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Till sammanträdet kl. 18.30 har kallats skolnämndens ordförande Robert Järvinen och skolföreståndare
Niklas Wasén för att diskutera förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2021-2023.
Bilagor till kallelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2020/6380, Hk Dnr 279/20
Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2020/8597, Hk Dnr 288/20
Ålands landskapsregerings remiss Dnr ÅLR 2020/1769, Hk Dnr 280/20
Handlingar till ärende § 311
Anhållan av den 29.10.20 sänkt hastighet genom Djäkenböle by, Hk Dnr 287/20
Handlingar till ärende § 313
Kallelse till Leader Åland r.f.: s höstmöte, Hk Dnr 291
Handlingar till kommunstyrelsens kännedom § 316

Enligt uppdrag,
Hammarland den 13.11.2020
Kommundirektör

Kurt Carlsson

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 20.11.2020.
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 13.11.2020-27.11.2020.
Hammarland den 13.11.2020,
Kommundirektör

Kurt Carlsson
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

17.11.2020

302-304

Kst 302 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 302 §:

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

Kst 303 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Lena Sandqvist och Marie Stenlund till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 17.11.20 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 303 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 304 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 304 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärende.
1. Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2021-2023
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

17.11.2020

305

Kst 305 §:

Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 4:7 Baggholm, Bovik
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/6380 av den 29.10.20
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående svenska medborgarna Emelie
Baggholms ansökan om rätt att förvärva och besitta 1/3-del av den 16.300 m² stora
färdigbildade fastigheten R:Nr 4:7 Baggholm i Bovik by. Förvärvet är upplagt som
en gåva från mor och den utgör förskott på arv. Förvärvet avser fritidsbruk.
Gåvogivaren har lagfart på fastigheten sedan 25.03.17. Dessförinnan har sökandens
mormor ägt fastigheten. Fastigheten ifråga är bebyggd med en sommarstuga.
Fastigheten har inte andelar i samfällda jord- och vattenområden. Området har en
egen strandlinje om ca 330 m. Sökanden äger och besitter inte sedan tidigare fast
egendom i landskapet Åland. Kommunens utlåtande skall vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 30.11.20. (Bilaga 1, Kst 17.11.20, § 305)
Enligt LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (ÅFS 70/2003) § 4 stadgas
följande:
”4 § Bröstarvingar - En bröstarvinge har jordförvärvsrätt till egendom som
förvärvats genom testamente.
En bröstarvinge har, oberoende av tidigare markinnehav, jordförvärvsrätt till fast
egendom som förvärvats som ett eller flera förskott på arv och som uppgår till
sammanlagt högst tre hektar, förutsatt att överlåtaren har lagfart på egendomen och
har varit ägare till den under minst åtta år vid tidpunkten för överlåtelsen.”
Enligt LF om jordförvärvstillstånd stadgas att jordförvärvstillstånd skall beviljas när
förutsättningar uppfylls i § 4, 2 p. 7:
”7) Sökanden förvärvar mark eller erhåller besittning till mark av en levande person
som han eller hon är bröstarvinge till och som har varit lagfaren ägare till
egendomen i minst åtta år. Förvärvet eller besittningsövergången innebär inte att
produktiv jordbruks- och skogsmark kommer att användas i annat än produktivt
syfte.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar svenska
medborgaren Emelie Baggholm rätt att förvärva och besitta 1/3-del av den 16.300 m²
stora färdigbildade fastigheten R:Nr 4:7 Baggholm i Bovik by som ett förskott på
arv. Ansökan förordas med stöd av LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
§ 4 samt LF om jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 7. Det att gåvogivaren innehaft lagfart
endast i drygt två år torde kunna frånses då sökandens mormor innehaft lagfarten
innan det.

Kst 305 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

17.11.2020

306

Kst 306 §:

Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 1:19 Nesselvreten, Bredbolstad
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/8597 av den 09.11.20
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående lettiska medborgaren Kaspars
Jansons ansökan om rätt att förvärva och besitta den färdigbildade 3.850 m² stora
fastigheten RN:r 1:19 Nesselvreten i Bredbolstad by. Förvärvet avser fast
bosättning. Enligt ansökan äger och besitter sökanden inte sedan tidigare fast
egendom i landskapet Åland. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus. Enligt
ansökan har sökanden varit bosatt i landskapet Åland från den 29.03.05. Fastigheten
har inte andel i samfällda jord- och vattenområden och den har inte egen strand.
Kommunens utlåtande skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den 09.12.20.
(Bilaga 2, Kst 17.11.20, § 306)
Enligt LF om jordförvärvstillstånd stadgas att jordförvärvstillstånd skall beviljas när
förutsättningar uppfylls i § 4, 2 p. 2 och 5:
” 2) Sökanden har flyttat till landskapet Åland och har för avsikt att stanna i
landskapet, vilket framgår av att han eller hon har fast anställning eller av andra
liknande omständigheter. Markområdet understiger 4.000 m² och skall användas för
fast boende. Marken får inte gränsa till vatten och skall vara belägen inom planerat
område, bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Till marken
hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och
fiskerättigheter.
6) Sökanden är bosatt i landskapet sedan minst fem år tillbaka.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar lettiska
medborgaren Kaspars Jansons rätt att förvärva och besitta den färdigbildade 3.850 m²
stora fastigheten RN:r 1:19 Nesselvreten i Bredbolstad by med stöd av LF om
jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 2 och 6.

Kst 306 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen

17.11.2020

307

Kst 307 §:

Utlåtande Ålands landskapsregerings trafikförsörjningsprogram 2022-2023
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/1769 av den 30.10.20
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående trafikförsörjningsprogram för
Åland för åren 2022-2023. Utlåtandet skall vara inlämnat senast måndagen den
30.11.20 kl. 16.15. (Bilaga 3, Kst 17.11.20, § 307)
Bakgrunden till ärendet är att landskapsregeringen den 03.03.20 tillsatte en
arbetsgrupp för att ta fram ett trafikförsörjningsprogram för Åland i enlighet med LL
om
ordnandet
av
kollektivtrafiktjänster
(ÅFS
60/2019).
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur trafiken skall se ut under
programperioden och utgör grunden för hur den kommande trafiken skall
upphandlas. Trafikförsörjningsprogrammet innehåller även en redovisning av nuläget
för kollektivtrafiken på Åland. I övrigt innehåller trafikförsörjningsprogrammet en
redovisning av;
1) behovet av kollektivtrafik på Åland samt målet för kollektivtrafikförsörjningen,
2) alla former av kollektivtrafik, både trafik som bedöms kunna utföras på
kommersiell grund och trafik som landskapsregeringen avser att ombesörja och i
övrigt möjliggöra på grundval av allmän trafikplikt,
3) åtgärder för att skydda miljön,
4) tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafiken med hänsyn
till behov hos personer med funktionsnedsättning,
5) de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att närmare studier görs i tidsmässig belastning av
vägnätet i olika delar av Åland för att få fram potentiella bärkraftiga
kollektivtrafiktidtabeller. Eventuella applikationer kunde utvecklas för att informera
om hur många minuter det tar innan en buss anländer till en hållplats. Ålandstrafiken
kunde marknadsföra en utvecklad kollektivtrafik genom kommunernas infoblad.
Busslinjer längs landsväg nr 1 bör även synkroniseras med Näfsby skolas start- och
sluttider för att möjliggöra nyttjande av dessa till skoltransporter.
Kommunstyrelsen
har
inget
att
invända
trafikförsörjningsprogrammet för Åland 2022-2023.

Kst 307 §:

mot

det

föreslagna

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med tillägget att en bättre anpassning bör
göras till andra busslinjer vidare till andra delar av Åland.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelse
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

07.04.2020
28.04.2020
26.05.2020
02.06.2020
10.11.2020
17.11.2020

105
46
65
173
141
308

Kst 105 §:

Ledning av äldreomsorgen från år 2021
Genom att Kommunernas socialtjänst k.f. förverkligas från och med den 1.1.2021
och eventuellt även överföringen av barnomsorg från socialnämnd till skolnämnd
torde förberedelser vidtas för att ändra kommunens regelverk i förvaltningsstadgan.
Genom att tjänsten som socialsekreterare och socialarbetare överförs till
Kommunernas socialtjänst k.f. som överlåtelse av rörelse har socialnämnden inte
längre en tjänsteman i socialkansliet med uppgift att leda äldreomsorgen. Kommunen
har tillsatt en socialnämnd för mandatperioden 2020-2023. Det som blir kvar under
socialnämnden enligt de reformer som pågår är hemservice, serviceboende,
institutionsvården för äldre och närståendevård för äldre. Även hemvårdsstödet blir
kvar hos kommunerna. (Bilaga 5, Kst 07.04.20, § 105)
För att få igång förberedelserna för ändring av regelverk förutsätts att kommunen tar
ställning till vissa riktlinjer.
1. Vilken tjänst skall leda verksamheten inom socialnämnden verksamhetsområde?
Enligt lag om äldreomsorg § 22 förutsätts lämplig examen från universitet,
högskola eller yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltidsstudier. Därutöver
krävs kännedom om branschen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.
2. Framtida nämndstruktur.
3. Föredragning i nämnd.
4. Övrig uppbyggnad av tjänstemän inom socialvården i kommunen.
5. Övrigt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från socialnämnden på ovan nämnda
punkter samt även ett förslag till med hurdan arbetsgrupp en ändring av regelverk
skall utarbetas. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 31.05.20.

Kst 105 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

SOC 46 §:

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden diskuterar kommunstyrelsen frågeställningar och återremitterar
ärendet till vikarierande socialsekretaren att bereda ärendet vidare till nästa
socialnämndsmöte.

SOC 46 §:

BESLUT: (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelse
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Förslaget godkändes.
_____________

07.04.2020
28.04.2020
26.05.2020
02.06.2020
10.11.2020
17.11.2020

105
46
65
173
141
308

Socialnämndens bilaga 08/28.4.2020
_________________
SOC 65 §:

Tillämpningsguide för äldrelag (2020:9):
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocumen
t/tillamningsguide_aldrelag_for_aland_2020-9_040320.pdf
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter svara på kommunstyrelsens frågor enligt följande:
1. Vilken tjänst skall leda verksamheten inom socialnämnden verksamhetsområde?
Enligt lag om äldreomsorg § 22 förutsätts lämplig examen från universitet,
högskola eller yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltidsstudier. Därutöver
krävs kännedom om branschen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.
Kommunen behöver en äldreomsorgsledare/-chef som leder verksamheten. Detta
kan förverkligas bl.a. på dessa tre sätt:
 Äldreomsorgledare 100 procent i egen regi
 Samarbete med annan/andra kommuner, förslagsvis med Eckerö
kommun. Kan kombineras med samarbete om barnomsorgsledare.
 Omsorgsledare som handhar både barnomsorg och äldreomsorg i
Hammarlands kommun. Omsorgsledaren blir då föredragande i 2
nämnder.
Kommunen kan ställa högre krav än ovan nämnda, t.ex att äldreomsorgsledaren
har en kandidatexamen (Bachelor examen) från högskola eller universitet med för
uppgiften lämplig inriktning samt kännedom om branschen och tillräcklig
ledarskapsförmåga.
2. Framtida nämndstruktur.
Socialnämnden kan t.ex. byta namn till:
 Omsorgsnämnd
 Äldreomsorgsnämnd
 Äldrenämnd
3. Föredragning i nämnd
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelse
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

07.04.2020
28.04.2020
26.05.2020
02.06.2020
10.11.2020
17.11.2020

105
46
65
173
141
308

(Forts.)
Ledande tjänsteman inom äldreomsorgen bör vara föredragande i den nämnd
som har äldreomsorgen i Hammarland som sitt ansvarområde. (Forts.)
4. Övrig uppbyggnad av tjänstemän inom socialvården i kommunen.
 Föreståndare/omvårdnadsledare 100% som är platschef och närmaste
förman åt närvårdare, kök och städ på hammargårdens
ESB/institutionsboende. Föreståndare/omvårdnadsledaren skall ha
lämplig examen från universitet, högskola eller yrkeshögskola som
omfattar minst tre års heltidsstudier samt kännedom om branschen samt
tillräcklig ledarskapsförmåga. Ex. Socionom YH eller sjukskötare.
 Ansvarig närvårdare som vikarierar föreståndare/omvårdnadsledare
med att skaffa vikarier och andra löpande uppgifter som platschef.
 Sjuksköterskor då Hammarlands kommun får institutionsplatser på
Hammargården
5. Övrigt.
Hemvårsstödet kan barnomsorgsledaren/-chefen handha.
Vidare föreslår socialnämnden
 att om Hammarlands kommun går inför ett samarbete, kan kommunstyrelsen
bjuda in Eckerö kommun att delta i en arbetsgrupp, bestående av en tjänsteman
och 2 förtroendevalda från socialnämnden per kommun med målsättningen att
bereda ett samarbete om äldreomsorgsledare (och eventuellt även om
barnomsorgsledare).
 Att kommunstyrelens alternativt utser en politisk arbetsgrupp med förslagvis
medlemmar från socialnämnden, fullmäktige och styrelse som bereder
strukturen på äldreomsorgen i kommunen. En tjänsteman kan vara
arbetsgruppens sekreterare.
SOC 65 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_________________

Kst 173 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar den fortsatta beredningen av ärendet.

Kst 173 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till
ledning för äldreomsorgen i kommunen fr.o.m. den 01.01.21. Arbetsgruppen består
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelse
07.04.2020
105
Socialnämnden
28.04.2020
46
Socialnämnden
26.05.2020
65
Kommunstyrelsen
02.06.2020
173
Socialnämnden
10.11.2020
141
Kommunstyrelsen
17.11.2020
308
(Forts.)
av tre medlemmar, en medlem från kommunfullmäktige, en medlem från
socialnämnden samt en medlem från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser vice
ordföranden Niklas Danielsson till kommunstyrelsens medlem. Kommunfullmäktige
och socialnämnden anmodas att utse en medlem till arbetsgruppen.
Kommundirektör Kurt Carlsson utses till arbetsgruppens sekreterare.
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Cecilia Jansson avlägsnar
sig från sammanträdet efter ärendets behandling kl. 20.54.
_________________

SOC 141 §:

Ordföranden Stig A. Mattsson redogör för ärendet.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden diskuterar ärendet och ger sitt utlåtande.

SOC 141 §:

BESLUT:
Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget om delad tjänst som omsorgsledare i
samarbete med Eckerö kommun enligt förslaget.
_________________

Kst 308 §:

Arbetsgruppen bestående Niklas Danielsson, ordförande och medlemmar Eija
Lagerberg och Stig A. Mattsson har inkommit med följande förslag till inriktning av
beredning vid sitt sammanträde den 27.10.20.
”AG ÄO 27:

Förslag till kommunstyrelsen om inriktning av beredning

BESLUT:
Utgående från beredningen i arbetsgruppen föreslås att kommunens fortsatta
planering inriktas på att skapa en gemensam tjänst för ledning av äldreomsorgen
och barnomsorgen med Eckerö kommun. Tjänsten skulle utgöra heltid. Tjänsten
skulle utgöra en projektanställning för en tid om 2 år. Innan ett utkast utarbetas till
arbetsgrupperna av kommundirektörerna i Eckerö och Hammarland i samråd med
personalen så bör frågan förankras i socialnämnden samt kommunstyrelsen.
Förslaget bör även vara omfattat av Eckerö kommun innan ett utkast utarbetas.
Arbetsgruppen ser därför fram emot att frågan behandlas av kommunstyrelsen för ett
ställningstagande om den föreslagna inriktningen kan godkännas. Förslaget
förankras i socialnämnden av dess ordförande Stig A. Mattsson under sammanträde
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelse
07.04.2020
105
Socialnämnden
28.04.2020
46
Socialnämnden
26.05.2020
65
Kommunstyrelsen
02.06.2020
173
Socialnämnden
10.11.2020
141
Kommunstyrelsen
17.11.2020
308
(Forts.)
den 10.11.20. Hur förslaget förankras i skolnämnden avgörs av kommunstyrelsen.
Ett konkret förslag bör innehålla följande handlingar.
- Ändring av förvaltningsstadga
- Ändring och formulering nya tjänstebeskrivningar
- Införandet av bestämmelser i den nya utbildningsstadgan
- Ett förvaltningsavtal mellan Eckerö och Hammarlands kommuner”
Socialnämnden torde ge ett utlåtande över förslaget den 10.11.20.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektör Kurt Carlsson ges i uppdrag att utarbeta förslag i samarbete med
Eckerö kommuns kommundirektör Raine Katajamäki vad gäller nedan nämnda
handlingar för en gemensam tjänst med Eckerö kommun angående en heltids
äldreomsorgs- och barnomsorgsledare med en projekttid om två år.
Kst 308 §:

Ändring av förvaltningsstadga.
Ändring och formulering nya tjänstebeskrivningar.
Införandet av bestämmelser i den nya utbildningsstadgan.
Ett förvaltningsavtal mellan Eckerö och Hammarlands kommuner.

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

26.05.2020
02.06.2020
07.07.2020
17.11.2020

61
172
195
309

SOC 61 §:

Barnomsorgen i Hammarlands kommun från den 1.1.2021
Kommunernas socialtjänst börjar verka den 1.1.2021, vilket innebär bl.a. innebär att
socialsekreteraren övergår i deras tjänst. Socialsekreteraren fungerar idag som
förman åt barnomsorgens personal och är föredragande i socialnämnden gällande
barnomsorgen i kommunen.
Den nya landskapslagen (2020:32) om grundskola och barnomsorg verkar träda i
kraft 1.1.2021 trots kommunstyrelsens i Hammarlands mellankommunala initiativ
(Kst § 119/7.4.2020) att skjuta fram reformen till nästa mandatperiod.
Nya LL om grundskola och barnomsorg gör barnomsorgen upphör att vara social
verksamhet, barnomsorgen ska framledes tillhöra utbildningssektorn.
LL för in kravet på en funktion som barnomsorgschef i varje kommun som säkrar
det pedagogiska ledarskapet som verksamheten är i behov av. Funktionen kan skötas
av en barnomsorgschef, eller av en chef samordnad med skolchefsfunktionen i form
av en utbildningschef, kommunerna kan även samverka för att uppnå målet med
barnomsorgschef.
Ifall kommunen funderar på en lösning där ledningen av både barnomsorgen och
äldreomsorgen faller på en gemensam tjänsteman är det önskvärt att socialnämnden
kan delta i processen.
Den nämnd som övertar ansvaret för barnomsorgen borde vara den nämnd som gör
upp budgeten för år 2021.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter överlämna ärendet till styrelsen för vidare beredning och
beslut.
BESLUT:

Soc N 61 §:

Förslaget godkändes.
_________________

Kst 172 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av ärendet och diskuterar det i avvaktan
landskapsregeringens beslut om förordning för barnomsorg och grundskola innan
ärendet bereds vidare.

Kst 172 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden
26.05.2020
Kommunstyrelsen
02.06.2020
Kommunstyrelsen
07.07.2020
Kommunstyrelsen
17.11.2020
(Forts.)
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________
Kst 195 §:

SIDA 11
§ nr

61
172
195
309

Vid ett möte med övriga kommuner på Södra Åland i Jomala den 25.06.20
meddelade de övriga kommunerna att de anser att tjänsten som skoldirektör bör
ändras till utbildningschef. Med tanke på att lagen ställer samma behörighetskrav för
barnomsorgschef som för utbildningschef torde det innebära en mindre kostnad för
kommunen att gå inför alternativet med utbildningschef än med både grundskolechef
och barnomsorgschef. Vid mötet diskuterades vikten av att ett ställningstagande från
kommunen bör sändas till förbundskansliet för SÅHD för att beredningen inriktas på
en framtida utbildningschef. Det som ännu är olöst är det praktiska i hanteringen av
ärenden för barnomsorgen. Kommunen måste skapa eller ändra någon tjänst som ges
i uppgift att sköta uppgifter om anställning, budgetering, uträkning av vårdavgifter,
skrivandet av verksamhetsberättelse o.dyl.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela förbundskansliet i K.f. Södra Ålands
högstadiedistrikt att kommunen ser fram emot att beredningen av regelverk för
framtida administration av barnomsorg och grundskola görs så att den ledande
tjänstemannen för barnomsorg och grundskola är en utbildningschef vilket innebär i
praktiken att tjänsten som skoldirektör ändras till den tjänstebenämningen.

Kst 195 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen besluter att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till
förvaltning i kommunen av barnomsorg och grundskola från och med den 01.01.21.
Arbetsgruppen består av följande medlemmar.
Annett Jansson
Linda Persson
Niklas Wasén
Annette Hasselberg
Robert Järvinen
Anders T. Karlsson

daghemsföreståndare
daghemsföreståndare
skolföreståndare
ledamot socialnämnden
ordförande skolnämnden
ordförande kommunstyrelsen

Till sekreterare och sammankallare utsågs kommundirektör Kurt Carlsson.
_________________
Kst 309 §:

Arbetsgruppen har inkommit med följande förslag till inriktning av beredning vid sitt
sammanträde den 04.11.20.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden
26.05.2020
Kommunstyrelsen
02.06.2020
Kommunstyrelsen
07.07.2020
Kommunstyrelsen
17.11.2020
(Forts.)
”Förslag till kommunstyrelsen om inriktning av beredning

SIDA 12
§ nr

61
172
195
309

BESLUT:
Utgående från beredningen i arbetsgruppen föreslås att kommunens fortsatta
planering inriktas på att skapa en gemensam tjänst för ledning av äldreomsorgen
och barnomsorgen med Eckerö kommun. Tjänsten skulle utgöra heltid. Tjänsten
skulle utgöra en projektanställning för en tid om 2 år. Innan ett utkast utarbetas till
arbetsgrupperna av kommundirektörerna i Eckerö och Hammarland i samråd med
personalen så bör frågan förankras i kommunstyrelsen. Förslaget bör även vara
omfattat av Eckerö kommun innan ett utkast utarbetas. Arbetsgruppen ser därför
fram emot att frågan behandlas av kommunstyrelsen för ett ställningstagande om den
föreslagna inriktningen kan godkännas. Under förutsättning att Eckerö kommun inte
är intresserad av ett samarbete inrättas tjänsten som 50 % av heltid enbart för
Hammarlands kommun.
Ett konkret förslag bör innehålla följande handlingar.
- Ändring av förvaltningsstadga
- Ändring och formulering nya tjänstebeskrivningar
- Införandet av bestämmelser i den nya utbildningsstadgan
- Ett förvaltningsavtal mellan Eckerö och Hammarlands kommuner”
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektör Kurt Carlsson ges i uppdrag att utarbeta förslag i samarbete med
Eckerö kommuns kommundirektör Raine Katajamäki vad gäller nedan nämnda
handlingar för en gemensam tjänst med Eckerö kommun angående en heltids
äldreomsorgs- och barnomsorgsledare med en projekttid om två år.
Kst 309 §:

Ändring av förvaltningsstadga.
Ändring och formulering nya tjänstebeskrivningar.
Införandet av bestämmelser i den nya utbildningsstadgan.
Ett förvaltningsavtal mellan Eckerö och Hammarlands kommuner.

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

17.11.2020

310

Kst 310 §:

Förfrågan till Mariehamns stad om möjlighet att köpa platser åk 7-9
Vid sammanträdet i kommunstyrelsen den 03.11.20 såg kommunstyrelsen fram emot
att ett ärende bereds angående en förfrågan till Mariehamns stad om möjlighet för
Hammarlands kommun att köpa elevplatser i årskurserna 7-9. Förfrågan är
aktualiserad med anledning av de återkommande frågorna om utbyggnad av Kyrkby
högstadieskola. Idag köper Jomala och Lemlands kommuner skolplatser i
årskurserna 1-9. För Lemlands del gäller köpet av tjänster främst elever från Järsö
och för Jomalas del elever från områden nära stadsgränsen.
Ett köp av tjänster förutsätter längre avtal för att trygga kontinuitet för de elever som
får sin skolgång i en annan skola än Kyrkby högstadieskola. Enligt Jomala kommuns
bokslut för år 2019 anges att elevkostnaden i åk 7-9 är 12.055,- € utan
elevtransporter. Elevkostnaden i Kyrkby högstadieskola var för år 2019 15.379 €. En
uppskattad skolskjutskostnad i Kyrkby högstadieskola per elev är ca 900 €.
Skillnaden skulle då utgöra ca 2.424 €. Ifall kommunen har skolgången i Mariehamn
torde kommunen själv vara skyldig att ordna skolskjutsarna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att göra en förfrågan till stadsstyrelsen i Mariehamns stad
om det är möjligt för kommunen att köpa platser för elever i Mariehamns stads
skolor vad gäller årskurs 7-9.

Kst 310 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.07.2020
17.11.2020

199
311

Kst 199 §:

Bristfälliga förrådsutrymmen - revisionsrapport
Revisorerna har i sin revisionsrapport konstaterat att kommunen har bristfälliga
förrådsutrymmen.
Kommunfullmäktige strök i budget och ekonomiplan för åren 2020-2022 från år
2021 års ekonomiplan den av byggnadstekniska nämnden föreslagna Lagerhallen. I
ett tillägg i budgeten godkände kommunfullmäktige följande text: ”Stryks för att
sänka investeringskostnader. Behovet av varmlager måste inventeras bland
kommunens förvaltningar. En bedömning bör göras mellan alternativen att bygga
alternativt hyra utrymmen.”
Med anledning av revisorernas konstaterande kan det finnas skäl till att hos
kommunens förvaltningar begära uppgifter om vad som skall förvaras i varma
förrådsutrymmen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära att kommunens nämnder sammanställer en
förteckning över vad som skall förvaras i ett uppvärmt förrådsutrymme. En
bedömning bör även göras av nämnden när de förvarade inventarierna skall återtas i
användning hos förvaltningen eller ifall det är frågan om inventarier som inte längre
kommer att behövas av kommunen.

Kst 199 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 311 §:

Svar har kommit från kommunens förvaltningar. (Bilaga 4, Kst 17.11.20, § 311)
Ur svaren kan utläsas att det inte finns ett uttalat behov av ytterligare
förrådsbyggnader i kommunen. Däremot kan det utläsas att det förvaras inventarier
vilka kommunen inte längre ser ett behov av. En utförsäljning av de inventarier vilka
det kan finnas behov av kunde prövas.
Kommundirektörens förslag:
Utgående från de svar som kommit från kommunens förvaltningar konstateras att
anslaget upptaget under C96. Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden, 96129630 under år 2022 Lagerhall (förrådsutrymmen för kommunens fastigheter)
80.000,- € kan strykas.
Kommunstyrelsen godkänner att kommunkansliet kan successivt sälja kommunens
obehövliga inventarier genom annonsering i infobladet.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 311 §:
BESLUT:

07.07.2020
17.11.2020

199
311

Utgående från de svar som kommit från kommunens förvaltningar konstateras att
anslaget upptaget under C96. Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden, 96129630 under år 2022 Lagerhall (förrådsutrymmen för kommunens fastigheter)
80.000,- € kan strykas.
Kommunstyrelsen besluter att höra med föreningar i kommunen innan inventarier
avyttras. Målsättningen är att komma igång med arbetet att avyttra inventarier, vilka
inte behövs i kommunen, till sommaren 2021.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen

17.11.2020

312

Kst 312 §:

Anhållan om sänkt hastighet genom Djäkenböle by längs landsväg 40
Maj-Gun Gustafsson som första undertecknare understödd av 44 personer har lämnat
en anhållan om sänkt hastighet från 90 km/h till 70 km/h på Emkarbyvägen
(landsväg nr 40) vad gäller sträckan från korsningsområdet som ansluter till
Hammarlandsvägen (landsväg nr 1) till Fittja backen genom Djäkenböle by. Som
motivering anges att det på sträckan finns en utfart från kommunalväg samt tio
övriga utfarter. Det finns flera backar vilket innebär att sikten är begränsad samt att
sikten kan vara begränsad vintertid p.g.a. plogvallar. Vägen trafikeras enligt ansökan
dagligen av tung trafik till och från Norra Åland, ex. grusbilar, virkesbilar, potatis
bilar, asfaltsbilar och på hösten spannmålsbilar. Från kommunalvägen Djeknevägen
är sikten till höger begränsad vilket försvårar vänstersväng. I ansökan anges att
Emkarbyvägen långt tillbaka varit en 90 km/h väg och då var hastigheten genom
Djäkenböle by 70 km/h. (Bilaga 5, Kst 17.11.20, § 312)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 31.12.20.

Kst 312 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att vice ordförande Anne-Maj Mattsson
anmäler jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen

17.11.2020

313

Kst 313 §:

Verksamhetsbidrag för föreningar år 2021 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.
Ålands synskadade r.f.
Norra Ålands pensionärer r.f.
Hammarlands Torp byalag r.f.
Ålands Neurologiska förening
Svenska Finlands Folkting

18.08.20
25.09.20
28.09.20
30.09.20
21.08.20
04.11.20

791,50
öppet belopp
150,00
2 000,00
öppet belopp
170,00

Takorganisationer kan beviljas bidrag enbart genom lokala avdelningar i
Hammarland. Bidraget indelas i grundbidrag, aktivitetsbidrag och renoverings- och
investeringsbidrag. (Bilaga 6, Kst 17.11.20, § 313)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att Föreningen Norden på Åland r.f.: s ansökan om
791,50 € för år 2021 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 Ålands synskadade r.f.: s ansökan om stöd för
taltidningen avslås med hänvisning till kommunens ekonomi.
Kommunstyrelsen besluter att ta upp ett anslag om 100,- € för Norra Ålands
pensionärer r.f. för att stöda danscafé aktivitet särskilt i Hammarbo
Kommunstyrelsen besluter att ta upp anslag om 600,- € för Hammarlands Torp
byalag r.f. för att stöda projektet målning av fönster, lister och dörrar.
Kommunstyrelsen besluter att Ålands neurologiska förening r.f.: s ansökan om stöd
avslås med hänvisning till kommunens ekonomi.
Kommunstyrelsen besluter att Svenska Finlands Folktings ansökan om 170,- € i stöd
för år 2021 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 313 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen

17.11.2020

314

Kst 314 §:

Inbjudan till Leader Åland r.f.: s höstmöte
Föreningen Leader Åland r.f. i vilken kommunen är medlem kallar till höstmöte
torsdagen den 26.11.20 kl. 18.00 på travbanan. Anmälan till höstmötet bör ske senast
den 22.11.20 till e-post info@leader.ax (Bilaga 7, Kst 17. 11.20, § 314)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser eventuell representant för kommunen till höstmötet
torsdagen den 26.11.20 kl. 18.00 på travbanan.

Kst 314 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Leif Salmén, till kommunens representant vid höstmötet
torsdagen den 26.11.20 kl. 18.00 på travbanan.
Ersättare kan utses från Torp byalag r.f. eller Tomas Blomberg, Skarpnåtö.
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ersättare Dennis Gatelin avlägsnar
sig från sammanträdet under ärendets behandling kl. 20.15.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen

17.11.2020

315

Kst 315 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2020:
Semester: 98-101
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet: 99
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 102-103
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Stöd ensamföretagare:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 315 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen

17.11.2020

316

Kst 316 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/5936 av den 09.11.20 angående
ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland, Hk Dnr 24/20.
Ålands landskapsregerings e-post av den 10.11.20 Dnr 41/20 angående fastställande
av basbelopp för landskapsandelar till kultur om medborgarinstitut, Hk Dnr 289/20.
Ålands landskapsregerings e-post av den 19.10.20
bokningsregler för skärgårdstrafiken, Hk Dnr 272/20.

angående

remiss

av

Ålands landskapsregerings Dnr ÅLR 2020/8256 av den 30.10.20 angående
handlingsplan för hantering av Covid-19 epidemin på Åland.
Oasen boende- och vårdcenter k.f.: s skrivelse till medlemskommunerna per e-post
av den 30.10.20.
Gemensamma räddningsnämndens protokoll av den 04.11.20 angående sänkt budget,
Hk Dnr 286/20.
Arbetsplan för Näfsby skola för läsåret 2020/2021, Hk Dnr 292/20. (Ej utsänd)
Bo Boströms, Mariehamn e-post meddelande av den 11.11.20 angående Ålands
miljöservice k.f.: s verksamhet.
(Bilaga 8, Kst 17.11.20, § 316)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.
Kst 316 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

03.11.2020
10.11.2020
17.11.2020

295
301
317

Kst 295 §:

Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2021-2023
Kommundirektören överlämnar förslag till budget och ekonomiplan för åren 20212023 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
Nya lån
Förändringar i likviditeten
Likvida medel 31.12.

Bokslut 2019 Budget 2020 Förslag Kdir 2021 Ek plan 2022 Ek plan 2023
0,00
-484 036
-1 827
-5 745,00
-49 033,00
0,00
-484 036
-1 827
-5 745,00
-49 033,00
-612 305,36
-484 036
-1 827
-5 745,00
-49 033,00
882 873,67
885 732
1 021 353 1 021 613,00 1 025 453,00
-8 317 977,39
-8 499 380
-8 175 347 -8 151 982,00 -8 127 431,00
4 053 221,08
4 421 400
4 489 672 4 489 672,00 4 489 672,00
3 194 448,61
3 172 934
3 118 735 3 118 735,00 3 118 735,00
10 619,68
6 885
-6 083
-8 915,00
-8 325,00
-435 491,01
-471 607
-450 157 -474 868,00 -547 137,00
612 305,36
0,00
0
0
,00
,00
0,00
0
0
,00
,00
621 817,19
636 627
448 733
448 733,00
448 733,00
-621 817,19
-636 627
-448 733 -448 733,00 -448 733,00
0,00
-484 036
-1 827
-5 745,00
-49 033,00
-176 814,35
-12 429
448 330
469 123
498 104
-557 516,35
-2 152 750
-2 470 857
-531 400
-81 400
0,00
1 000 000
1 400 000
0
-997 144,81
-1 216 980
-792 527
-232 277
246 704
2 657 871,33
2 438 036
2 107 473
1 875 196
2 121 900

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen vidtar beredning av budget och ekonomiplan för åren 2021-2023
enligt framlagt förslag.
Kst 295 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till den 10.11.20.
_________________

Kst 301 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att höra skolnämndens ordförande Robert Järvinen och
skolföreståndare Niklas Wasén tisdagen den 17.11.20 kl. 18.30.
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till den 17.11.20.
_________________

Kst 317 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar till protokollet att skolnämndens ordförande Robert
Järvinen och skolföreståndare Niklas Wasén hörts angående budgetförslaget.
Kommunstyrelsen besluter att höra ordföranden i socialnämnden Stig A. Mattsson
och vikarierande socialsekreterare Päivi Abbas den 24.11.20 kl. 18.30 och
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen
03.11.2020
295
Kommunstyrelsen
10.11.2020
301
Kommunstyrelsen
17.11.2020
317
(Forts.)
byggnadstekniska nämndens ordförande Stellan Egeland och kommunteknikerbyggnadsinspektör Dan Vik den 24.11.20 kl. 19.30.
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

17.11.2020

302-317

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:
§§ 302-310; § 312; §§ 314-317
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 311; § 313;
________________________________________________________________________
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:
§ 311; § 313;
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 20.11.2020 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

