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Ordförande kommunfullmäktige
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INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 09.11.2022-30.11.2022.
Hammarland den 09 november 2022,
Kommundirektör

Kurt Carlsson

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunfullmäktige

17.11.2022

31-32

Kfge 31 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kfge 31 §:

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

Kfge 32 §:

Val av protokolljusterare

Kfge 32 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige utser ledamot Stellan Egeland och ersättare Eija Lagerberg till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum fredagen den 18.11.22 kl. 15.45 i
kommungården.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

01.11.2022
17.11.2022

249
33

Kst 249 §:

Fastställandet av inkomstskattesats för år 2023 i Hammarlands kommun
Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2023 ska anmälas till
Skatteförvaltningen senast torsdagen den 17.11.2022. Kommunen anger
inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet (91 a § 1 mom. i
lagen om beskattningsförfarande). (Bilaga 1, Kst 01.11.22, § 249)
Till föredragningslistan bifogas en jämförelse av förändringen i skatteinkomster i
kommunerna på Åland för åren 2020-2021. Finlands kommunförbunds skatteprognos
bifogas samt även ÅSUB: s statistik över fastställda skattesatser. Även den
preliminära resultaträkningen enligt förslaget till budget och ekonomiplan för åren
2023-2025 bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för
Hammarlands kommun för år 2023 till 18,00 % vilket innebär att skattesatsen blir
oförändrad.
Uppskattning av antalet skatteören vid 2024 års beskattning av 2023 års
inkomster:
- Antalet skatteören vid 2022 års beskattning av 2021 års
inkomster (Beskattning läget 10.10.2022 + 4,34 %)
25 826 117 skatteören
- Antalet skatteören vid 2023 års beskattning av 2022 års
inkomster (uppskattning = 2,0 % jämfört med 2021)
26 342 639 skatteören
- Antalet skatteören vid 2024 års beskattning av 2023 års
inkomster (uppskattning = + 2,0 % jämfört med 2022)
26 869 492 skatteören
4 836 509 €

Beräknad skatteinkomst med 18,00 %
Kst 249 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 33 §:

(Bilaga 1, Kfge 17.11.22, § 33)

Kfge 33 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

01.11.2022
17.11.2022

250
34

Kst 250 §:

Fastighetsskatteprocenterna för skatteår 2023
Ett av kommunfullmäktige fattat beslut om fastighetsskatteprocentsatserna för
Hammarlands kommun för år 2023 skall meddelas senast den 17.11.22 till
skatteförvaltningen. Fastighetsskatten debiteras med stöd av fastighetsskattelagens
§§ 11-13. (Bilaga 1, Kst 01.11.2, § 250)
Enligt 11 § (1266/2001) i fastighetsskattelagen (654/1992) bestämmer
kommunfullmäktige
årligen
på
förhand
storleken
av
kommunens
fastighetsskattesatser inom de i lagen föreskrivna gränserna, samtidigt som
fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskattesatserna
bestäms med en hundradels procents noggrannhet. Vad gäller fastighetsskattesatserna
gäller på Åland rikets lag med beaktande av landskapets fastighetsskattelag.
Tillåtna intervall:
- allmän fastighetsskatteprocentsats (§ 11)
- för byggnader för stadigvarande boende (§ 12)
- för övriga bostadsbyggnader (§ 13)
- för obebyggd byggplats (§ 12 a)
- för allmännyttiga samfund § 13

(0,00-2,00 %)
(0,00-1,00 %)
(0,00-0,90 %)
(0,00-6,00 %)
(0,00-2,00 %)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer de i §§ 11-13 i
fastighetsskattelagen omnämnda fastighetsskatteprocentsatserna för Hammarlands
kommun för skatteåret 2023 enligt följande:
(2022)
- allmän fastighetsskatteprocentsats (§ 11)
0,20 (0,20)
- för byggnader för stadigvarande boende (§ 12)
0,00 (0,00)
- för övriga bostadsbyggnader (§ 13)
0,90 (0,90)
- för obebyggd byggplats (§ 12 a)
- för allmännyttiga samfund (§ 13)
0,00 (0,00)
Kst 250 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 34 §:

(Bilaga 1, Kfge 17.11.22, § 34)

Kfge 34 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

01.11.2022
17.11.2022

251
35

Kst 251 §:

Hundskatt för skatteåret 2022
Enligt landkapslag om hundskatt (ÅFS 77/81) skall det årligen fastställas huruvida
hundskatt uppbärs i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte skall
uppbäras i Hammarlands kommun för skatteåret 2022.

Kst 251 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 35 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

14.09.2022
11.10.2022
17.11.2022

79
218
36

BTN 79 §:

Avgifter för tillsyn över bygglov samt miljötillstånd 2023
Upptogs till behandling justering av avgifter för tillsyn över bygglov samt
miljötillstånd för år 2023. Avgifterna höjs med cirka 1%. (Bilaga 1)

BTN 79§:

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

Kst 218 §:

(Bilaga 2, Kst 11.10.22, § 218)
I bokslut för år 2021 uppnådde kommunen en avgiftsfinansieringsgrad om 50 %. För
år 2020 var motsvarande siffra 56 %.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till taxor
och avgifter som skall erläggas för granskning av ritningar och tillsyn över bygglov
samt miljötillstånd för år 2023 godkänns samt att de tillämpas från och med den
01.01.23.

Kst 218 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 36 §:

(Bilaga 2, Kfge 17.11.22, § 36)

Kfge 36 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 1, Kfge 17.11.22, § 36)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

14.09.2022
11.10.2022
17.11.2022

80
219
37

BTN 80 §:

Vattentariff för år 2023
Upptogs till behandling justering av vattentarifferna för år 2023. Anslutningsavgiften
föreslås till 1760 € inkl. moms för 40 mm anslutning och till 2190,00 € inkl. moms
för 50 mm anslutning. Grundavgiften föreslås förbli till 70 € inkl. moms.
Ålands vatten höjer priset på inköpt vatten med 10 % för att täcka de höga
energikostnaderna. För att inte behöva höja de ökade kostnaderna fullt ut föreslås att
beräknade överskottet minskas för 2023 och att höjningen stannar på 3 %
Bruksavgifterna föreslås höjas till 2,06 €/m3 inkl. moms och till 2,22 €/m2 inkl.
moms för tillfälliga förbrukare. Kommunfullmäktige beslöt i senaste års budget att
hålla taxorna oförändrade under 2022 § 40/2021. För ibruktagande av en vilande
anslutning föreslås en höjning till 112 € inkl. moms. (Bilaga 2)

BTN 80 §:

BESLUT:

Kst 219 §:

Ordförande föreslår att Bruksavgifterna höjs med 5 %. Enligt ordförandes förslag
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att beslutet
godkänns.
_________________
(Bilaga 3, Kst 11.10.22, § 219)
Enligt vattenverkets särredovisning i bokslutet för år 2021 redovisades en vinst om
55.576,03 €. Det här utgör en vinst motsvarande 0,61 €/m³. Under år 2020 var
motsvarande vinst 23.694,35 € eller 0,28 €/m³. Då ledningsnätet är gammalt är det
motiverat för kommunen att ha en vinst i kalkylen eftersom kommunen måste vid
behov kunna lösa olika problem med vattenleveranserna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till
vattentariff för år 2023 godkänns samt att den tillämpas från och med den 01.01.23.

Kst 242 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner
kubikmeterpris höjs med 3 %.
_________________

Kfge 37 §:

(Bilaga 3, Kfge 17.11.22, § 37)

Kfge 37 §:

BESLUT:

förslaget

med

ändringen

att

bruksavgiftens

Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 2, Kfge 17.11.22, § 37)
________________
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

14.09.2022
11.10.2022
17.11.2022

81
220
38

BTN 81 §:

Avloppsvattentaxa för år 2023
Upptogs till behandling justering av avloppstaxan för år 2023. Anslutningsavgiftens
grundbelopp oförändrad från 2022 till 1422 € inkl. moms, beloppet per bostadslokal
föreslås förbli oförändrad 750 € inkl. moms och beloppet för varje enhet för sociala
utrymmen förbli 750 € inkl. moms. Taxan för bruksavgiften föreslås höjas med 4 %
från 4,38 €/m3 till 4,54 €/m3 inkl. moms.
Idag ansluter sig få abonnenter till kommunalt avlopp. Att hålla grundavgiften
oförändrad är en litet motivation att ansluta sig. Större förbrukning skulle vara
positivt för m3 priset eftersom de fasta kostnaderna har stor påverkan på
totalkostnaden. Eftersom m3 för avloppshanteringen går med förlust -37891€ för år
2021 elen stiger åtminstone över 50% mot föregående års budget. Därtill idag okänd
höjning av behandlingsavgift vid Lotsbroverket, enligt förhandsbesket troligen med
10%. Föreslås att m3 avgiften stiger med 4 % i stället för de allmänna höjningarna på
minst 1%. Även med 4 % höjning väntas underskottet stiga. (Bilaga 3)

BTN 81 §:

BESLUT:
Nämnden föreslår att avgiften höjs med 5 %. Byggnadstekniska nämnden beslöt att
inför kommunstyrelsen föreslå att beslutet godkänns.
_________________

Kst 220 §:

Enligt avloppsvattenverkets särredovisning för år 2021 redovisas ett underskott om
- 39.451,03 €. Förlusten utgör - 1,02 €/m³ avloppsvatten. Motsvarande nyckeltal var i
bokslutet år 2020 – 68.791,59 € eller – 1,99 €/m³. (Bilaga 4, Kst 11.10.22, § 220)
Taxan skall godkännas av kommunfullmäktige enligt LL om avloppsvattenavgift
(ÅFS 1974/23) § 6.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till
avloppsvattentaxa för Hammarlands kommun för år 2023 godkänns samt att den
träder ikraft från den 01.01.23.

Kst 220 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner
kubikmeterpris höjs med 3 %.
_________________

Kfge 38 §:

(Bilaga 4, Kfge 17.11.22, § 38)

Kfge 38 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

förslaget

med

ändringen

att

bruksavgiftens

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
14.09.2022
Kommunstyrelsen
11.10.2022
Kommunfullmäktige
17.11.2022
(Forts.)
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 3, Kfge 17.11.22, § 38)
__________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 8
§ nr

81
220
38

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

11.10.2022
11.10.2022
17.11.2022

82
221
39

BTN 82 §:

Småbåtstaxor för år 2023
Upptogs till behandling småbåtstaxorna för år 2023. Taxorna föreslås höjas med ca.1
% enligt bilaga. (Bilaga 4)

BTN 82 §:

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

Kst 221 §:

I bokslutet för år 2021 har hamnen i sin helhet genererat vinst om 2 320,73 €. Under
år 2020 var vinsten 4 550,79 €. (Bilaga 5, Kst 11.10.22, § 221)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till taxor
för småbåtar och uppläggningsplatser vid Öra för år 2023 godkänns samt att de träder
ikraft från och med den 01.01.23.

Kst 221 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslagt.
_________________

Kfge 39 §:

(Bilaga 5, Kfge 17.11.22, § 39)

Kfge 39 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 4, Kfge 17.11.21, § 39)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

14.09.2022
11.10.2022
17.11.2022

83
222
40

BTN 83 §:

Hamntaxor för år 2023
Upptogs till behandling justering av taxorna i hamnen för år 2023. Taxorna föreslås
höjas med ca. 1% enligt bilaga. Elavgifterna faktureras enligt Ålands elandelslags
taxor. (Bilaga 5)

BTN 96 §:

Kst 222 §:

BESLUT:
Nämnden föreslår att avgiften höjs med 10 %. Byggnadstekniska nämnden beslöt att
inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget godkänns.
_______________
I bokslutet för år 2021 har hamnen i sin helhet genererat vinst om 2 320,73 €. Under
år 2020 var vinsten 4 550,79 €. (Bilaga 6, Kst 11.10.22, § 222)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bifogade förslag till hamnoch elavgifter för Öra hamn för år 2023 godkänns samt att de träder ikraft från och
med den 01.01.23.

Kst 222 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Sandra Eckerman föreslår
en ändring i förslaget så att en höjning av hamnavgift och lagring av material på
kajen och/eller på parkeringen höjs med 3 %. Förslaget förfaller då det inte vinner
understöd.
Ordföranden Anders T. Karlsson föreslår en ändring i förslaget så att en höjning av
hamnavgift och lagring av material på kajen och/eller på parkeringen höjs med 5 %.
Förslaget förfaller då det inte vinner understöd.

Kfge 40 §:

Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att kommunstyrelsen godkänner på
förslag av vice ordförande Niklas Danielsson understödd av ledamot Marie Stenlund
att en ändring görs i förslaget så att en höjning av hamnavgift och lagring av material
på kajen och/eller på parkeringen höjs med 7 %.
_________________
(Bilaga 6, Kfge 17.11.22, § 40)

Kfge 40 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 5, Kfge 17.11.21, § 40)
Kommunfullmäktige rekommenderar att byggnadstekniska nämnden bereder ett
ärende vidare i syfte att få bort båtar vid fiskebrygga vilka inte betalar avgifter.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

11.10.2022
17.11.2022

223
41

Kst 223 §:

Övriga taxor för år 2023
Kommunfullmäktige fastställde följande övriga taxor för år 2022 vilka tillämpas för
externa arbeten som utförs av fastighetsskötarna och kommunteknikern.
39,00 €/timme (moms = 0 %)
57,60 €/timme (moms = 0 %)
50,20 €/timme (moms = 0 %)

Arbete som utförs av fastighetsskötare
Traktor
Arbete som utförs av kommunteknikern
Avgifterna föreslös få en höjning om ca 2 %.
Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att följande taxor för år 2023
tillämpas för externa arbeten som utförs av fastighetsskötarna och kommunteknikern
samt att de träder ikraft från och med den 01.01.23.
Arbete som utförs av fastighetsskötare
Traktor
Arbete som utförs av kommunteknikern
Kst 223 §:

39,80 €/timme (moms = 0 %)
58,80 €/timme (moms = 0 %)
51,20 €/timme (moms = 0 %)

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 41 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Skolnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

26.09.2022
01.11.2022
17.11.2022

46
255
42

SKN 46 §:

Skolans hyrestaxor fr.o.m. den 01.01.2023
Förslag till hyrestaxor från 1 januari 2023. I bilagt förslag har taxorna för hyrande av
skolutrymmen justerats med ca 1 % i enlighet med kommunens budgetdirektiv, se
bilaga.
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att bifogat förslag till hyrestaxor
från den 01.01.23 godkänns.

SKN 46 §:

BESLUT:
Enligt förslag.
_________________

Kst 25 §:

Under år 2021 betalades hyror för utrymmen i Näfsby skola till ett belopp om
1.164,24 €. Motsvarande belopp under år 2020 var 1.470,09 €. (Bilaga 4, Kst
01.11.22, § 255)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Näfsby skolas hyrestaxa
godkänns och att den tillämpas från och med den 01.01.23.

Kst 255 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 42 §:

(Bilaga 7, Kfge 17.11.22, § 42)

Kfge 42 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 6, Kfge 17.11.21, § 42)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Gemensamma räddningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

15.09.2022
11.10.2022
17.11.2022

43
233
43

GRN 43 §:

Taxor, kommunernas brandväsende
Förslag till taxor inom brand- och räddningsväsendet i kommunerna 2023.
Räddningsområdets kommuner kan med förslaget ha likvärdiga taxor.
./. Bilaga A-RN § 43, taxor kommunernas brand- och räddningsväsendet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar förslaget till taxor för kommunernas
brand- och räddningsväsende 2023 enligt bilaga A-RN § 34.

GRN 34 §:

BESLUT:
Enligt förslag.
_________________

Kst 233 §:

(Bilaga 9, Kst 11.10.22, § 233)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Taxor, brand- och
räddningsväsendet för år 2023 godkänns enligt gemensamma räddningsnämndens
förslag och att de träder ikraft från och med den 01.01.23.

Kst 233 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 43 §:

(Bilaga 8, Kfge 17.11.22, § 43)

Kfge 43 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 7, Kfge 17.11.21, § 43)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunfullmäktige

17.11.2022

44

Kfge 44 §:

Beslut om upptagande av ett extra ärende
I enlighet med kommunallagens § 44, 2 kan kommunfullmäktige besluta om att
behandla ett ärende som inte nämnts i kallelsen och som har beretts av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har berett ett ärende till kommunfullmäktige
vid sitt sammanträde den 16.11.22 § 280 med rubriken ” Försäljning av en andel i
Oasen boende- och vårdcenter k.f.”.
Förutsättningen för att behandla ett ärende är att minst hälften av närvarande
ledamöter godkänner behandlingen av ärendet.

Kfge 44 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige besluter enhälligt att behandla ärendet med rubriken
Försäljning av en andel i Oasen boende- och vårdcenter k.f.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

16.11.2022
17.11.2022

280
45

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.
_________________

Kfge 45 §:

(Bilaga)

Kfge 45 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunfullmäktige

17.11.2022

46

Kfge 46 §:

Sammanträdets avslutande

Kfge 46 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom avslutar sammanträdet kl. 20.00.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

17.11.2022

31-46

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:
§§ 31-32; § 44; § 46
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN
Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

§§ 33-43; § 45
________________________________________________________________________
Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

________________________________________________________________________
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

________________________________________________________________________
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats den 21.11.2022 på
sidan: https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunfullmaktige
Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär skall
lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan
besvärsmyndigheten stänger.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat
visas. Vid vanlig elektronisk delgivning (per e-post) anses parten ha fått del av beslutet
den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns
tillgängligt i det allmänna datanätet (publicerats på kommunens webbplats).
Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden.

Besvärsskrift och form

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig
form..
I besvärsskriften skall följande anges:
1. Det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet).
2. Till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena).
3. Grunderna för yrkandena.
4. Vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser
ändringssökanden själv.
I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan
förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens
kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska
de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.
I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar
som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har
uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.
Till besvären skall följande fogas:
1. Det överklagade beslutet med besvärsanvisning.
2. Utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning
om när besvärstiden börjat löpa.
3. De handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om
dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift
i enlighet med lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015).

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om
besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller
midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till
besvärsmyndigheten den första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas
med e-post, post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas 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

________________________________________________________________________

Tilläggsuppgifter

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Hammarlands kommuns
registratur, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND, E-post: info@hammarland.ax,
Telefonnummer (018) 364 50, måndag-fredag 8.30-16.00.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

