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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

16.11.2021

277-279

Kst 277 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 277 §:

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

Kst 278 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Mona Kalm och Marie Stenlund till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum onsdagen den 16.11.22 kl. i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 278 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 279 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 279 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan extra ärenden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

16.11.2022

280

Kst 280 §:

Försäljning av en andel i Oasen boende- och vårdcenter k.f.
Sottunga kommun har per e-post av den 09.11.22 meddelat att de vill köpa en av
Hammarlands kommuns sju andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f. till priset
16.340,56 €. Hammarlands kommun har begärt om utträde ur kommunalförbundet
per den 31.12.22 och de andelar som kommunen äger kan säljas till nämnda datum.
Hammarlands kommun har ett avtal med Sunds kommun om att köpa två andelar den
02.01.23 för att på nytt bli medlem i kommunalförbundet.
En försäljning av andelar bör godkännas av kommunfullmäktige. Med beaktande av
besvärstider och kommunens äganderätt måste överlåtelsen ske senast den 30.12.22.
Ett förslag till avtal om överlåtelse av platsandel vid Oasen boende- och vårdcenter
k.f. har utarbetats. (Bilaga 1, Kfge 16.11.22, § 280)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunen säljer en av
kommunens sju platsandelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f. till Sottunga
kommun senast den 30.12.22 till ett pris om 16.340,56 € enligt föreslaget avtal.

Kst 280 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

16.11.2022

281

Kst 281 §:

Eventuella direktiv till representanter i Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f.
Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f. har sänt en kallelse till förbundsfullmäktige den
24.11.22. Vid sammanträdet behandlas följande:
-

Budget för år 2023
Omdisponering av medel i budget 2022
Om- och tillbyggnad av KHS

Handlingarna i ärendet sänds inte ut på annat sätt än elektroniskt. (Bilaga 2, Kst
16.11.22, § 281)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ge kommunens representanter direktiv i ärendet omoch tillbyggnad av KHS enligt följande:
Kommunalförbundet bör pausa projektet med hänvisning till de höga
byggkostnaderna för närvarande. Under pausen bör utredningar göras för hur man
med samma kostnader kan skapa flera elevplatser för Södra Åland.
Förbundsstyrelsen bör även avvakta den utredning som kommunen avser genomföra
med andra kommuner angående framtida högstadieundervisningen. Att göra den här
investeringen nu innebär att
medlemskommunernas
skuldsättning i
kommunkoncernen utvecklas på ett oroväckande sätt utan att platsantalet i Kyrkby
högstadieskola blir tillräckligt för framtida behov.
Kst 281 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

20.09.2022
11.10.2022
01.11.2022
16.11.2022

213
228
256
282

Kst 213 §:

Elförbrukning i Hammarlands kommun

Kst 213 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att bereda ett ärende till nästa
sammanträde.
_________________

Kst 228 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger kommunens enhetsansvariga i uppdrag att vidta åtgärder i sina
enheter i syfte att sänka elförbrukningen särskilt under tiden november till april. De
vidtagna åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen senast den 15.12.22.

Kst 228 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att meddela enhetscheferna om att kommunen startat ett
projekt där avsikten är att sänka el- och energiförbrukningen i kommunens enheter.
Förvaltningen i fastighetsskötsel ges i uppdrag att ge riktlinjer till enhetscheferna för
att åstadkomma sänkning i el- och energiförbrukningen på enheterna. Förvaltningen i
fastighetsskötsel ges i uppdrag att rapportera till kommunstyrelsen senast 01.11.22
om vidtagna åtgärder i enheterna.
_________________

Kst 256 §:

Fastighetsskötarna i kommunen har lämnat följande rapport daterad den 15.10.22.
(Bilaga 5, Kst 01.11.22, § 256)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar fastighetsskötarnas rapport till kännedom.
Kommunstyrelsen tackar fastighetsskötarna för initiativrikt arbete med
energibesparing samt uppmuntrar att fortsätta det positiva arbetet med sparåtgärder
av energi i kommunens verksamheter.

Kst 256 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget men återremitterar ärendet ännu för rapport
om riktlinjer för energibesparande åtgärder angående belysning av utrymmen och
gatubelysning, utbyte mot energisnålare lampor, tätandet av fönster och dörrar samt
injustering av ventilation. En rapport bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
15.11.22
_________________

Kst 282 §:

Fastighetsskötarna har lämnat in två rapporter ytterligare i ärendet daterade den
28.10.22 och den 10.11.22. (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
20.09.2022
213
Kommunstyrelsen
11.10.2022
228
Kommunstyrelsen
01.11.2022
256
Kommunstyrelsen
16.11.2022
282
(Forts.)
I rapporten av den 28.10.22 föreslås att utredning bör vidtas för utbyte av värmekälla
för Näfsby skola och daghemmet Klaralund. I rapporten hänvisas till att leverans av
värme i kulvertar mellan lärarbostad och Näfsby skola samt daghemmet Klaralund
förbrukar onödig energi. Därtill noteras att skolans värme och ventilationssystem
styrs av 8 olika system vilket försvårar optimering. Shuntventiler kunde bytas ut för
att koppla ihop allt till ett system med fjärrstyrning.
För Hammarcenter föreslås utbyte av värmesystem. Idag värms även lägenheternas
wc-golv med varmvatten. Ventilerna för golvvärmen i lägenheternas toaletter är i
dåligt skick. I gamla delen av Hammargården har handdukstorkarna stängts av då de
värms med varmvattencirkulation.
I rapporten från 10.11.22 har riktlinjer getts till enhetscheferna för el-energibesparing
i kommunens fastigheter enligt bifogad bilaga och genom personliga möten. I
riktlinjerna framgår följande:
Belysning:
- Släck belysning i rum som inte används.
- Använd endast nödvändig belysning i rummen.
- Budgetera eventuella byten av armaturer till led.
- Dikutera ytterligare ändringar av tider för utebelysning.
Värme:
- Godkänn en sänkning av inomhus temperatur till 20° från nuvarande 21 °.
- Hålla fönster/dörrar stängda.
- Undvika vädring under kalla perioder.
- Vid de enheter som har olje uppvärmning diskutera utbyte av energikälla.
Varmvatten:
- Stänga av vattnet under handtvätt/duschning.
- Ej skölja under rinnande vatten.
- Försöka använda mindre varmvatten.
- Eventuellt budgetera för byte till fotocell styrda blandare.
Ventilation:
- Vid vädring störs ventilationen som är justerad efter rummens volym.
- Ventilationen sköts av fastighetsskötarna och kan inte justeras ner utan att
försämra inomhusluften.
Fastighetsskötarna har gett informationen skriftligen samt genom personliga möten
med enhetscheferna. (Bilaga 3, Kst 16.11.22, § 182)
Patrik Söderlund som representerar Bostads Ab Hammarcenter i Hammarland var i
kontakt den 11.11.22 och meddelade att bolaget inte har någon som använder
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
20.09.2022
213
Kommunstyrelsen
11.10.2022
228
Kommunstyrelsen
01.11.2022
256
Kommunstyrelsen
16.11.2022
282
(Forts.)
kylrummet och att de såg fram emot att kylrummet stängs. Kommunen har någon
hyresgäst som sannolikt använder kylrummet vilket betyder att kommunen måste ha
en dialog med hyresgästerna om de samtycker till att kylrummet stängs.
Enligt det avtal som kommunen tecknade med bolaget 24.05.05 anges att elavgift
fördelas jämnt mellan kommunen och bolaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar fastighetsskötarnas rapport till kännedom.
Kommunstyrelsen tackar fastighetsskötarna för arbete med energibesparing samt
uppmuntrar att fortsätta det positiva arbetet med sparåtgärder av energi i kommunens
verksamheter.
Kommunstyrelsen besluter att kylrummets aggregat stängs i syfte att spara el under
förutsättning att kommunens hyresgäster godkänner det.
Kst 282 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med tillägget att kommunstyrelsen i
samarbete med kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik anlitar ett elföretag för
att gå igenom kommunens fastigheter i syfte att vidta åtgärder för att sänka
elförbrukningen.
Kommundirektören ges i uppdrag att efter årsskiftet bereda ett ärende för att hitta
alternativa värmekällor till kommunens byggnader Näfsby skola, lärarbostäderna,
Daghemmet Klaralund och Hammarcenter. I beredningen ingår även möjligheter att
anlägga fjärrvärme för bostadsområden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen

16.11.2022

283

Kst 283 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen

16.11.2022

284

Kst 284 §:

Eventuella direktiv till representanter i Kommunernas socialtjänst k.f.
Kommunernas socialtjänst k.f. har kallat till förbundsstämma den 25.11.22 kl. 13.00 i
konferensrum Klinten, Kvarteret iTiden. Vid stämman skall behandlas bl. annat:
-

Budget och ekonomiplan 2023-2025
Omdisponering av investeringsbudgeten för år 2022
Avgifter och taxor 2023
Fastigheten på Fabriksgatan
Sysselsättningsverksamhet.

Handlingarna i ärendet sänds inte ut på annat sätt än elektroniskt. (Bilaga 4, Kst
16.11.22, § 284)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter om eventuella direktiv till kommunens representant i
Kommunernas socialtjänst k.f.
Kst 284 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att ge som direktiv till kommunens representanter att
kommunen stöder alla förslag till inbesparingar.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

16.11.2022

285

Kst 285 §:

Verksamhetsbidrag för föreningar år 2023 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:
Hammarlands Torp byalag r.f.
Folkhälsan i Hammarland
Bovik byaförening r.f.
Norra Ålands pensionärer r.f.
Föreningen Norden på Åland r.f.
Svenska Finlands Folkting

30.08.22
31.08.22
31.08.22
26.09.22
27.09.22
28.10.22

1 500,00
1 775,60
900,00
öppet belopp
809,50
172,00

Takorganisationer kan beviljas bidrag enbart genom lokala avdelningar i
Hammarland. Bidraget indelas i grundbidrag, aktivitetsbidrag och renoverings- och
investeringsbidrag. (Bilaga 5, Kst 16.11.22, § 285)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ta upp anslag om 350,- € för Hammarlands Torp
byalag r.f. för år 2023 för att stöda projektet målning av tak, fönster, lister och dörrar.
För utbetalning förutsätts redovisning.
Kommunstyrelsen besluter att ta upp ett anslag om 1.775,- € för Folkhälsan i
Hammarland för år 2023 för att stöda kostnaden för utförd reparation av
omklädningsrummet vid Marsunds simstrand under år 2022.
Kommunstyrelsen besluter att ta upp ett anslag för Bovik byaförening r.f. till ett
belopp om 900,- € för fotbollsmål, stockbord och bänkar. För utbetalning förutsätts
redovisning.
Kommunstyrelsen besluter att ta upp ett anslag om 100,- för stöd av Norra Ålands
pensionärer r.f.: s verksamhet under år 2023.
Kommunstyrelsen besluter att Föreningen Norden på Åland r.f.: s ansökan om
809,50 € för år 2023 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 Svenska Finlands Folktings ansökan om 172,- € i stöd
för år 2023 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 285 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
16.11.2022
(Forts.)
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 10
§ nr

285

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

11.10.2022
16.11.2022

245
286

Kst 245 §:

Träning för kommuninvånare
På initiativ av ledamot Marie Stenlund tas ärendet upp till behandling.

Kst 245 §:

BESLUT:
Kommundirektören ges i uppdrag att bereda ett ärende angående utredning av
möjligheter att anlägga ett inomhusgym i kommunen genom fritidsnämnden.
_________________

Kst 286 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till fritidsnämnden för beredning.

Kst 286 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

01.11.2022
08.11.2022
15.11.2022
16.11.2022

268
272
276
287

Kst 268 §:

Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2023-2025
Kommundirektören överlämnar förslag till budget och ekonomiplan för åren 20232025 till kommunstyrelsen vid sammanträdet.
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 2021 Budget 2022 Förslag Kdir 2023 Ek plan 2024 Ek plan 2025
0,00
-117 131
-397 447
-704 269
-693 456
0,00
-117 131
-397 447
-704 269
-693 456
614 805,10
-117 131
-397 447
-704 269
-693 456
1 101 200,65
1 055 628
1 092 284
1 075 554
1 073 154
-8 130 318,01
-8 532 257
-9 323 961
-9 282 031
-9 276 541
4 926 710,96
4 788 787
5 056 509
5 056 509
5 056 509
3 160 040,69
3 089 391
3 392 328
3 092 328
3 092 328
-6 786,97
-8 654
-28 876
-27 120
-25 334
-436 042,22
-510 026
-585 731
-619 509
-613 572
-614 805,10
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
489 108,80
565 061
606 880
594 884
587 741
-489 108,80
-565 061
-606 880
-594 884
-587 741
0,00
-117 131
-397 447
-704 269
-693 456
1 050 847,32
392 895
188 284
-84 760
-79 884
-985 698,32
-1 247 938
-1 160 185
-236 400
-76 400
1 282 926,84
-120 000
-117 073
-117 073
-117 073
1 648 387,11
-1 025 043
-1 138 974
-488 233
-323 357
2 907 717,84
1 474 957
1 685 026
1 196 793
873 436

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen vidtar beredning av budget och ekonomiplan för åren 2023-2025
enligt framlagt förslag.
Kommunstyrelsen besluter att sända resultatenheterna vilka berör äldreomsorgen för
utlåtande till äldrerådet. Äldrerådets utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 24.11.22.
Kst 268 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
En förfrågan sänds till äldreomsorgsnämnden, utbildningsnämnden och
byggnadstekniska nämnden om vilken dag som passar bäst för hörande 15.11.22 eller
16.11.22.
_________________

Kst 272 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att höra ordföranden i byggnadstekniska nämnden Stellan
Egeland och kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik tisdagen den 15.11.22 kl.
18.30.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen
01.11.2022
268
Kommunstyrelsen
08.11.2022
272
Kommunstyrelsen
15.11.2022
276
Kommunstyrelsen
16.11.2022
287
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att höra ordföranden i äldreomsorgsnämnden Stig A.
Mattsson, vikarierande äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Patricia Schlesinger
och äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Jenny Sporre tisdagen den 15.11.22 kl.
19.30.
Kommunstyrelsen besluter att höra utbildningsnämndens ordförande Robert Järvinen
och skolföreståndare Ida Fyrqvist onsdagen den 16.11.22 kl. 18.30.
Kommunstyrelsen besluter att remittera resultatenhet C 310. Grundutbildning år 1-6
till utbildningsnämnden för ny genomgång i syfte att sänka kostnader.
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ordföranden i kommunfullmäktige
avlägsnar sig från sammanträdet kl. 21.00.
Till övriga delar bordlägger kommunstyrelsen ärendet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________
Kst 276 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar till protokollet att byggnadstekniska nämndens
ordförande Stellan Egeland och kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik hörts
angående budgetförslaget.
Kommunstyrelsen antecknar till protokollet att äldreomsorgsnämndens ordförande
Stig A. Mattsson, vikarierande äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Patricia
Schlesinger och äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Jenny Sporre hörts angående
budgetförslaget.
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 287 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar till protokollet att utbildningsnämndens ordförande
Robert Järvinen och skolföreståndare Ida Fyrqvist hörts angående budgetförslaget.
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

16.11.2022

277-287

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:
§§ 277-281; § 284; §§ 286-287
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§ 282-283; § 285
________________________________________________________________________
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. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
E-post: info@hammarland.ax, Telefonnummer: (018) 36 450
Registratur är öppen måndag-fredag kl. 8.30-16.00.
Paragrafer:
§§ 282-283; § 285
Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns
tillgängligt på kommunens webbplats. Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen
för rättelseyrkandet. Om den sista dagen för rättelseyrkandet infaller på en helgdag,
självständighetsdagen, självstyrelsedagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en
helgfri lördag, får rättelseyrkande begäras den första vardagen därefter.
Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 18.11.2022 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen

Rättelseyrkandets form
och innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.
I rättelseyrkandet ska uppges:
 Det beslut i vilket omprövning begärs.
 Hurdan ändring som yrkas.
 På vilka grunder omprövning begärs.
Om beslut med anledning av rättelseyrkande får delges som ett elektroniskt meddelande
ska också e-postadress uppges.

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
vilket kan begäras från: Hammarlands kommun, registratur, Klockarvägen 3, 22240
HAMMARLAND, E-post: info@hammarland.ax, Telefon: (018) 364 50.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

