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Till sammanträdet har kallats utbildningsnämndens ordförande Robert Järvinen, äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare Päivi Abbas och skolföreståndare Ida Fyrqvist till kl. 18.30 samt byggnadstekniska
nämndens ordförande Stellan Egeland och kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan vik till kl. 19.30.
Bilagor till kallelse:
1.
2.
3.
4.

Handlingar till ärende § 294
Anhållan från Norra Ålands pensionärsförening r.f., 31.10.21, Hk Dnr 215/21
Kallelse till höstmöte Leader Ålands r.f. av den 09.11.21
Handlingar till kommunstyrelsens kännedom enligt § 300

Enligt uppdrag,
Hammarland den 12.11.2021
Kommundirektör

Kurt Carlsson

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 19.11.2021.
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 12.11.2021-26.11.2021.
Hammarland den 12.11.2021,
Kommundirektör

Kurt Carlsson
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

16.11.2021

291-293

Kst 291 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 291 §:

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

Kst 292 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Johan Holmqvist och Marie Stenlund till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 16.11.21 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 292 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Johan Holmqvist och Marie Stenlund till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 23.11.21 kl. 18.20 i kommungården.
_________________

Kst 293 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 293 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan extra ärenden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

16.11.2021

294

Kst 294 §:

Direktiv till kommunens representanter i Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.
Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. har kallat till förbundsfullmäktige den 25.11.21
kl. 19.00 i KHS matsal. Vid sammanträdet skall behandlas Arvodesstadga,
avskrivningsplan och budget och ekonomiplan för åren 2023-2024. (Bilaga 1, Kst
16.11.21, § 294)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ge följande direktiv till kommunens representanter i
förbundsfullmäktige för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.


Under elevvården stryks äskandet om en 3: dje skolkurator.

Motivering till förslaget. I riket finns en proposition från regeringen till riksdagen
med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård där det föreslås
att det inom sådan utbildning enligt lagen om grundläggande utbildning som
omfattas av tillämpningsområdet för lagen om elev- och studerandevård ska finnas
en kurator per 670 elever och psykolog per 780 elever. Enligt budgetförslaget har
Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. 1.047 elever i årskurs 1-9. Lägger man till ett
uppskattat antal om 120 elever i förundervisning är totala antalet 1.167 elever. Det
här skulle med rikets dimensionering berättiga till 1,74 kuratorer. Att gå in för 3
kuratorer överstiger betydligt den dimensionering som är aktuell i riket.
Kst 294 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att kommunens representanter i Södra Ålands
högstadiedistrikt k.f.: s förbundsfullmäktige ställer frågan vid sammanträdet varför
förbundet avser att ha en högre personaldimensionering för skolkuratorer än
Finlands regerings proposition till riksdagen föreslår i lag om ändring av lagen om
elev- och studerandevård . I rikets proposition är dimensioneringen en skolkurator
per 670 elever i förundervisning (barnomsorg ett år före skolstart) samt
grundläggande utbildning.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

14.12.2011
07.04.2020
16.11.2021

321
104
295

Kst 321 §:

Läkarintyg vid sjukskrivning

Kst 321 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att läkarintyg skall företes för Hammarlands kommuns
anställda vid sjukskrivningar från och med den 3: dje dagen.
_________________

Kst 104 §:

Enligt kommunstyrelsens beslut den 14.12.2011 § 321 skall läkarintyg företes av
anställda vid sjukskrivningar från och med den 3: dje dagen. Vid
landskapsregeringens pressinformation framfördes att arbetsgivare bör ändra sina
instruktioner tillfälligt med anledning av Coronaviruset för att avlasta sjukvården.
Med anledning av det här har ärendet behandlats av ledamöterna per e-post för att få
framställan ikraft i snabb ordning. Rutinen har redan börjat tillämpas då samtliga
styrelsemedlemmar godkände den tillfälliga förändringen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att läkarintyg skall lämnas in först när en sjukdom
pågått mera än 7 dagar.
Vid andra sjukdomar än influenssa där sjukledigheten leder till att kommunen
erhåller dagpenning från FPA d.v.s. sjukledigheten blir längre än 9 dagar (svarta
dagar i kalendern) lämnas läkarintyg som vanligt.
Förändringen gäller tills ett nytt beslut fattas.

Kst 104 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Sandra Eckerman anmäler
jäv samt att det saknar betydelse då beslutet fattats per e-post och verkställts redan
den 17.03.20.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 295 §:

I ledningsgruppen diskuterades den 04.11.21 att kommunen torde återgå till att
tillämpa regeln att läkarintyg skall lämnas till chefen från den 3: dje sjukdagen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att från och med den 01.12.21 återgår Hammarlands
kommun att tillämpa regeln där läkarintyg skall lämnas till chefen från den 3: dje
sjukdagen. Ansökan om sjukledighet skall göras för hela sjuktiden. Beslutet
motiveras med det låga incidenstal som varit rådande på Åland under en längre tid.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 295 §:
BESLUT:

14.12.2011
07.04.2020
16.11.2021

321
104
295

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.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

07.09.2021
29.09.2021
16.11.2021

204
89
296

Kst 204 §:

Landskapsregeringens begäran om synpunkter om kommunal lagstiftning
Ålands landskapsregering begär genom brev Dnr ÅLR 2021/7169 av den 20.08.21
om kommunens synpunkter om den kommunala lagstiftningen. Landskapsregeringen
har den 21.12.20 tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå en modernisering av
kommunallagen. Arbetet har inletts och arbetsgruppen vill därför ta del av
synpunkter om den kommunala lagstiftningen. Kommunen har möjlighet att senast
den 31.10.21 föra fram det som behöver utredas inför beredning av en ny
kommunallag. (Bilaga 2, Kst 07.09.21, § 204)
Ytterligare önskar landskapsregeringen att kommunerna ger synpunkter huruvida
något behöver justeras i den kommunala lagstiftningen inom följande områden.
 Ansvarsfördelning mellan landskapet och kommunerna vad gäller
markarbete/planering.
 Avlyftande av kommunala uppgifter.
 Reglering av kommunernas agerande på marknaden.
 Frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige oh
styrelse.
 Sektionsmodell och kommundelsnämnder.
 Övriga kommentarer.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avge följande synpunkter:
Markarbete och planering – Den fysiska planeringen hör till den kommunala
självstyrelsens hörnstenar. Lagstiftningen angående fysisk planering i plan- och
bygglag bör lämnas oförändrad förutom att stadandet om krav på en kommunöversikt
kan slopas. I den mån kommunerna är i behov av en övergripande fysisk planering
kan kommunerna låta göra generalplaner. Kommunöversikten har visat sig vara i
stort sett ett meningslöst verktyg för en kommun.
Avlyftande av kommunala uppgifter – De uppgifter som överförts till Kommunernas
socialtjänst kunde överföras till landskapet då kommunerna kommer att få rätt svårt
att påverka utvecklingen i den nya organisationen.
Regleringen av kommunernas agerande på marknaden – Det torde inte finnas stora
behov av att avvika från gällande rättspraxis.
Frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige och styrelse –
På den här punkten torde kommunallagen ändras. Av demokratiskäl är det viktigt att
de personer som fått invånarnas förtroende genom allmänna val får utöva den makten
i fullmäktige oberoende av om man därutöver blir vald till styrelsen.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
07.09.2021
204
Äldreomsorgsnämnden
29.09.2021
89
Kommunstyrelsen
16.11.2021
296
(Forts.)
Sektionsmodell och kommundelsnämnder – Finns inget behov av det i en
landskommun av Hammarlands storlek.
Övriga kommentarer:
Lagstiftning angående kommunernas verksamhet bör i fortsättningen gå från
detaljstyrande till en lagstiftning som ger mera flexibilitet. T.ex. lagstiftningen inom
socialväsendet, barnomsorg och utbildning tillåter alltför lite möjlighet till kreativa
lösningar vilka kan vara till nytta för kommuninvånarna som behöver service. Inom
de här områdena har lagstiftningen tagit modell från Finland och Sverige där
lagstiftning ofta görs för storstäder. Den här lagstiftningen blir för byråkratisk i ett
litet samhälle som Åland. Flexibilitet kan sänka kostnader tillika som servicen blir
bättre. Lagstiftningen bör även bidra till att mindre resurser används till övervakning
och mera till produktion av service.
Kst 204 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till nämnderna för utlåtande.
Nämndernas utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 16.10.21.
_________________

ÄoN 90 §:

Kommunstyrelsen begär genom beslut § 204 in nämndens utlåtande gällande
synpunkter om den kommunala lagstiftningen som står inför eventuell revidering och
modernisering.
Bilaga 2: ÄoN 29.09.2021: § 89:
Ålands landskapsregering:
lagstiftningen.

Begäran

om

synpunkter

om

den

kommunala

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden konstaterar inledningsvis att informationen i ärendet från
landskapsregeringen är kort och ger inga exempel på vad som kan menas konkret
med de områden som man önskar erhålla synpunkter kring. Äldreomsorgsnämnden
tolkar därför landskapsregeringens begäran om synpunkter som en första sondering
kring vilka frågor kommunerna önskar ska utredas närmare. Gällande frågan om
avlyftande av kommunala uppgifter så ser äldreomsorgsnämnden det som viktigt att
grundläggande närservice såsom äldreomsorg fortsätter som kommunal angelägenhet
eftersom det vid bedömning av servicebehov och utförande av serviceproduktion är
viktigt att myndigheten som har hand om detta känner till de lokala behoven och
omständigheterna, vilket är svårare att uppnå i en situation där ansvaret över
äldreomsorgen ligger på ett kommunförbund eller landskapsregering.
Äldreomsorgsnämnden har inte några särskilda synpunkter kring de övriga nämnda
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
07.09.2021
204
Äldreomsorgsnämnden
29.09.2021
89
Kommunstyrelsen
16.11.2021
296
(Forts.)
områden (ansvarsfördelning mellan landskapet och kommunerna vad gäller
markarbete/planering; reglering av kommunernas agerande på marknaden; frågan om
en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige oh styrelse samt
sektionsmodell och kommundelsnämnder) utan är samstämmig med de synpunkter
som kommundirektören har framhållit om vikten av demokrati och möjligheter till
flexibla lösningar utifrån den enskilda kommunens omständigheter och lokala behov.
ÄoN 89 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden anser att det fortsättningsvis borde vara förbjudet att en
person ska sitta både i fullmäktige oh styrelse. För övrigt omfattar
äldreomsorgsnämnden förslaget till beslut.
_________________

Kst 296 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avge följande synpunkter:
Markarbete och planering – Den fysiska planeringen hör till den kommunala
självstyrelsens hörnstenar. Lagstiftningen angående fysisk planering i plan- och
bygglag bör lämnas oförändrad förutom att stadandet om krav på en kommunöversikt
kan slopas. I den mån kommunerna är i behov av en övergripande fysisk planering
kan kommunerna låta göra generalplaner. Kommunöversikten har visat sig vara i
stort sett ett meningslöst verktyg för en kommun.
Avlyftande av kommunala uppgifter – De uppgifter som överförts till Kommunernas
socialtjänst kunde överföras till landskapet då kommunerna kommer att få rätt svårt
att påverka utvecklingen i den nya organisationen.
Regleringen av kommunernas agerande på marknaden – Det torde inte finnas stora
behov av att avvika från gällande rättspraxis.
Frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige och styrelse –
På den här punkten torde kommunallagen ändras. Av demokratiskäl är det viktigt att
de personer som fått invånarnas förtroende genom allmänna val får utöva den makten
i fullmäktige oberoende av om man därutöver blir vald till styrelsen.
Sektionsmodell och kommundelsnämnder – Finns inget behov av det i en
landskommun av Hammarlands storlek.
Övriga kommentarer:
Lagstiftning angående kommunernas verksamhet bör i fortsättningen gå från
detaljstyrande till en lagstiftning som ger mera flexibilitet. T.ex. lagstiftningen inom
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
07.09.2021
204
Äldreomsorgsnämnden
29.09.2021
89
Kommunstyrelsen
16.11.2021
296
(Forts.)
socialväsendet, barnomsorg och utbildning tillåter alltför lite möjlighet till kreativa
lösningar vilka kan vara till nytta för kommuninvånarna som behöver service. Inom
de här områdena har lagstiftningen tagit modell från Finland och Sverige där
lagstiftning ofta görs för storstäder. Den här lagstiftningen blir för byråkratisk i ett
litet samhälle som Åland. Flexibilitet kan sänka kostnader tillika som servicen blir
bättre. Lagstiftningen bör även bidra till att mindre resurser används till övervakning
och mera till produktion av service.
Kst 296 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

05.10.2021
02.11.2021
16.11.2021

247
279
297

Kst 247 §:

Verksamhetsbidrag för föreningar år 2022 genom kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antog den 10.11.16 ett regelverk för bidrag till föreningar.
Följande föreningar och institutioner har ansökt om verksamhetsbidrag inom
kommunstyrelsens förvaltningsområde:
Föreningen Norden på Åland r.f.
Hammarlands Torp byalag r.f.
Svenska Finlands Folkting

23.08.21
01.09.21
15.09.21

799,50
2 200,00
170,00

Takorganisationer kan beviljas bidrag enbart genom lokala avdelningar i
Hammarland. Bidraget indelas i grundbidrag, aktivitetsbidrag och renoverings- och
investeringsbidrag. (Bilaga 10, Kst 05.10.21, § 247)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att Föreningen Norden på Åland r.f.: s ansökan om
799,50 € för år 2022 avslås emedan föreningen inte har en lokal avdelning i
Hammarland och då det inte heller föreligger synnerliga skäl för beviljandet av
verksamhetsbidrag.
Kommunstyrelsen besluter att ta upp anslag om 700,- € för Hammarlands Torp
byalag r.f. för år 2022 för att stöda projektet målning av tak, fönster, lister och dörrar.
För utbetalning förutsätts redovisning.
Kommunstyrelsen besluter att Svenska Finlands Folktings ansökan om 170,- € i stöd
för år 2022 avslås med motiveringen att Folktinget inte har en lokal avdelning i
Hammarland och det inte finns synnerliga skäl för att bevilja verksamhetsbidrag.
Kommunstyrelsens beslut verkställs under förutsättning att kommunfullmäktige
fastställer budgeten för ovan nämnda bidrag.
Kst 247 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 279 §:

Hammarlands Marthaförening r.f. ansöker om ett bidrag på 2.500,- € för målning och
reparation av taket på Marthabo. (Bilaga 5, Kst 05.10.21, § 279)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ta upp anslag om 700,- € för Hammarlands
Marthaförening r.f. för år 2022 för att stöda projektet målning och reparation av tak.
För utbetalning förutsätts redovisning.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

05.10.2021
02.11.2021
16.11.2021

247
279
297

Kst 279 §:

(Forts.)
BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Hammarlands Marthaförening r.f. uppmanas även söka stöd från PAF-medel.
_________________

Kst 297 §:

Norra Ålands pensionärer r.f. anhåller genom brev av den 31.10.21 om
verksamhetsbidrag till ett belopp om 200,- € för att underlätta föreningens arbete.
(Bilaga 2, Kst 16.11.21, § 297)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ta upp ett anslag om 100,- € för Norra Ålands
pensionärer r.f. för att stöda föreningens arbete.

Kst 297 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen

16.11.2021

298

Kst 298 §:

Inbjudan till Leader Åland r.f.: s höstmöte
Föreningen Leader Åland r.f. i vilken kommunen är medlem kallar till höstmöte
onsdagen den 24.11.21 kl. 18.00 Alandia Trade Center, Nygatan 6, Mariehamn.
Anmälan till höstmötet bör ske senast den 22.11.21 till e-post info@leader.ax (Bilaga
3, Kst 16.11.21, § 298)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser eventuell representant för kommunen till höstmötet
onsdagen den 24.11.21 kl. 18.00 i Alandia Trade Center.

Kst 298 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Marie Stenlund till kommunens representant vid höstmötet
onsdagen den 24.11.21 kl. 18.00.
Utdraget utgör fullmakt för representanten.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

16.11.2021

299

Kst 299 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2021:
Semester: 60-61; 65
Anställning: 66
Uppsägning:
Förordnande: 62
Kompensationsledighet: 60
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 63-64;
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Stöd ensamföretagare:
Hyresavtal:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 299 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

16.11.2021

300

Kst 300 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2021/4049 av den 09.11.21 angående
begäran om utlåtande om utkast på landskapsregeringens ANDTS-politiska program.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2021/6962 av den 09.11.21 angående
jordförvärv i Hammarland, Hk Dnr 18/21.
Ålands kommunförbunds brev Dnr 1/2021 av den 09.11.21 angående förberedande
undervisning, Hk Dnr 225/21.
(Bilaga 4, Kst 16.11.21, § 300)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 267 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

09.11.2021
16.11.2021

288
301

Kst 288 §:

Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2022-2024
Kommundirektören överlämnar förslag till budget och ekonomiplan för åren 20222024 till kommunstyrelsen. Förslaget visar följande belopp.
Radetiketter
C1 HAMMARLANDS KOMMUN
Extern
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
A5100 SKATTEINKOMSTER
A5110 LANDSKAPSANDELAR
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A8800 Räkenskapsperiodens överskott / underskott
Intern
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
Totalsumma
Årsbidrag
Kassaflöde för investeringarnas del
Förändringar i lånebeståndet
Förändringar i likviditeten
Likvida medel 31.12.

Bokslut 2020 Budget 2021 Förslag Kdir 2022 Ek plan 2022 Ek plan 2023
0,00
-187 959
-83 565
-67 201,00
-51 854,00
0,00
-187 959
-83 565
-67 201,00
-51 854,00
46 644,40
-187 959
-83 565
-67 201,00
-51 854,00
912 780,00
1 051 353
1 055 628 1 060 728,00 1 061 828,00
-8 238 142,63
-8 286 900
-8 524 608 -8 421 244,00 -8 411 880,00
4 391 525,87
4 425 002
4 789 959 4 789 959,00 4 789 959,00
3 416 489,41
3 069 068
3 130 092 3 130 092,00 3 130 092,00
3 538,47
-6 083
-8 654
-8 066,00
-7 478,00
-439 546,72
-440 399
-525 982
-618 670,00 -614 375,00
-46 644,40
0,00
0
0
-,00
-,00
0,00
0
0
-,00
-,00
624 239,98
518 132
565 061
549 014,00
549 014,00
-624 239,98
-518 132
-565 061
-549 014,00 -549 014,00
0,00
-187 959
-83 565
-67 201,00
-51 854,00
486 191,12
252 440
442 417
551 469
562 521
-2 608 474,08
-2 215 857
-1 414 245
-163 400
-81 400
998 198,84
1 280 000
-120 000
-120 000
-120 000
-1 398 540,60
-733 417
-1 141 828
218 069
311 121
1 259 330,73
1 924 454
1 358 172
1 576 241
1 887 362

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen vidtar beredning av budget och ekonomiplan för åren 2022-2024
enligt framlagt förslag.
Kommunstyrelsen besluter att sända resultatenheterna vilka berör äldreomsorgen för
utlåtande till äldrerådet. Äldrerådets utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 23.11.21.
Kst 288 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 301 §:

Till sammanträdet har kallats utbildningsnämndens ordförande Robert Järvinen,
äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas och skolföreståndare Ida Fyrqvist
till kl. 18.30 samt byggnadstekniska nämndens ordförande Stellan Egeland och
kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan vik till kl. 19.30.

Kst 301 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar till protokollet att utbildningsnämndes ordförande
Robert Järvinen, äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas och
skolföreståndare och Ida Fyrqvist hörts angående budgetförslaget.
Kommunstyrelsen antecknar till protokollet att byggnadstekniska nämndens
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen
09.11.2021
288
Kommunstyrelsen
16.11.2021
301
(Forts.)
ordförande Stellan Egeland och kommuntekniker-byggnadsinspektör hörts angående
budgetförslaget.
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen

16.11.2021

302

Kst 302 §:

Antagande av hyresgäst till Hammarcenter lägenhet nr 12
Lägenhet nr 12 i Hammarcenter har varit utannonserad i Hammarland Aktuellt och
Tidningen Åland.
Följande personer har sökt lägenheten.
Jorma Finnholm
Ann-Christine Westerlund
Alexandra Gustavsson

ankom 15.10.21
ankom 15.10.21
ankom 05.11.21

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att hyra ut lägenhet nr 12 till Alexandra Gustavsson från
och med 01.12.21 eller enligt överenskommelse för en hyra motsvarande 8,60
€/m²/mån vilket utgör 627,80 €/månad. Från den 01.02.22 höjs hyran till 8,70
€/m²/mån vilket utgör 635,10 €/månad. Till den ovan nämnda hyran tillkommer
25,00 €/månad för biltak.
Kst 302 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

16.11.2020

291-302

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:
§§ 291-294; § 296; §§ 298-301
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 295; § 297; § 302
________________________________________________________________________
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:
§ 295; § 297; § 302

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 19.11.2021 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

