.16. I regelverket möjliggörs
även beviljandet av stöd till föreningar med annan hemort än Hammarland till
maximalt det anslag som fullmäktige beviljar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från fritidsnämnden.
Fritidsnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30.04.21.

Kst 62 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

16.02.2021
04.03.2021
09.03.2021

38
32
63

Kst 38 §:

Besättandet av tidsbestämd tjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare
Den tidsbestämda tjänsten för tiden 01.03.21-31.12.22 som äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare har varit ledigförklarad genom annons i Tidningen Åland,
kommunens elektroniska anslagstavla och arbetsförmedlingen. Sista dagen för
inlämnande av ansökan var den 09.02.21. Inom utsatt tid har två ansökningar
inlämnats.
Enligt förvaltningsstadgans § 94 anställs äldreomsorgs- och barnomsorgsledare av
kommunstyrelsen sedan äldreomsorgsnämnden avgivit utlåtande om sökandena.
Båda sökandena torde intervjuas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att efter verkställd intervju remittera ärendet till
äldreomsorgsnämnden för utlåtande. Äldreomsorgsnämndens utlåtande bör vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 15.03.21.

Kst 38 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

ÄoN 32 §:

Äldreomsorgsnämnden har fått i uppdrag att ge sitt utlåtande gällande besättande av
tidsbestämt tjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare.
T.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas torde anmäla jäv.
Remissmaterialet och ansökningshandlingarna finns att tillgå vid mötet.
Bilaga 4. Remiss från kommunstyrelsen med ansökningshandlingar (tillgängliga vid
sammanträdet)
Avgörs på basis av ordförandens redogörelse:
Äldreomsorgsnämnden ger sitt utlåtande gällande besättande av tidsbestämt tjänst
som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare.

ÄoN 32 §:

BESLUT:
T.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas anmäler jäv och avlägsnar sig
från mötet under ärendets behandling. Efter diskussionen i nämnden togs ärendet till
omröstning som utföll tre-två till -------. Ärendet vidare till kommunstyrelsen.
_________________
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 63 § :
Kommundirektörens förslag:

16.02.2021
04.03.2021
09.03.2021

38
32
63

Päivi Abbas (Master i socialt arbete, Valvira registrerad) väljs till tidsbestämd
äldreomsorgs- och barnomsorgsledare under tiden 01.04.2021-31.12.2022. Den
uppgiftsrelaterade lönen fastställs till 3.636,00 €/månad. Arbetstid är 36,25 h/vecka.
Bokföringskonto 4000-2010. Tjänsten är ett samarbete med Eckerö kommun där
Eckerö kommun står för 50 % av tjänstens kostnader. Halva tjänsteutövningstiden
utförs i Hammarlands kommun och halva i Eckerö kommun. För anställningen
bestäms en prövotid i enlighet med L och kommunala tjänsteinnehavare § 8 på sex
månader räknat från dagen när tjänsteutövningen inleds.
Tjänsteuppgifterna skall skötas inom fastställd arbetstid och lön för övertid eller
mertidsarbete erläggs inte.
I det fall att Päivi Abbas tackar nej väljs ------- till reserv.
Kst 63 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Sandra Eckerman anmäler
jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet under den tid som ärendet
behandlas.
Ordföranden Anders T. Karlsson ajournerar sammanträdet under tiden 19.20-19.24.
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ärendet bordläggs då förslag om
bordläggning biträds av ledamöterna Mona Kalm, Marie Stenlund och vice
ordförande Niklas Danielsson.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen

09.03.2021

64

Kst 64 §:

Avslutandet av Hammarlands kommuns bankkonto
Hammarlands kommun har ett bankkonto i Sampo Bank Apb. Kontot har använts i
ringa utsträckning och torde kunna avslutas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att Hammarlands kommunens bankkonto i Sampo Bank
Abp med följande IBAN FI32 8000 1000 9357 19 avslutas.
Kvarvarande saldo överförs till Hammarlands kommuns bankkonto i Ålandsbanken
Abp med följande IBAN FI10 6601 0002 0167 98.

Kst 64 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen

09.03.2021

65

Kst 65 §:

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

Kst 65 §:

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen

09.03.2021

66

Kst 66 §:

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

Kst 66 §:

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

07.07.2020
30.09.2020
09.03.2021

208
64
67

Kst 208 §:

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

Kst 208 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 64 §:

(Bilaga 3, Kfge 30.09.20, § 64)

Kfge 64 §:

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

Kst 67 §:

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen
07.07.2020
208
Kommunfullmäktige
30.09.2020
64
Kommunstyrelsen
09.03.2021
67
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från arbetarskyddskommissionen i
ärendet.
Kst 67 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen

09.03.2021

68

Kst 68 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2021:
Semester: 4-7; 10-11
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande: 8;
Kompensationsledighet:
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 9
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Stöd ensamföretagare:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 68 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen

09.03.2021

69

Kst 69 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/10276 av den 17.02.21 angående
jordförvärv, Hk Dnr 2/21.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/9326 av den 18.02.21 angående
understöd ur brandskyddsfonden, Hk Dnr 37/21.
Statens ämbetsverk på Ålands brev Dnr 6 A 16 av den 02.03.21 angående
information om att statsrådet i samverkan med republikens president konstaterat att
det på grund av coronavirusläget råder undantagsförhållanden i Finland.
Undantagsförhållanden gäller tillsvidare, Hk Dnr 44/21.
E-post meddelande av den 18.02.21 från Sottunga kommun angående
informationsbrev till kommunfullmäktige i Kökar, Föglö, Lumparland, Lemland,
Jomala, Hammarland och Eckerö kommuner om att Sottunga kommun anhåller hos
landskapsregeringen om en kommunindelningsutredning, Hk Dnr 38/21.
Protokoll från räddningsområde Ålands landskommuner den 18.02.21, Hk Dnr
40/21. (Ej utsänd)
Protokoll från utbildningsnämnden i Hammarland den 15.02.21, Hk Dnr 36/21. (Ej
utsänd)
(Bilaga 7, Kst 09.03.21, § 69)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 69 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen

09.03.2021

70

Kst 70 §:

Kommunstyrelsens direktiv angående kommunala sammanträden

Kst 70 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att informera ordföranden och föredraganden i
kommunens nämnder att kommunstyrelsen rekommenderar att sammanträden bör
hållas i Hammarbos stora sal under undantagsförhållandena p.g.a.
coronavirusepidemin.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

09.03.2020

55-70

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:
§§ 55-58; §§ 60-63; §§ 65-70
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 59; § 64;
________________________________________________________________________
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:
§ 59; § 64;

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 12.03.2021 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

