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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

15.09.2020

228-230

Kst 228 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 228 §:

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

Kst 229 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Cecilia Jansson och Lena Sandqvist till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum torsdagen den 17.09.2020 kl. 15.45 i kommungården.

Kst 229 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Leif Salmén och Lena Sandqvist till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum torsdagen den 17.09.2020 kl. 15.45 i kommungården.
_________________

Kst 230 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 230 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, kommunstyrelsen
1. Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsen
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

04.06.2019
15.09.2020

161
231

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.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.07.2020
15.09.2020

196
232

Kst 196 §:

Ändring av grundavtal för K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt
Förbundsfullmäktige för K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt har vid sitt
sammanträde den 28.05.20 godkänt ett utkast till grundavtal för behandling i
kommunerna. Utkastet har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av en medlem från
respektive kommun. (Bilaga 7, Kst 07.07.20, § 196)
I § 3 anges bland uppgifterna p. e) barn- och elevvårdstjänster i form av psykologoch kuratorstjänster. Enligt protokollsutdrag från K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt
k.f.: förbundsstyrelse av den 24.06.20 § 58 föreslås att Mariehamns stad skall bli
huvudman för psykologtjänsterna. Stadgandet i p. e) torde kunna strykas.
Grundavtalet är utarbetat så att det ännu inte kunnat beakta hur kommunerna avser
att lösa förvaltningen av barnomsorgen. Ifall förbundskansliet ges i uppdrag att
administrera även barnomsorg så är fördelningsnyckeln enligt § 20 inte korrekt att
använda till den del som administrationen gäller barnomsorg. Till den här delen torde
förvaltningen fr.o.m. 01.01.21 klarläggas innan grundavtalet godkänns.
Vad gäller § 24 finansiering av investeringar har formuleringen ändrat och förslaget
kan visa sig vara problematiskt. I utkastet skrivs att ”Investeringarna faktureras
medlemskommunerna i förhållande till elevantal.” Det här är en formulering som
kan innebära att en investering som skall användas under årtionden finansieras enligt
det elevanal som skolan har under det räkenskapsår som investeringen görs. Ett
bättre alternativ är att § 24 formuleras på samma sätt som i grundavtalet för
Kommunernas socialtjänst k.f. (§ 20).
”Investeringar och kapitalfinansiering
Kommunalförbundet kan ordna kapitalfinansiering för en investeringsutgift genom
landskapsandelar och/eller genom lån från finansiella institut eller lån från
medlemskommuner. Mindre investeringar kan kommunalförbundet finansiera med
eget kapital.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att kommunerna vidtar en ny diskussion angående
formuleringen av §§ 3, 5, 20 och 24.
För att kunna formulera §§ 5 och 20 bör kommunernas framtida administration
klarläggas.
§ 24 bör formuleras på samma sätt som i Kommunernas socialtjänst k.f. vad gäller
finansiering av investeringar.

Kst 196 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________ (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
07.07.2020
196
Kommunstyrelsen
15.09.2020
232
(Forts.)
Kst 232 §:
Förbundsstyrelsen för Södra Ålands högstadiedistrikt har vid sitt sammanträde den
27.08.20 konstaterat att grundavtalet vunnit laga kraft då en majoritet av
medlemskommunernas fullmäktige godkänt förslaget till nytt grundavtal.
Förbundsstyrelsen anser att grundavtalet behöver undertecknas av samtliga
medlemskommuners
kommunstyrelseordföranden
och
kommundirektörer.
Förbundsstyrelsen gav även skoldirektören i uppdrag att sammankalla
kommundirektörerna för överläggningar beträffande behovet av ytterligare
justeringar i grundavtalet.
I beredningen anger skoldirektören att det nya grundavtalet medför att Södra Ålands
högstadiedistrikt k.f. kan överta specialfritidsverksamheten från Kommunernas
socialtjänst k.f. samt att förbundskansliet kan påbörja arbetet med att ta fram en
budget för specialfritidshemsverksamheten och byggnadskommittén kan börja arbeta
med att ta fram ritningar för ett specialfritidshem.
Eftersom grundavtalet träder ikraft fr.o.m. den 01.01.21 då tre av fem kommuner
godkänt det och kommunalförbundet ser fram emot att alla kommuner undertecknar
det torde kommunens godkännande av grundavtalet behandlas i kommunfullmäktige.
Om grundavtalet inte är godkänt i kommunfullmäktige torde det inte kunna
undertecknas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till grundavtal för
kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt godkänns samt att det
undertecknas för kommunens del av ordföranden i kommunstyrelsen Anders T.
Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson.
Kst 232 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till grundavtal för
kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt inte godkänns med hänvisning
till de brister som påtalats i beredningen beträffande §§ 3, 5, 20 och 24.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

18.12.2019
15.09.2020

324
233

Kst 324 §:

Ansökan om permanent bosättning fastighet R:Nr 1:55 Söderudd, Skarpnåtö
Ulli Skoglund har genom ett brev av den 04.09.19 lämnat en ansökan om att få en
prövning på huruvida kommunen godkänner permanent boende på fastigheten R:Nr
1:55 Söderudd i Skarpnåtö. Fastigheten är belägen på den södra delen av ön
Gomholm. Ön Gomholm är idag utan fast bosättning. Fastigheten ifråga är 4 150 m²
stor. Ön har inte någon fast vägförbindelse. För fastigheten finns inte detaljplan.
Fastigheten ifråga är bebyggd med en fritidsbostad samt åtminstone två andra
byggnader. (Bilaga 2, Kst 18.12.19, § 324)
Det finns en rad förutsättningar som måste uppfyllas för fast bosättning. En
grundförutsättning är att själva byggnaden kan byggas om så att den motsvarar en
bostad för fast bosättning. De här reglerna utgår från Plan- och bygglag (ÅFS
102/2008) och avgörs i Hammarlands kommun av byggnadstekniska nämnden. För
det här finns krav vad gäller energieffektivitet, rumshöjd, dörrbredd, ljus och fönster.
Platsen skall också i övrigt vara lämpad för fast bebyggelse. Till fastigheten bör
finnas en god förbindelse för räddningsmyndigheten och det skall vara möjligt att
ordna avloppshantering, vattenförsörjning och avfallshantering. Därutöver kan
kommunen även bedöma möjligheterna att ordna service till fastigheten som t.ex.
hemservice och skolskjutsar.
Enligt Finlands grundlags § 9 har varje finsk medborgare rätt att röra sig fritt inom
landet och där välja bostadsort (FFS 731/1999). Enligt lagen om hemkommun (FFS
201/1994) regleras hur en persons hemkommun avgörs. När kommunen behandlar
ansökan om rätt att få bosätta sig permanent på öar utan vägförbindelse måste
kommunen uppfylla likställighetsprincipen. I juridiskt likadana fall måste en sak
avgöras på samma sätt. En myndighet får inte utan motiverad orsak ändra sin tidigare
förvaltningspraxis.
Kommunen kan i byggnadsordning anvisa områden och förutsättningar för att ändra
fritidsboende till fastboende utan undantagslov och krav på planläggning innan
bygglov kan beviljas. I Hammarlands kommuns byggnadsordning finns inte några
geografiska avgränsningar för var fast bebyggelse kan godkännas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att fastigheten R:Nr 1:55 Söderudd, Skarpnåtö är
olämplig för fast bosättning. Även om byggnaden kunde ändras om att motsvara
föreskrifter för bostäder för fast bosättning utgör fastighetens läge utan fast
vägförbindelse att det blir synnerligen svårt med tanke på väderleksförhållanden för
kommunen att ordna service som t.ex. hemservice och skolskjuts till fastigheten.
Därtill utgör läget även en svårighet för räddningsmyndigheterna att utföra
uttryckningar till fastigheten.

Kst 324 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
18.12.2019
324
Kommunstyrelsen
15.09.2020
233
(Forts.)
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att klarlägga kostnadsansvar för service
samt även höra med byggnadstekniska nämnden huruvida byggnaden uppfyller
regler för fast bostad.
_________________
Kst 233 §:

Förvaltningsjuristerna vid Finlands kommunförbund har svarat på frågan att
kommunen genom planläggning kan bestämma vilka strandområden som kan anvisas
för permanent boende och fritidsboende. Det här får sedan konsekvenser på
tillgången till service. Områden för fast bosättning torde även kunna anges i
kommunens byggnadsordning men sådana bestämmelser saknas idag.
Vid genomgång med kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik konstaterades att
ifrågavarande byggnad till stor del uppfyller kraven för en fast bostad. För att frågan
skall kunna prövas bör ett ärende behandlas av byggnadstekniska nämnden angående
ändring av användningsändamål.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen saknar regelverk för att förbjuda fast
bosättning på ifrågavarande fastighet. Kommunstyrelsen anser, trots det att
kommunen inte kan förbjuda fast bosättning på fastigheten R:Nr 1:55 Söderudd,
Skarpnåtö, att fastigheten är olämplig för fast bosättning. Även om byggnaden kunde
ändras om att motsvara föreskrifter för bostäder för fast bosättning utgör fastighetens
läge utan fast vägförbindelse att det blir synnerligen svårt med tanke på
väderleksförhållanden för kommunen att ordna service som t.ex. hemservice och
skolskjuts till fastigheten. Därtill utgör läget även en svårighet för
räddningsmyndigheterna att utföra uttryckningar till fastigheten.

Kst 233 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Skolnämnden
Kommunstyrelsen

12.06.2019
15.09.2020

21
234

SKN 21 §:

Uppdatering av beredskapsplan, delområdesplan för Näfsby skola
Förslag till delområdesplan för Näfsby skola.
Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 11.3.2019 beslutat att uppdatera
beredskapsplanerna i kommunen med beaktande av de lärdomar som kunnat tas av
Stormen Alfrida den 2.1.2019 samt de störningar som den förde med sig. Respektive
organ uppmanas att se över gällande beredskapsplaner senast den 30.9.2019.
För skolnämndens del handlar det om att uppdatera Delområdesplanen för Näfsby
skola. Delområdesplanen ingår i Näfsby skolas arbetsplan som årligen godkänns av
skolnämnden. Skolföreståndaren har inte gjort några förändringar i
delområdesplanen för Näfsby skola med beaktande av de lärdomar som kunnat tas av
Stormen Alfrida.
Skoldirektörens förslag:
Skolnämnden meddelar kommunstyrelsen att Delområdesplanen för Näfsby skola
fungerat enligt plan och att en revidering av planen därför inte är aktuell. Den
befintliga räddningsplanen och krisplanen kompletterar beredskapsplanen och
beskriver i detalj hur skolan skall agera och bifogas därför Delområdesplanen för
Näfsby skola. Det som skulle behöva prioriteras är att kommunstyrelsen gör en
utredning över behovet av ett elkraftverk för skolans bruk.

SKN 21 §:

BESLUT:
Enligt förslag.
_________________

Kst 234 §:

Skolnämnden har lämnat in en godkänd beredskapsplan, delområdesplan för Näfsby
skola. (Bilaga 3, Kst 15.09.20, § 234)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar beredskapsplanen till kännedom. Kommunstyrelsen
besluter dessutom att meddela den till samrådsdelegationen för beredskapsärenden,
räddningschefen och befolkningsskyddschefens kännedom.

Kst 234 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

07.11.2019
15.09.2020

144
235

SOC 144 §:

Beredskapsplan för socialservice
Syftet med beredskapsplanerna är att säkerställa att de livsviktiga funktionerna
fungerar under störningssituationer och undantagsförhållanden så att människornas
levnadsmöjligheter,
samhällets
funktionsförmåga
och
den
nationella
självständigheten alltid tryggas.
Enligt beredskapslagen har statsmyndigheterna, statliga affärsverk och kommunerna
en lagstadgad skyldighet att säkerställa att deras uppgifter kan skötas utan störningar
under alla förhållanden. Med beredskapsplaner förbereder man sig för
störningssituationer under normala förhållanden, för stora olyckor och för
undantagsförhållanden.
Kommunstyrelsens begär få en godkännande beredskapsplan,
Bilaga (7) Beredskapsplan för socialservice år 2020
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner förnyat beredskapsplan för socialservice i Hammarlan
kommun.

SOC 144 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att socialsekreterare uppdaterar beredskapsplan för år 2020
och skickar den till Landskapsregeringen.
_________________

Kst 235 §:

Socialnämnden har lämnat in en godkänd beredskapsplan för socialservicen i
Hammarlands kommun. (Bilaga 4, Kst 15.09.20, § 235)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar beredskapsplanen till kännedom. Kommunstyrelsen
besluter dessutom att meddela den till samrådsdelegationen för beredskapsärenden,
räddningschefen och befolkningsskyddschefens kännedom.

Kst 235 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

15.09.2020

236

Kst 236 §:

Initiativ från kommuninvånare - boulebana och utegym vid Hammarbo
Elisabeth Idman Karlsson har genom e-post av den 31.08.20 tagit ett initiativ
angående en boulebana och utegym vid Hammarbo. De föreslagna anläggningarna
förutsätter anvisade medel i budget och dessutom behövs markägares tillstånd för att
kunna utföra åtgärder. För dylika anläggningar torde kommunen även ha en
möjlighet att söka stöd. (Bilaga 5, Kst 15.09.20, § 236)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till fritidsnämnden för beredning.

Kst 236 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

15.09.2020

237

Kst 237 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2020:
Semester: 89
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande: 87
Kompensationsledighet:
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter:
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Stöd ensamföretagare:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 237 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen

15.09.2020

238

Kst 238 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2020/5767 och ÅLR 2019/7619 av den
25.08.2020 angående trafiklösningar längs landsväg nr 1 vid Öra strand.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/6556 av den 27.08.20 angående
trafikreglering på del av landsväg 1 Hammarlandsvägen Öra, Hk Dnr 219/20.
Ålands landskapsregerings tillstånd Dnr ÅLR 2019/9607 av den 08.09.20 angående
ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland.
Ålands landskapsregerings tillstånd Dnr ÅLR 2019/9608 av den 08.09.20 angående
ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/2268 av den 27.08.2020 angående
Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om
smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster, Hk Dnr 221/20.
Protokollsutdrag från förbundsstyrelsen för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. av
den 27.08.20 angående administration av barnomsorg och grundskola inom SÅHD
from 01.01.21, Hk Dnr 229/20.
Protokoll från marknadsföringsgruppen den 21.05.20, 29.06.20, 10.08.20,
Ålands vatten Ab: s kallelse till bolagsstämma den 21.09.20, Hk Dnr 28.08.20, Hk
Dnr 17/20.
Åda Ab: s kallelse till extra bolagsstämma den 28.09.20.
(Bilaga 6, Kst 15.09.20, § 238)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 238 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.07.2020
15.09.2020

203
239

Kst 203 §:

Begäran av anbud för lån, Hammargårdens om- och tillbyggnad
I budget och ekonomiplan för år 2021 finns en fullmakt godkänd från
kommunfullmäktige angående upptagandet av ett lån om 1.000.000,- €. Genom
kommunfullmäktiges beslut § 55 av den 17.06.20 har den här fullmakten höjts med
1.400.000,- € till totalt 2.400.000,- €.
För att kommunens likviditet inte skall leda till problem bör åtgärder vidtas för att
begära anbud på lån.
Enligt förvaltningsstadgans § 68,
1 p. 11 hör det till kommunstyrelsens
beslutanderätt att uppta eller förnya lån. Enligt förvaltningsstadgans § 125 stadgas
om finansförvaltningen. Enligt bestämmelsen upptar kommunstyrelsen lån inom de
ramar kommunfullmäktige angett i samband med godkännande av budget.
Kommunfullmäktiges beslut § 55 av den 17.06.20 bör ses som ett beslut om ändring
av budget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära anbud på lån selektivt från följande inrättningar
Andelsbanken, Nordea, Ålandsbanken, Kommunernas pensionsförsäkring och
Kuntarahoitus. Lånebeloppet är 2.400.000,- €. Lånetid 20 år. Lånet lyfts under tiden
mellan 01.10.20-31.12.21. Lånet amorteras i jämna rater två gånger per år.

Kst 203 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 239 §:

Anbud har begärts så att de skall vara inlämnade senast onsdagen den 09.08.20 kl.
16.00. Innan styrelsens sammanträde kommer anbuden att öppnas i kommunkansliet
och en anbudsjämförelse upprättas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att anta Ålandsbankens anbud. Lånet uppgår till maximalt
2 400 000 € med en lånetid som är 10 år men med amorteringsprofil för 20 år.

Kst 239 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

15.09.2020

240

Kst 240 §:

Kallelse till lantmäteriförrättning nr 2020-632654
Lantmäteriverket har sänt en kallelse nr 2020-632654 till Hammarlands kommun om
lantmäteriförrättning för styckning av det område som företaget AX Stone Ab köpte
av kommunen från fastighet R:Nr 1:8 Företagsmarken i Prästgården by.
Förrättningen hålls onsdagen den 16.09.20 kl. 10.00 vid området. (Bilaga 7, Kst
15.09.20, § 240)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser kommundirektör Kurt Carlsson till representant för
kommunen vid förrättningen onsdagen den 16.09.20 kl. 10.00.
Utdrag från protokoll utgör fullmakt för representanten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kst 240 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Fritidsnämnden
Biblioteksnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

26.08.2020
02.09.2020
07.09.2020
15.09.2020
15.09.2020

75
5
16
107
241

Kst 241 §:

Förslag till ändring av budget 2020, inbesparingar
Kommunstyrelsen höll ett möte den 18.08.20 i kommungården med nämndernas
presidier, ledande tjänstemän och ansvarspersoner för att bereda förslag till
inbesparingar under 2020. Mötet hölls med anledning av kommunfullmäktiges beslut
den 17.06.20 där nämnderna och ledande tjänstemän förutsätts utarbeta förslag till
inbesparingar under augusti 2020 och att beredningen förs till kommunfullmäktige
för beslut i september 2020.
Kommunkansliet personal för allmän förvaltning har diskuterat inbesparingar vid ett
möte den 08.09.20. Vid mötet framkom följande förslag.
1. Att kommunen generellt går in för att minska annonskostnader vid
ledigförklarande av arbeten och tjänster så att annonsens innehåll minimeras och
det egentliga innehållet publiceras på kommunens hemsida. Förslaget kan
medföra att anslag för annonsering sänks. Ingen budgetändring.
2. Infobladet utkommer i regel 12 gånger per år. Förslag framfördes att infobladet
ges ut endast 6 gånger per år. Inbesparingen under resterande del av året är 200,€ i postkostnader och på ett helt år 600,- €. Förslaget frigör även mera tid för
andra arbetsuppgifter. Sänkning av reultatenhet C 110. Kommunstyrelsen, allmän
administration med 200,- € år 2020.
3. Inventariekontot har idag kvar 1 400,- €. Om inget oförutsett inträffar kan den här
summa sparas. Sänkning av resultatenhet C 110. Kommunstyrelsen, Allmän
förvaltning med 1 400,- € år 2020.
4. Kommunskansliets personal var öppna för att diskutera hjälp till andra områden
inom kommunen som t.ex. byggnadstekniska kansliet, äldreomsorgen och
barnomsorgen när nya upplägg för dessa diskuteras. Det här kan hålla tillbaka
kostnadsökningar. Ingen budgetändring.
5. Angående personalhälsovården diskuterades ett nytt upplägg som skulle sänka
kostnader kommande år. Upplägget skulle utformas så att personalen erbjuds den
förebyggande företagshälsovården vart tredje år så att en tredjedel av personalen
besöker företagshälsovården under ett år. Enligt nuvarande upplägg där
kommunen ordnar förebyggande personalhälsovård för hela personalen vart
annat år innebär att kommunen förlorar ersättning från FPA som infört en
maximal gräns per anställd. Ingen budgetändring år 2020.
6. Kommunen har ett anslag i investeringsdelen om 16 000 € för byte av
ekonomisystem. Åda Ab har upphandlat ett nytt system som kommunen kan
avropa. Kommunen besluter om ibruktagande. Upplägget är att kommunen inte
får en investeringskostnad men däremot en kostnad i driften som är högre än
kostnaden är idag. Så anslaget för investeringen om 16 000,- € kan strykas men
när ett nytt ekonomisystem tas ibruk tillkommer nya och högre kostnader.
Anslaget för investering C 91. Kommunstyrelsen byte av ekonomisystem
16 000,- € stryks. Om ibruktagandet av nytt ekonomisystem påbörjas år 2020
uppstår obudgeterade driftskostnader. (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
26.08.2020
75
Fritidsnämnden
02.09.2020
5
Biblioteksnämnden
07.09.2020
16
Socialnämnden
15.09.2020
107
Kommunstyrelsen
15.09.2020
241
(Forts.)
7. Sänkning av kostnader för marknadsföring. Totala verksamhetskostnader enligt
budget 2020 är 16 050,- €. Sänkning av resultatenhet C 130. Kommunstyrelsen,
Främjande av näringsliv med 4 000,- €.
8. Vid behov av större inbesparingar torde samarbetsförhandlingar ge det största
resultatet. Problemet för kommunen är att de största personalgrupperna vilka är
inom barnomsorg, skola och äldreomsorg troligtvis endast i en liten utsträckning
kan genomföra permitteringar och då blir resultatet rätt svagt med det
instrumentet. Arbetsmängden inom allmänna administrationen är rätt stor och
med tanke på projekt som byte av ekonomisystem samt även svåra att genomföra
utan betydande störningar i verksamhet.
Total verkan på kassaströmmar för kommunkansliets förslag för år 2020 är 21 600,€. Om nytt ekonomisystem börjar tas ibruk under det här året minskar spareffekten i
motsvarande mån.
__________________
FN 5 §:

BESLUT:
Beslut enligt fritidsledarens förslag 2, dessutom föreslår vi en inbesparing redan detta
år på anslaget fritidsaktiviteter utanför kommunen (2500,00 Eur).
_________________

Bib N 16 §:

Bibliotekariens förslag:
Styrelsen önskar att alla nämnder sänker 5% på 2021 års budget. För Bibl.-Kultur
nämnden är det en svår uppgift då vi endast har litteratur och inventarier som skulle
kunna varit rörligt. Vi har hållit samma budget på litteraturen i många år trots att allt
blivit dyrare i inköp. Inventariekontot sänktes vid senaste inbesparingsåret med 800
€. Majoriteten utav vår budget kan vi inte påverka då kostnader för byggnaden,
värme, sopor, telefon m.m slås ut på fördelningssumma. Ex. renoveringskostnader på
själva byggnaden borde inte ingå i vår budget, det hör bättre hemma på tekniska
nämndens ansvar kan man tycka. Likaså det felaktiga elsystemet som slukar ljusrör
varje år och betalas från vår budget. Vikarielönen är obefintlig då denne har mindre
arbetstid än den ordinarie och enbart sköter det praktiska med öppettiderna.
Städtjänsten köps utav skolan och är även den orörbar. Möjligtvis är det enda vi kan
skära ner på ”Understöd till enskilda på 500 €”. Nämnden har aldrig överstigit
budgeten de sista 16 åren och kunderna har ändå varit mer än nöjda och inte drabbats
utav inbesparingarna, däremot har det krävts mera arbetstid för att få det att gå ihop.

Bib N 16 §:

BESLUT:
Nämnden har väldigt få konton den kan reglera, endast inventarier ( som sänktes vid
förra inbesparingen med 800 e) samt litteraturkontot. Dessutom har vi Jubileumsåret
2021 på kommande som bör uppmärksammas. Avsikten innan årets
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
26.08.2020
75
Fritidsnämnden
02.09.2020
5
Biblioteksnämnden
07.09.2020
16
Socialnämnden
15.09.2020
107
Kommunstyrelsen
15.09.2020
241
(Forts.)
inbesparingsdirektiv var att begära tilläggsbudget till Kulturkontot inför firandet.
Eftersom vår nämnd har haft en oförändrad litteraturbudget i åtminstone 6 års tid
trots dyrare inköpspriser och ändå skött servicen åt invånarna till belåtenhet föreslår
vi att budgeten blir oförändrad och att vi då tar jippokostnaderna från den normala
budgeten och på så sätt reglerar vår del utav den totala budget inbesparingen.
Vikarien arbetar endast öppettider och således mycket mindre än ordinarie anställd,
städtjänsten på 18 % köps in från skolan. ”Understöd till enskilda” konto 4720 ” är
det enda vi kan skära ner på.
Nämnden ifrågasätter starkt ”huruvida hälften utan kostnaden för lärarbostädernas
södra gavel ( 7.500 e) under C400 konto 4390 kan belasta vår budget. Bibl. nmd
anser att denna kostnad hör till Byggnadstekniska nämnden såsom fastighetsansvarig
enhet. Värt att nämna är att om denna post överförs till korrekt kostnadsställe har
nämnden således redan inbesparat mer än 6% utav budgeten.
_________________
BTN 75 §:

Kommunteknikerns förslag
1.0 Besparingar på investeringar:
1.1 Besparingar på utförda investeringar 2020
1.1.1 Förrådshus Catharinahemmet II
budget
1.1.2 Byte av Övervakningssystem avlopp budget
1.1.3 Drygsbölevägens ytbeläggning
budget

48 850 besparing 7 000
35 000 besparing 30 000
80 000 besparing 22 000
Summa: 59 000

1.2 Strykning av planerade investeringar 2020
1.2.1 Öra kommunalteknik östra del
budget
1.2.2 Stabiliseringsfräsning Kristinavägen budget
1.2.3 Multiarena Öra strand
budget

67 000 besparing 67 000
15 000 besparing 15 000
32 000 besparing 32 000
Summa: 114 000

2.0 Besparingar i driftkostnader:
2.1 Trafikleders kostnader

budget

70 900 besparing 30 000
Summa: 30 000

Det totala förslagna inbesparningarna
Slutsumma. 203 000
I övrigt uppmana de anställda och verksamhetsansvariga som berör nämndens
resultatområden att hålla en restriktiv ekonomisk linje och att man endast åtgärdar
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
26.08.2020
75
Fritidsnämnden
02.09.2020
5
Biblioteksnämnden
07.09.2020
16
Socialnämnden
15.09.2020
107
Kommunstyrelsen
15.09.2020
241
(Forts.)
akuta ärenden. Uppmanar också att man med egna resurser försöker åtgärda
uppkomna problem innan man kontaktar utomstående experter.
Btn 75 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag.
_________________
Gemensamma räddningsnämnden har genom brev av den 11.09.20 framställt
följande:
Hammarlands kommun, kommunstyrelsen
Inbesparingar 2020
Hammarlands kommun, kommunstyrelsen kallade samtliga verksamhetsområden i
Hammarland till möte 18.8.2020 gällande den ekonomiska situationen och
framtidsutsikterna. Kommunstyrelsen inbegär, om möjligt förslag till inbesparingar
resterande del av 2020.
Brand – och räddningsförvaltningen förutspår i nuläget att nå en 5 % inbesparing
under pågående verksamhetsår som ytterst osannolikt att uppnå. Till grund ligger,
dels av operativ verksamhet tre oförutsedda händelser under våren som tillförde
merkostnader samt att verkställigheten för målning av brandstationen som vid mötet
redan upphandlats och påbörjats. Under arbetets gång uppstod mindre extra
reparationer och mindre merarbeten som tillförde merkostnader men ur ett
ekonomiskt långsiktigt perspektiv fördelaktigt att verkställa. Till dags datum
10.9.2020 överstiger kostnaderna på nämnda budgetkonton totalt ca 7 500 euro.
Därutöver kan konstateras att vardagliga driftkonton så som bränsle- respektive
elkostnader för brandstation efter stram budgetering inför 2020 sannolikt kommer att
överskridas innan årsslut. Likaså kommunikationskostnaderna har nått
årsbudgeterade medel då det under året implementerats GPS sök och
positionsspårning i räddningsområdets kårer och enheter.
Till den positiva sidan hör att de gemensamma kostnaderna (RÅL) för den
gemensamma räddningsnämnden, gemensamma tjänsterna (räddningschefen och
brandinspektören) och jourberedskapen ligger inom ramen för budgeterade medel
och förutspås hålla sig så förutsatt att årsslutet inte innebär några större tidskrävande
extra arbetsdryga oförutsedda händelser.
Räddningschefens förslag:
För att tillmötesgå på bästa möjliga sätt införs köpstopp under resterande del av
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
26.08.2020
75
Fritidsnämnden
02.09.2020
5
Biblioteksnämnden
07.09.2020
16
Socialnämnden
15.09.2020
107
Kommunstyrelsen
15.09.2020
241
(Forts.)
verksamhetsåret samt att nödvändigt underhåll och reparationer endast utförs för att
trygga beredskapen. Allt underhåll som kan framskjuts till verksamhetsåret 2021.
_________________
Skolnämnden har genom skrivelse av den 11.09.20 av skoldirektör Mathias Eriksson
framställt följande.
Till kommunstyrelsen i Hammarland
Kommunfullmäktige i Hammarland beslöt den 17.06.20 att sammankalla
nämndernas presidier till ett möte för att bereda förslag till inbesparingar under 2020.
Kommunstyrelsen i Hammarland har den 18.08.20 hållit ett stormöte där man
uppmanat förvaltningarna i Hammarland att inkomma med förslag på hur man skall
uppnå de inbesparingar som kommunfullmäktige efterfrågar. Skolföreståndaren och
skoldirektören deltog i stormötet och presenterade redan då förslag till inbesparingar
för skolförvaltningens del. Skoldirektören har den 27.08.20 varit i kontakt med
skolnämndens ordförande som meddelat att sammanställningen över inbesparingar
kan göras på tjänstemannanivå.
Skolföreståndare Niklas Wasén har sammanställt inbesparingarna i budget 2020
enligt följande:
Inbesparingar i skolnämnden i Hammarland augusti 2020
Skolskjuts:
Kostnad för hösten 2020:
4 707,15 * 18

84 728,52 (kostnad per vecka gånger 18 veckor)
94 844,36 (förbrukning den 31 juli 2020)
179 572,88

278 461,00 – 179 572,88 – 5 426,94 = 93 461,000 (Budget – kostnaden för
skolskjuts under 2020 – skolsim och övriga resor under höstterminen = Besparing)
Total besparing på skolskjutsen är 93 461,00 €
Investeringsbudgeten:
Renovering av omklädningsrum och duschar blir inte gjort under budgetåret.
Besparingen i investeringsbudgeten blir 67 100,00 €
Sammanlagt handlar det alltså om driftsinbesparingar om 93 461 euro för
skolskjutsar med anledning av att skolskjutsavtalen sades upp under den tid som
undantagstillståndet pågick under vårvintern och att den skolskjusupphandling som
genomfördes inför läsåret 2020-2021 blev ca 60 000 euro billigare per läsår änd den
föregående skolskjutsupphandlingen. (Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
26.08.2020
75
Fritidsnämnden
02.09.2020
5
Biblioteksnämnden
07.09.2020
16
Socialnämnden
15.09.2020
107
Kommunstyrelsen
15.09.2020
241
(Forts.)
Investeringen om 67 100 euro för renoveringen av omklädningsrum och duschar har
varit utbjudet men eftersom det inte inkom några anbud såkommer investeringen inte
att förverkligas under 2020.
Ekonomichefen vid SÅHD har gjort en prognos gällande utfallet för 2020 och där
uppskattas överskottet i årets budget bli ca 1 000 000 euro. För Hammarlands del
innebär det att ca 180 000 euro kommer att betalas tillbaka efter att slutregleringen är
gjord.
Totalt handlar det alltså om inbesparingar på ca 270 000 euro i driftsbudgeten vilket
utgör ca 10 % av skolförvaltningens budget 2020 och 67 100 euro i
investeringsbudgeten.
_________________
Gemensamma lantbruksnämnden.
Inbesparingar under år 2020 för den gemensamma lantbruksnämnden.
Den gemensamma lantbruksnämnden (LN) har en totalbudget på ca 60 000 euro
varav ca 4 000 är interna kostnader där alltså Hammarlands kommun själv är
mottagare. Av kostnaden är Hammarlands andel är ca 44 % dvs 26 000 (22 000)
euro. Nämnden har inga investeringsutgifter att dra in på.
Av den totala budgeten utgör kostnader för löner och arvoden knappt 48 000 e.
Nämnden har redan från tidigare hållit en möjligast stram budget viket betytt att
ökning av kostnader i princip bestått av avtalsenliga lönehöjninar utom nämndens
behörighet.
Enda möjligheten att minska kostnader som utgör skillnad inom nämndens område är
att minska lönekostnaden genom minskad arbetstid vilket i nuläget inte kan göras
utan att ärenden blir outförda alt. försenade.
Som huvudman för detta samarbete har Hammarlands kommun en stor del av
ansvaret att verksamheten sköts som den borde. Övriga kommuner är sannolikt
tacksamma över inbesparingar men ifall uppgifterna inte sköts till fullo kanske inte
uppskattas i samma grad.
De kostnadsinbesparingar som f.n. ser ut att kunna förverkligas är:
Rese- och utbildningskostnader till följd av koronarestriktioner ca 800 euro.
_________________
SOC 107 §:

Kommunstyrelsen har konstaterat att den ekonomiska utvecklingen förutsätter att
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
26.08.2020
75
Fritidsnämnden
02.09.2020
5
Biblioteksnämnden
07.09.2020
16
Socialnämnden
15.09.2020
107
Kommunstyrelsen
15.09.2020
241
(Forts.)
kommunen vidtar åtgärder för att stärka kommunens ekonomi. Kommunfullmäktige
antog därför den 17.6.2020 (Kfge 54 § 17.06.2020) programmet för stärkandet av
kommunens ekonomi. Vidare beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsen i
samråd med nämnderna och ledande tjänstemän utarbetar förslag till inbesparingar
under augusti 2020 och att beredningen förs till kommunfullmäktige för beslut i
september 2020.
Bilaga 2A: Utredning gällande förslag till inbesparingar under pågående budgetår.
Bilaga 2B: Socialnämndens sammanställning av förslag till kommunstyrelsen
gällande inbesparingar. (delas ut i mötet)
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden läser och begrundar ”Utredning gällande förslag till inbesparingar
under pågående budgetår” (Bilaga 2 A)
Socialnämnden beslutar att svara på begäran om beredning enligt bifogat förslag
”Socialnämndens sammanställning av förslag till kommunstyrelsen gällande
inbesparingar” (Bilaga 2B).
SOC 107 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att svara på begäran om beredning enligt bifogat förslag
”Socialnämndens sammanställning av förslag till kommunstyrelsen gällande
inbesparingar” (Bilaga 2B). Paragraf justeras omedelbart.
_________________

Kst 241 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de i beredningen framställda
budgetändringarna godkänns och att de ändras i den tilläggs- och
omfördelningsbudget för år 2020 som görs upp under året.

Kst 241 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de i beredningen framställda
budgetändringarna godkänns enligt sammanställningen nedan och att de ändras i den
tilläggs- och omfördelningsbudget för år 2020 som görs upp under året.

(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Fritidsnämnden
Biblioteksnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)

26.08.2020
02.09.2020
07.09.2020
15.09.2020
15.09.2020

75
5
16
107
241

PRELIMINÄR
Förslag till ändring av budget verksamhetens kostnader
Resultatenhet
Drift
C 110. Kommunstyrelsen, Allmän administration
C 130. Kommunstyrelsen, Främjande av näringslivet
C 210. Socialnämnden, Dagvård av barn

C 220. Socialnämnden, Övrig barndagvård
C 310. Skolnämnden, Grundutbildning år 1-6
C 320. Skolnämnden, Gundutbildning KHS
C 680. Byggnadstekniska nämnden, Trafikleder
C 800. Lantbruks- och skogsnämnden, Utveckling av gårdsbruk
Ändring av driftsbudget totalt
Investeringar
C 91. Kommunstyrelsen
C 93. Skolnämnden
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9641 Avloppsverket
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9680 Trafikleder
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9680 Trafikleder
Ändring av investeringsbudget totalt
*) De här anslagen flyttas till år 2021

€

Förklaring
Inventariekonto sänks
Sänkning av anslag
Personalkostnader Klaralund 23 646, renovering Klaralund
31 000, underhåll Björkdungen 4 000
och livsmedel Björkdungen 8 000
Materialkostnader fritidshemmet
Skolskjutsar
Uppskattning sänkta kostnader, - 180 000
Vägunderhåll, sänkning av anslag
Resekostnader anslag sänks

Byte av ekonomisystem
Näfsby skola, renovering av dusch- och omklädningsrum *)
Förrådshus Catharinahemmet II, under budget
Öra strand kommunalteknik östra allmänna delen *)
Öra strand Multiarena m.m. *)
Nytt övervakningssystem, avlopp, under budget
Drygsbölevägen ytbeläggning, under budget
Stabiliseringsfräsning + asfalt Kristinavägen *)

_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

-1 400
-4 000

-66 646
-1 500
-93 461
-30 000
-800
-197 807

-16 000
-67 100
-7 000
-67 000
-32 000
-30 000
-22 000
-15 000
-256 100

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen

15.09.2020

242

Kst 242 §:

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, kommunstyrelsen
Ledamoten i kommunstyrelsen Cecilia Jansson anhåller genom ett brev av den
14.09.20 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. I
brevet anges tidsbrist som orsak. (Bilaga)
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 Cecilia Jansson beviljas
avsked från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen för
mandatperioden 2020-2021.

Kst 242 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen

15.09.2020

243

Kst 243 §:

Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsen
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar Cecilia Jansson befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen för mandatperioden 2020-2021
bör en ny ledamot utses.

Kst 243 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Marie Stenlund, Frebbenby
väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen besluter att ny ersättare för Mona Kalm presenteras vid
kommunfullmäktiges sammanträde.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

15.09.2020

228-243

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:
§§ 228-232; §§ 234-238; §§ 240-243
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 233; § 239
________________________________________________________________________
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:
§ 233; § 239

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 18.09.2020 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

