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Förslag till taxor och avgifter bygglov och miljötillstånd 2021
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Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunfullmaktige den 13.11.2020.
Hammarland den 3 november 2020,
Ordförande kommunfullmäktige
Lars Häggblom
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 04.11.2020-18.11.2020.
Hammarland den 13.11.2020
Kommundirektör

Kurt Carlsson

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunfullmäktige

11.11.2020

70-71

Kfge 70 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kfge 70 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom konstaterar efter verkställt namnupprop att
sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
_______________

Kfge 71 §:

Val av protokolljusterare

Kfge 71 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige utser ledamöterna Tomas Blomberg och Josefine Cleve
Andersson till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum torsdagen den 12.11.20
kl. 15.45 i kommungården.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Skolnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

28.09.2020
20.10.2020
11.11.2020

33
270
72

SKN 33 §:

Skolnämndens hyrestaxor fr.o.m. den 01.01.2021
Förslag till hyrestaxor från 1 januari 2021. I bilagt förslag har taxorna för hyrande av
skolutrymmen justerats med ca 2 % i enlighet med kommunens budgetdirektiv, se
bilaga.
Skoldirektörens förslag:
Skolnämnden föreslår för kommunstyrelsen att bifogat förslag till hyrestaxor från
den 1.1.2021 godkänns.

SKN 33 §:

BESLUT:
Enligt förslag.
_________________

Kst 270 §:

(Bilaga 6, Kst 20.10.20, § 270)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Näfsby skolas hyrestaxa
godkänns och att den tillämpas från och med den 01.01.21.

Kst 270 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 72 §:

(Bilaga 1, Kfge 11.11.20, § 72)

Kfge 72 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 1, Kfge 12.11.20, § 72)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

16.09.2020
20.10.2020
11.11.2020

81
271
73

BTN 81 §:

Avgifter för tillsyn över bygglov samt miljötillstånd 2021
Upptogs till behandling justering av avgifter för tillsyn över bygglov samt
miljötillstånd för år 2021. Avgifterna höjs med cirka 2 %.

BTN 81§:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_________________

Kst 271 §:

(Bilaga 7, Kst 20.10.20, § 271)
I bokslut för år 2019 uppnådde kommunen en avgiftsfinansieringsgrad om 39 %. För
år 2018 var motsvarande siffra 38 %.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till taxor
och avgifter som skall erläggas för granskning av ritningar och tillsyn över bygglov
samt miljötillstånd för år 2021 godkänns samt att de tillämpas från och med den
01.01.21.

Kst 271 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 73 §:

(Bilaga 2, Kfge 11.11.20, § 73)

Kfge 73 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 2, Kfge 11.11.20, § 73)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

16.09.2020
20.10.2020
11.11.2020

82
272
74

BTN 82 §:

Vattentariff för år 2021
Upptogs till behandling justering av vattentarifferna för år 2021.
Anslutningsavgifterna och förbrukningstaxor föreslås höjas i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 17.6.2020. Anslutningsavgiften föreslås till 1720 € inkl.
moms för 40 mm anslutning och till 2150,00 € inkl. moms för 50 mm anslutning.
Minimiförbrukningsavgiften föreslås höjas till 42,00€ inkl. moms. Grundavgiften
föreslås höjas till 70 € inkl. moms. Bruksavgifterna föreslås höjas till 1,98/ €/m3 inkl.
moms och till 2,11 €/m2 inkl. moms för tillfälliga förbrukare. För ibruktagande av en
vilande anslutning föreslås en höjning till 110 € inkl. moms.
(Bilaga 2)

BTN 82 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_________________

Kst 272 §:

(Bilaga 8, Kst 20.10.20, § 272)
Enligt vattenverkets särredovisning i bokslutet för år 2019 redovisades en vinst om
24.620,66 €. Det här utgör en vinst motsvarande 0,29 €/m³. Under år 2018 var
motsvarande vinst 27.155,93 € eller 0,31 €/m³. I enlighet med det av
kommunfullmäktige den 17.06.20 godkända programmet för stärkandet av
Hammarlands kommuns ekonomi för år 2020 höjs taxorna mera än vad som varit
praxis under tidigare år. Med tanke på att ledningsnätet är gammalt torde det finnas
goda skäl för kommunen att höja samtliga avgifter för att vid behov kunna lösa olika
problem med vattenleveranserna vilka kan uppkomma.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till
vattentariff för år 2021 godkänns samt att den tillämpas från och med den 01.01.21.

Kst 272 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 74 §:

(Bilaga 3, Kfge 11.11.20, § 74)

Kfge 74 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
16.09.2020
Kommunstyrelsen
20.10.2020
Kommunfullmäktige
11.11.2020
(Forts.)
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 3, Kfge 11.11.20, § 74)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 5
§ nr

82
272
74

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

16.09.2020
20.10.2020
11.11.2020

83
273
75

BTN 83 §:

Avloppsvattentaxa för år 2021
Upptogs till behandling justering av avloppstaxan för år 2021. Anslutningsavgifterna
och förbrukningstaxor föreslås höjas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
17.6.2021. Anslutningsavgiftens grundbelopp föreslås ändras till 1408 € inkl. moms,
beloppet per bostadslokal föreslås ändras till 740 € inkl. moms och beloppet för varje
enhet för sociala utrymmen ändras till 740 € inkl. moms. Taxan för bruksavgiften
föreslås höjas från 3,35 €/m3 till 4,34 €/m3 inkl. moms.
(Bilaga 3)

BTN 83 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_________________

Kst 273 §:

Enligt avloppsvattenverkets särredovisning för år 2019 redovisas ett underskott om
- 79.059,00 €. Förlusten utgör - 2,34 €/m³ avloppsvatten. Motsvarande nyckeltal var i
bokslutet år 2018 – 60.236,67 € eller – 1,67 €/m³. (Bilaga 9, Kst 20.10.20, § 273)
Taxan skall godkännas av kommunfullmäktige enligt LL om avloppsvattenavgift
(ÅFS 1974/23) § 6.
I enlighet med det av kommunfullmäktige den 17.06.20 godkända programmet för
stärkandet av Hammarlands kommuns ekonomi för år 2020 höjs taxorna mera än vad
som varit praxis under tidigare år. Det här är även motiverat med hänvisning till det
stora underskott som avloppsvattenverksamheten visar i redovisningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till
avloppsvattentaxa för Hammarlands kommun för år 2021 godkänns samt att den
träder ikraft från den 01.01.21.

Kst 273 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 75 §:

(Bilaga 4, Kfge 11.11.20, § 75)

Kfge 75 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 4, Kfge 11.11.20, § 75)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

16.09.2020
20.10.2020
11.11.2020

84
274
76

BTN 84 §:

Småbåtstaxor för år 2021
Upptogs till behandling småbåtstaxorna för år 2021.
Taxorna föreslås höjas med ca.2 % enligt bilaga.
(Bilaga 4)

BTN 84 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_________________

Kst 274 §:

I bokslutet för år 2019 har hamnen i sin helhet genererat vinst om 2 396,39 €. Under
år 2018 var vinsten 2 206,77 €. (Bilaga 10, Kst 20.10.20, § 274)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till taxor
för småbåtar och uppläggningsplatser vid Öra hamn och Öra strand för år 2021
godkänns samt att de träder ikraft från och med den 01.01.21.

Kst 274 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 76 §:

(Bilaga 5, Kfge 11.11.20, § 76)

Kfge 76 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 5, Kfge 11.11.20, § 76)
________________

.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

16.09.2020
20.10.2020
11.11.2020

85
275
77

BTN 85 §:

Hamntaxor för år 2021
Upptogs till behandling justering av taxorna i hamnen för år 2020. Taxorna föreslås
höjas med ca. 2% enligt bilaga. Elavgifterna faktureras enligt Ålands elandelslags
taxor.
(Bilaga 5)

BTN 85 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_______________

Kst 275 §:

I bokslutet för år 2019 har hamnen i sin helhet genererat vinst om 2 396,39 €. Under
år 2018 var vinsten 2 206,77 €. (Bilaga 11, Kst 20.10.20, § 275)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till hamnoch elavgifter för Öra hamn för år 2021 godkänns samt att de träder ikraft från och
med den 01.01.21.

Kst 275 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 77 §:

(Bilaga 6, Kfge 11.11.20, § 77)

Kfge 77 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 6, Kfge 11.11.20, § 77)
Kommunfullmäktige besluter i en hemställningskläm till kommunstyrelsen framföra
att hamnen bör frigöras från vrak samt att hamnområdet städas upp.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

20.10.2020
11.11.2020

276
78

Kst 276 §:

Övriga taxor för år 2021
Kommunfullmäktige fastställde följande övriga taxor för år 2020 vilka tillämpas för
externa arbeten som utförs av fastighetsskötarna och kommunteknikern.
Arbete som utförs av fastighetsskötare
Traktor
Arbete som utförs av kommunteknikern

37,70 €/timme (moms = 0 %)
55,60 €/timme (moms = 0 %)
48,50 €/timme (moms = 0 %)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att följande taxor för år 2021
tillämpas för externa arbeten som utförs av fastighetsskötarna och kommunteknikern
samt att de träder ikraft från och med den 01.01.21.
Arbete som utförs av fastighetsskötare
Traktor
Arbete som utförs av kommunteknikern
Kst 276 §:

37,70 €/timme (moms = 0 %)
55,60 €/timme (moms = 0 %)
48,50 €/timme (moms = 0 %)

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att följande taxor för år 2021
tillämpas för externa arbeten som utförs av fastighetsskötarna och kommunteknikern
samt att de träder ikraft från och med den 01.01.21.
Arbete som utförs av fastighetsskötare
Traktor
Arbete som utförs av kommunteknikern
_________________

Kfge 78 §:

38,65 €/timme (moms = 0 %)
57,00 €/timme (moms = 0 %)
49,70 €/timme (moms = 0 %)

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Gemensamma räddningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

17.09.2020
20.10.2020
11.11.2020

34
278
79

GRN 34 §:

Taxor, kommunernas brandväsende
Förslag till taxor inom brand- och räddningsväsendet i kommunerna 2021.
Räddningsområdets kommuner kan med förslaget ha likvärdiga taxor. Taxorna har
tidigare justerats efter konsumentprisindex för Åland men föreslås till budget 2021
justeras med en 5 % förhöjning.
./. Bilaga A-RN § 34, taxor kommunernas brand- och räddningsväsendet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar förslaget till taxor för kommunernas
brand- och räddningsväsende 2021 enligt bilaga A-RN § 34.

GRN 34 §:

BESLUT:
Enligt förslag.
_________________

Kst 278 §:

(Bilaga 13, Kst 20.10.20, § 278)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Taxor, brand- och
räddningsväsendet godkänns enligt gemensamma räddningsnämndens förslag och att
de träder ikraft från och med den 01.01.21.

Kst 278 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 79 §:

(Bilaga 7, Kfge 11.11.20, § 79)

Kfge 79 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 7, Kfge 11.11.20, § 79)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

30.09.2020
20.10.2020
11.11.2020

68
280
80

Kfge 68 §:

Medlemskap i kommunalförbundet Ålands miljöservice k.f.

Kfge 68 §:

BESLUT:
På initiativ av ledamot Stellan Egeland remitterar kommunfullmäktige enhälligt till
kommunstyrelsen att utreda hur kommunen kunde ordna renhållningen i egen regi.
Ärendet är orsakat av de aktuella förändringar vilka planeras inom Ålands
miljöservice k.f. angående slamtömning och hämtning av avfall från fastigheter.
_________________

Kst 280 §:

I grundavtalets § 14 stadgas följande angående medlemskommuns utträde ur Ålands
miljöservice k.f.
”Om en medlemskommun utträder ur Mise ska skulder och tillgångar regleras.”
Mise betalar en ersättning till kommunen för dess andel av Mises tillgångar.
Ersättningen ska utgöra 50 % av kommunens andel av Mises tillgångar minskat med
en proportionell andel av skulderna för medelanskaffningen. Förbundsstämman
bestämmer beloppet för att lösa ut kommunen.
--Rättigheterna och skyldigheterna för den utträdande kommunen upphör då den
utträdande kommunen reglerat sina eventuella skulder samt upphandlingsavtal som
berör den utträdande kommunen avslutats. Om en kommun utträder under en
upphandlingsperiod ansvarar utträdande kommunen för kostnader som hänför sig
till den utträdande kommunens del av upphandlingsperioden.
Kommunen som meddelar förbundsstämman om utträde har rätt att själv besluta
vilket verksamhetsår utträdet sker baserat på underlag från Mise. Underlaget ska
visa vilka upphandlingar och avtal kommunen är kopplad till och ekonomiska
konsekvenser därav.
Enligt information från Ålands miljöservice k.f. är kommunen bunden vid följande
upphandlingar.
Avfallstömning från flerbostadshus och kommunala verksamheter för tiden 01.01.1901.11.27, entreprenör Transmar Ab.
Avfallstömning från hushåll med fyrfackskärl för tiden 02.11.20-01.11.25 med
option + 1 år till 01.11.27, entreprenör Miro Transport Ab.
Transport av matavfallspåsar till hushållen för tiden 02.09.20-02.09.24. Entreprenör
Ålands budbilsservice Ab.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
(Forts.)
Kommundirektörens förslag:

30.09.2020
20.10.2020
11.11.2020

68
280
80

Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämnden utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 28.02.21.
Kst 280 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att vice ordföranden Niklas Danielsson
understöder kommundirektörens förslag.
Ytterligare konstaterar ordföranden att ordföranden Anders T. Karlsson understödd
av ledamot Johan Holmqvist föreslår följande: ”Ärendet skickas tillbaka till
kommunfullmäktige för att höra intentionen om Hammarlands kommun är beredd att
ta kostnaden för ett utträde i dessa ekonomiska tider.”
Emedan två förslag vunnit understöd förrättar ordföranden följande
omröstningsproposition. De som röstar för kommundirektörens förslag röstar för ja
och de som röstar för ordföranden Anders T. Karlssons förslag röstar för nej.
Omröstning förrättas genom att ledamot efter namnupprop svarar antingen ja eller
nej. För ja röstar vice ordföranden Niklas Danielsson och ledamöterna Mona Kalm
och Marie Stenlund. För nej röstar ledamöterna Sandra Eckerman, Johan Holmqvist,
Lena Sandqvist och ordföranden Anders T. Karlsson. Ordföranden Anders T.
Karlsson konstaterar efter verkställd omröstning att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med ordföranden Anders T. Karlssons förslag med rösterna 4 mot 3.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skickas tillbaka till
kommunfullmäktige för att höra intentionen om Hammarlands kommun är beredd att
ta kostnaden för ett utträde i dessa ekonomiska tider.
_________________

Kfge 80 §:

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

03.11.2020
11.11.2020

290
81

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
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
03.11.2020
Kommunfullmäktige
11.11.2020
(Forts.)
Beräknad skatteinkomst med 18,00 %
_________________
Kfge 81 §:

(Bilaga 8, Kfge 11.11.20, § 81)

Kfge 81 §:

BESLUT:

SIDA 14
§ nr

290
81
4 238 800 €

Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att ledamot Tomas Blomberg understödd av
Josefin Cleve Andersson föreslår att kommunfullmäktige fastställer
inkomstskattesatsen för år 2021 till oförändrat 17,25 %. Ytterligare konstaterar
ordföranden att ledamot Stig A. Mattsson understödd av ledamot Björn Lundström
föreslår att kommunfullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för år 2021 till 18,25
%.
Ordföranden konstaterar även att ledamot Stellan Egeland understöder
kommunstyrelsens förslag om att kommunfullmäktige fastställer inkomstskattesatsen
för år 2021 till 18,00 %.
Emedan tre förslag vunnit understöd förrättar ordföranden Lars Häggblom
omröstning i två skeden. I första skedet förrättas följande omröstningsproposition.
De som röstar för ledamot Tomas Blombergs förslag röstar för ja och de som röstar
för ledamot Stig A. Mattssons förslag röstar för nej. Omröstning förrättas genom att
ledamot efter namnupprop svarar antingen ja eller nej. Efter verkställd omröstning
konstaterar ordföranden att förslag ja erhållit 2 röster och förslag nej 6 röster samt att
6 röster lagts ned. Ordföranden konstaterar att i den första omröstningen har
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med ledamot Stig A. Mattssons förslag.
(Omröstningsprotokoll 1, Kfge 11.11.20, § 81)
I det andra skedet förrättar ordföranden följande omröstningsproposition. De som
röstar för kommunstyrelsens förslag röstar för ja och de som röstar för ledamot Stig
A. Mattssons förslag röstar för nej. Omröstning förrättas genom att ledamot efter
namnupprop svarar antingen ja eller nej. Efter verkställd omröstning konstaterar
ordföranden att förslag ja erhållit 9 röster och förslag nej 3 röster samt att 2 röster
lagts ned. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag att inkomstskattesatsen för år 2021 fastställts till 18,00 %
vilket utgör en höjning om 0,75 %. (Omröstningsprotokoll 2, Kfge 11.11.20, § 81)
Kommunfullmäktige besluter att rikta en hemställningskläm till kommunstyrelsen att
kommunen bör uppvakta landskapsregeringen om den ekonomiska situation som
råder i kommunerna med finansiering av verksamhet och att åtgärder bör vidtas för
att få kommunernas finansiering på en hållbar nivå.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

03.11.2020
11.11.2020

291
82

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.
_________________

Kfge 82 §:

(Bilaga 8, Kfge 11.11.20, § 82)

Kfge 82 §:

BESLUT:

utredning

görs

på

Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

samtliga

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

03.11.2020
11.11.2020

292
83

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.
_________________

Kfge 83 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunfullmäktige

11.11.2020

84

Kfge 84 §:

Utredning av utträde ur gemensamma räddningsnämnden

Kfge 84 §:

BESLUT:
På initiativ av ledamot Björn Lundström ger kommunfullmäktige enhälligt
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett eventuellt utträde från gemensamma
räddningsnämnden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunfullmäktige

11.11.2020

85

Kfge 85 §:

Sammanträdets avslutande

Kfge 85 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom avslutar sammanträdet kl. 20.25.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Kommunfullmäktige i Hammarland 2020-2023
Allegat: Paragraf Nr:
Omröstning Nr

81 /:: Dat.:
1 /:: Dat.:

11.11.2020
11.11.2020

Förslag1/Ja: Ledamot Tomas Blombergs förslag understödd av Josefin Cleve Andersson
att kommunfullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för år 2021 till oförändrat 17,25 %.

Förslag 2/Nej: Ledamot Stig A. Mattssons förslag understödd av ledamot Björn Lundström
att kommunfullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för år 2021 till 18,25 %.

Avgivna röster:

Förslag 1/ja. Förslag 2/nej Nedlagd röst

Ahlström Johnny
Blomberg Tomas
Blomqvist Marita
Cleve Andersson Josefin
Egeland Stellan
Jansson Britt-Marie
Järvinen Robert
Lundström Björn
Lagerberg Eija
Mattsson Stig A.
Nyman Christer
Stoia Adrian
Kalm Zacharias
Häggblom Lars

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sammanlagt

Protokolljusterarnas signaturer:

2

_______________

_______________

6

6

Kommunfullmäktige i Hammarland 2020-2023
Allegat: Paragraf Nr:
Omröstning Nr

81 /:: Dat.:
2 /:: Dat.:

11.11.2020
11.11.2020

Förslag1/Ja: Kommunstyrelsens förslag understödd av ledamot Stellan Egeland att
kommunfullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för år 2021 till 18,00 %.

Förslag 2/Nej: Ledamot Stig A. Mattssons förslag understödd av ledamot Björn Lundström
att kommunfullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för år 2021 till 18,25 %.

Avgivna röster:

Förslag 1/ja. Förslag 2/nej Nedlagd röst

Ahlström Johnny
Blomberg Tomas
Blomqvist Marita
Cleve Andersson Josefin
Egeland Stellan
Jansson Britt-Marie
Järvinen Robert
Lundström Björn
Lagerberg Eija
Mattsson Stig A.
Nyman Christer
Stoia Adrian
Kalm Zacharias
Häggblom Lars

X

Sammanlagt

9

Protokolljusterarnas signaturer:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

_______________

_______________

3

2

Hammarlands kommun
BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

11.11.2020

70-85

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:
§§ 70-71; § 80; §§ 84-85
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Besvärsmyndighet, adress och postadress

Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

§§ 72-79; §§ 81-83;
________________________________________________________________________
Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

________________________________________________________________________
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

________________________________________________________________________
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats den 13.11.2020 på
sidan: https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunfullmaktige

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 (Förvaltningsprocess L 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

