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Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

23.03.2021

71-73

Kst 71 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 71 §:

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

Kst 72 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Mona Kalm och Lena Sandqvist till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum onsdagen den 24.03.21 kl. 15.45 i kommungården.

Kst 72 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 73 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 73 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärende.
1. Utredning av vaktmästarlista
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

23.03.2021

74

Kst 74 §:

Ändring av detaljplan för en del av lägenhet 6:6, Strömma
Jacob Nordlund har genom e-post av den 09.03.21 sänt en anhållan om ändring av
den av landskapsstyrelsen den 12.03.96 fastställda byggnadsplanden för en del av
lägenhet R:Nr 6:6 i Strömma by. Anhållan avser en ändring i kvarter 4 så att tomt 1
ändras från BF kvartersområde för fritidshus till BE tomt för bostadshus. Utkastet till
plan har utarbetats av sökanden. Enligt uppgjort förslag har ansökan undertecknats
av Jacob Nordlund ägare till ett ca 3 ha stort outbrutet markområde från fastighet
R:Nr 6:8 Västerbacka vilken ansökan avser, Birgitta Nordlund, ägare till återstående
del R:Nr 6:8 Västerbacka och Tobias Nordlund ägare till fastighet R:Nr 5:5
Norrbacka rågranne på norra sidan. (Bilaga 1, Kst 23.03.21, § 74)
”30 §. Hörande i beredningsskedet
När en plan utarbetas ska andra kommuner, myndigheter, juridiska personer och
enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till samråd och att yttra sig antingen
skriftligen eller muntligen när det är ändamålsenligt med tanke på planens syfte och
betydelse.
Syftet med hörandet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjligheter till insyn
och påverkan. Resultatet av hörandet och förslag med anledning av de synpunkter
som har framförts ska redovisas då planförslaget ställs ut.
31 §. Utställande av planförslag
Innan en plan antas ska kommunen ställa ut förslaget under minst 30 dagar.
Kommunmedlemmar och de som anges i 30 § 1 mom. har rätt att under
utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. Ett förslag till
ändring av en detaljplan som har ringa verkningar behöver dock inte vara utställd
under mer än 14 dagar.
Meddelande om att planförslaget ska ställas ut ska senast sju dagar före
utställningen sändas per brev till kommuner som berörs av förslaget samt till
markägare och andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet.
Ett meddelande behöver dock inte sändas om personen ifråga har godkänt
planförslaget.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 23.04.21.

Kst 74 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

16.02.2021
04.03.2021
09.03.2021
23.03.2021

38
32
63
75

Kst 38 §:

Besättandet av tidsbestämd tjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare
Den tidsbestämda tjänsten för tiden 01.03.21-31.12.22 som äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare har varit ledigförklarad genom annons i Tidningen Åland,
kommunens elektroniska anslagstavla och arbetsförmedlingen. Sista dagen för
inlämnande av ansökan var den 09.02.21. Inom utsatt tid har två ansökningar
inlämnats.
Enligt förvaltningsstadgans § 94 anställs äldreomsorgs- och barnomsorgsledare av
kommunstyrelsen sedan äldreomsorgsnämnden avgivit utlåtande om sökandena.
Båda sökandena torde intervjuas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att efter verkställd intervju remittera ärendet till
äldreomsorgsnämnden för utlåtande. Äldreomsorgsnämndens utlåtande bör vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 15.03.21.

Kst 38 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

ÄoN 32 §:

Äldreomsorgsnämnden har fått i uppdrag att ge sitt utlåtande gällande besättande av
tidsbestämt tjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare.
T.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas torde anmäla jäv.
Remissmaterialet och ansökningshandlingarna finns att tillgå vid mötet.
Bilaga 4. Remiss från kommunstyrelsen med ansökningshandlingar (tillgängliga vid
sammanträdet)
Avgörs på basis av ordförandens redogörelse:
Äldreomsorgsnämnden ger sitt utlåtande gällande besättande av tidsbestämt tjänst
som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare.

ÄoN 32 §:

BESLUT:
T.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas anmäler jäv och avlägsnar sig
från mötet under ärendets behandling. Efter diskussionen i nämnden togs ärendet till
omröstning som utföll tre-två till -------. Ärendet vidare till kommunstyrelsen.
_________________
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)
Kst 63 § :
Kommundirektörens förslag:

16.02.2021
04.03.2021
09.03.2021
23.03.2021

38
32
63
75

Päivi Abbas (Master i socialt arbete, Valvira registrerad) väljs till tidsbestämd
äldreomsorgs- och barnomsorgsledare under tiden 01.04.2021-31.12.2022. Den
uppgiftsrelaterade lönen fastställs till 3.636,00 €/månad. Arbetstid är 36,25 h/vecka.
Bokföringskonto 4000-2010. Tjänsten är ett samarbete med Eckerö kommun där
Eckerö kommun står för 50 % av tjänstens kostnader. Halva tjänsteutövningstiden
utförs i Hammarlands kommun och halva i Eckerö kommun. För anställningen
bestäms en prövotid i enlighet med L och kommunala tjänsteinnehavare § 8 på sex
månader räknat från dagen när tjänsteutövningen inleds.
Tjänsteuppgifterna skall skötas inom fastställd arbetstid och lön för övertid eller
mertidsarbete erläggs inte.
I det fall att Päivi Abbas tackar nej väljs ------ till reserv.
Kst 63 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Sandra Eckerman anmäler
jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet under den tid som ärendet
behandlas.
Ordföranden Anders T. Karlsson ajournerar sammanträdet under tiden 19.20-19.24.
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ärendet bordläggs då förslag om
bordläggning biträds av ledamöterna Mona Kalm, Marie Stenlund och vice
ordförande Niklas Danielsson.
_________________

Kst 75 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Sandra Eckerman meddelar
att hon vill häva sitt tidigare anmälda jäv i ärendet. Ordföranden konstaterar att
kommunstyrelsen enhälligt godkänner att det inte föreligger jäv för ledamot Sandra
Eckerman i ärendet.
Ordföranden konstaterar att vice ordföranden Niklas Danielsson understödd av
ledamot Marie Stenlund föreslår att ----- väljs till tidsbestämd äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare. Ordföranden Anders T. Karlsson och Johan Holmqvist stöder
kommundirektörens förslag.
Ordföranden Anders T. Karlsson förrättar val efter namnupprop så att ledamot svarar
med namn på den person som skall väljas till tidsbestämd äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare. Efter verkställt val konstaterar ordföranden Anders T. Karlsson
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
16.02.2021
38
Äldreomsorgsnämnden
04.03.2021
32
Kommunstyrelsen
09.03.2021
63
Kommunstyrelsen
23.03.2021
75
(Forts.)
att ledamöterna Sandra Eckerman, Johan Holmqvist, Lena Sandqvist och Anders T.
Karlsson röstat för Päivi Abbas samt ledamöterna Mona Kalm, Marie Stenlund och
vice ordföranden Niklas Danielsson röstat för --------.
Efter valet konstaterar ordföranden att Päivi Abbas (Master i socialt arbete, Valvira
registrerad) valts med rösterna 4 mot 3 till tidsbestämd äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare under tiden 01.04.2021-31.12.2022. Den uppgiftsrelaterade lönen
fastställs till 3.636,00 €/månad. Arbetstid är 36,25 h/vecka. Bokföringskonto 40002010. Tjänsten är ett samarbete med Eckerö kommun där Eckerö kommun står för 50
% av tjänstens kostnader. Halva tjänsteutövningstiden utförs i Hammarlands
kommun och halva i Eckerö kommun. För anställningen bestäms en prövotid i
enlighet med L och kommunala tjänsteinnehavare § 8 på sex månader räknat från
dagen när tjänsteutövningen inleds.
Tjänsteuppgifterna skall skötas inom fastställd arbetstid och lön för övertid eller
mertidsarbete erläggs inte.
I det fall att Päivi Abbas tackar nej väljs ------- till reserv.
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att vice ordföranden Niklas Danielsson
och ledamot Marie Stenlund reserverar sig mot beslutet samt att en skriftlig
reservation bifogas till protokollet. (Protokollsbilaga 1, Kst 23.03.21, § 75)
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

23.03.2021

76

Kst 76 §:

Avtal mellan livsmedelsverkets landsbygdstjänster och Hammarlands kommun
Hammarlands kommun är huvudman för gemensam lantbruksförvaltning med
kommunerna Eckerö, Föglö, Hammarland och Lumparland. Lantbrukssekreterarna i
Finström, Hammarland och Jomala har tillsammans med livsmedelsverket utarbetat
ett förslag till avtal för att komma överens om skötseln av utbetalande organets
uppgifter inom kommunen. Avtalet tillämpas på stöd som finansieras ur Europeiska
garantifonden för jordbruket. Genom avtalet kommer utbetalande organet och
kommunen överens om uppfyllandet av de villkor som ska iakttas vid skötsel av
delegerade uppgifter. Avtalet tillämpas på det utbetalande organets uppgifter vilka
sköts och verkställs av kommunen och som enligt Ålands självstyrelselag (1991/71)
tillhör rikets behörighet. (Bilaga 2, Kst 23.03.21, § 76)
Avtalet är avsett att träda ikraft den 10.05.21 och det skall gälla tillsvidare med en
uppsägningstid om 6 månader. Avtalet skall kompletteras med olika bilagor 1-6
senast den 30.09.21. Därefter skall bilagorna årligen hållas uppdaterade.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner avtalet mellan livsmedelsverkets landsbygdstjänster
och Hammarlands kommun samt att det undertecknas av ordföranden i
kommunstyrelsen Anders T. Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 76 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.04.2020
23.03.2021

101
77

Kst 101 §:

Bidrag till Öra strands och Prästgårdens multiarena
I budget för år 2020 finns ett anslag under C96. Byggnadstekniska nämnden, 96129630 gällande en multiarena på Öra strand för 32 000,- €. I ekonomiplanen för år
2021 finns ett anslag för en multiarena till Prästgården för 25 000,- €.
Tidigare har Ålands landskapsregering beviljat bidrag till 25 % för motsvarande
anläggningar. De här stöden skall i regel sökas i oktober året innan från PAF-medel.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen lämnar en anhållan till landskapsregeringen om tillstånd att
förverkliga projektet multiarena på Öra strand för en kostnad om 32 000,- € utan att
det påverkar kommunens ansökan om bidrag för investeringen ur 2021 års PAFmedel.
Kommunstyrelsen besluter att inom utsatt tid i oktober 2020 lämna in en ansökan om
PAF-bidrag för multiarena vid Öra strand samt multiarena i Prästgårdens
bostadsområde.

Kst 101 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 77 §:

Ålands landskapsregering har genom beslut Dnr ÅLR 2020/7290 av den 18.02.21
avslagit kommunens ansökan om investeringsstöd ur penningautomatmedel 2021 för
en multiarena i området Öra med motiveringen att landskapsregeringen prioriterar
användningen av tillgängliga medel för andra projekt. Genom beslut Dnr ÅLR
2020/7291 av den 18.02.21 har landskapsregeringen beviljat investeringsstöd ur
penningautomatmedel 2021 för anläggandet av en multiarena i Prästgården
bostadsområde. Stödet utgör 25 % av faktiska kostnader men kan högst uppgå till
8.000,- euro. Stödet utbetalas mot redovisning av de faktiska kostnaderna under två
hela kalenderår efter beviljandet d.v.s. senast 31.12.23. (Bilaga 3, Kst 23.03.21, § 77)
I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2021 finns ett anslag om
32.000,- € för Öra strand multiarena mm. För projektet finns även ett inkomstanslag
om 8.000,- € vilket i och med landskapsregeringens avslag inte förverkligas. I planen
för år 2022 finns ett anslag för Prästgården bostadsområde Multiarena. För projektet
har beräknats en inkomst i planen om 6.250,- €.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
investeringsstöd.

konstaterar

att

multiarenan

på

Öra

strand

blir

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

utan

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
07.04.2020
101
Kommunstyrelsen
23.03.2021
77
(Forts.)
Kommunstyrelsen godkänner att projektet Öra strand multiarena verkställs under år
2021 enligt budget samt att anslag upptas för Prästgården bostadsområdes multiarena
för år 2022.
Kst 77 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Sandra Eckerman föreslår
att projektet Öra strand multiarena inte förverkligas då ansökan om investeringsstöd
avslagits samt att förslaget förfaller då det inte vinner understöd.
Kommunstyrelsen godkänner att projektet Öra strand multiarena verkställs under år
2021 enligt budget samt att anslag upptas för Prästgården bostadsområdes multiarena
för år 2022.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

23.03.2021

78

Kst 78 §:

Projekt för implementering av ekonomisystem
Jomala kommun har tagit initiativ till ett implementeringsprojekt av det nya
ekonomisystemet som upphandlats av Åda Ab. Delar av kommunkansliets personal
har bekantat sig med systemet under ett informationstillfälle den 17.02.21. Beredning
av ett ärende för att avropa systemet har påbörjats. Det av Jomala föreslagna
implementeringsprojektet är avsett för att anställa en gemensam resurs för att
effektivisera ibruktagandet vad gäller arbete och kostnader. Kostnaden totalt
uppskattas till 142.500,- € varav kommunerna betalar 20 % d.v.s. 28.500,- €. Den här
kostnaden fördelas mellan kommunerna enligt omsättning i budget för år 2021. 80 %
betalas av landskapsregeringen som ett samarbetsprojekt. (Bilaga 4, Kst 23.03.21, §
78)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunen är med i det föreslagna
implementeringsprojektet för ekonomisystem där kommunernas totala kostnad är
maximalt 28.500,- €.

Kst 78 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

23.03.2021

79

Kst 79 §:

Brandsyneprotokoll Hammarcenter
Brandinspektör Tomas Mattsson har den 03.03.21 genomfört en brandsyn i
fastigheten Hammarcenter. Halva huset ägs av Fastighets Ab Hammarcenter i
Hammarland bestående av lägenheter och andra halvan av Hammarlands kommun
bestående av lägenheter och kommunkansli. Synen har gjorts efter en lägenhetsbrand
i Fastighets Ab Hammarcenters lägenhet den 02.03.21. (Bilaga 5, Kst 23.03.21, § 79)
I protokollet finns både anmärkningar vilka skall åtgärdas och rekommendationer för
att förbättra brand- och olycksskyddet i verksamheten.
Anmärkningarna är följande:
1. Räddningsmyndigheten vill påminna om att fastighetsägaren är skyldig enligt lag
att installera brandvarnare i hyreslägenheter. (Hyresgästen är sedan ansvarig för
batteribyte)
2. Handbrandsläckaren skall monteras på väggen under skylten i det östra
trapphuset (Hammarcenter Ab)
3. Utrymmet för fläktaggregatet på vind får ej nyttjas som förråd. I samband med
branden så kom brandkåren inte åt att kontrollera ev. brand- och
brandgasspridning. (Anmärkningen gäller för den östra halvan, Hammarcenter
Ab)
4. Fastigheten skall ha en räddningsplan, som även klargör ansvarsfördelningen
mellan ägarna gällande underhåll ur brandsäkerhetssynpunkt.
Rekommendationerna är följande.
1. Räddningsmyndigheten rekommenderar att källaren brandavskiljs vid
fastighetsgräns. På så sätt minskar man även risken för brand och rökspridning
till båda trapphus samtidigt vid en eventuell brand. Ovanstående är en relativt
enkel åtgärd då källarväggarna är i betong, det enda som behövs är ett
branddörrsparti mitt i källargången.
2. I båda lägenhetsförråden finns det en stor mängd brännbart gods som förvaras
utanför lägenhetsförråden. Detta medför en onödig brandbelastning av saker som
troligen är utan ägare och hör hemma på avfallsdeponin.
3. Räddningsmyndigheten vill informera fastighetsägarna om att krypvinden är helt
öppen utan brandavskiljning. Vid en eventuell brandspridning till krypvinden, så
kommer sannolikt hela vinden brinna av. Lägenhetsförråden är separerade med
betongvägg men förråden är inte brandavskilda mot krypvinden och
ytterväggarna är plankväggar. Vid en brand i något av förråden är risken för
spridning till hela vinden mycket stor. Brandmyndigheten kan inte ställa
retroaktiva krav.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter följande med anledning av brandsyneprotokollet.
Anmärkningarna:
1. Fastighetsskötarna ges en arbetsorder att kontrollera alla brandvarnare i
kommunens lägenheter i Hammarcenter. (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
23.03.2021
(Forts.)
4. En räddningsplan för fastigheten görs upp.

SIDA 11
§ nr

79

Rekommendationerna:
1. Utlåtande begärs av byggnadstekniska nämnden angående branddörrsparti mitt i
källargången.
2. Fastighetsskötarna ges en arbetsorder att tömma vindsvåningen på material som
är utanför lägenhetsförrådena.
3. Utlåtande begärs av byggnadstekniska nämnden angående krypvinden utan
brandavskiljning.
Kst 79 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
De föreslagna åtgärderna bör vara verkställda senast den 30.06.21.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

23.03.2021

80

Kst 80 §:

Diskussionstillfälle om jordförvärv
T.f. rättssakkunnig Rasmus Lindqvist har genom e-post av den 16.03.21 informerat
om att landskapsregeringen har en arbetsgrupp som arbetar med modernisering av
näringsrätts- och jordförvärvslagstiftningen. Ett första delbetänkande överlämnades i
januari och arbetet har sedan dess fokuserats på ett andra delbetänkande om
jordförvärvslagstiftningen. Arbetsgruppen vill ge kommunerna på fasta Åland
möjligheten att ge sina synpunkter. Landskapsregeringen bjuder in representanter
från kommuner till ett diskussionstillfälle för att diskutera hur lagstiftningen och
regelverket kring jordförvärv upplevs. Det slutliga förslaget kommer att genomgå en
remissrunda. Diskussionstillfället ordnas tisdagen den 30.03.21 kl. 10.30-11.30 via
Teams. Möteslänk sänds till anmälda deltagare. (Bilaga 6, Kst 23.03.21, § 80)
Kommundirektörens förslag:
Ordföranden Anders T. Karlsson har anmälts till deltagare vid informationstillfället
den 30.03.21 kl. 10.30-11.30.
Kommunstyrelsen för en diskussion angående behovet av förändring i gällande
jordförvärvsregler.

Kst 80 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

23.03.2020

81

Kst 81 §:

Anhållan om fastställelse av nytt vägnamn
Bertil Holmqvist har genom e-post av den 03.03.21 lämnat en anhållan om att vägen
från Skarpnåtövägen till väglagets brygga får ett officiellt vägnamn. Väglaget är
sedan vägförrättning 2007 en enskild väg. Sökanden har lämnat förslaget
Skråbjörkövägen. (Bilaga 7, Kst 23.03.21, § 81)
Enligt eftersökning på Internet finns vägnamnet Skråbjörkövägen inte i användning
sedan tidigare på Åland.
Nuvarande adresskartor har distribuerats till:
Brandchef, alarmcentral, Hammarlands FBK, Gottby FBK, Eckerö FBK,
Lantmäteribyrån och Posten på Åland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att fastställa vägnamnet Skråbjörkövägen enligt anhållan.
Kommunstyrelsen besluter att meddela vägnamnet till lantmäteribyrån. Vägnamnet
meddelas dessutom till brandchef, alarmcentral, polisen, Hammarlands FBK, Gottby
FBK, Eckerö FBK och Posten på Åland.

Kst 81 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen

23.03.2021

82

Kst 82 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2021:
Semester: 12; 14-15
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet:
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 13
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg:
Stöd ensamföretagare:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 82 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen

23.03.2021

83

Kst 83 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2021/438 av den 09.03.21 angående
jordförvärvstillstånd, Hk Dnr 4/21.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/9791 av den 03.03.21 angående
jordförvärvstillstånd, Hk Dnr 3/21.
Ålands landskapsregerings ärende nr ÅLR 2021/695 av den 05.03.21 angåenden
hastighetssänkning längs landsväg 40, Djäkenböle by, Hammarland, Hk Dnr 51/21.
Eckerö kommuns e-postmeddelande av den 23.02.21 om att kommunfullmäktige
antagit en ny byggnadsordning för Eckerö kommun som nu är utställd t.o.m.
01.04.21, Hk Dnr 45/21. (Ej utsänd)
(Bilaga 8, Kst 23.03.21, § 83)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 83 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen

23.03.2021

84

Kst 84 §:

Utredning av vaktmästarlista
Kommunstyrelsen tar på ledamot Sandra Eckermans initiativ ett ärende till
behandling om vart ansvarspersoner eller berörda skall vända sig vid möjliga fel i
kommunens fastigheter.

Kst 84 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att remittera till byggnadstekniska nämnden att utarbeta
en lista vart ansvarspersoner och berörda kan vända sig vid olika problem med
fastigheter ytterom normal arbetstid.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

21.01.2020

71-84

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:
§§ 71-74; § 77; §§ 79-80; §§ 82-84
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§ 75-76; § 78; § 81;
________________________________________________________________________
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:
§§ 75-76; § 78; § 81;

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 26.03.2021 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den , skall också hans
yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer
fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress
Paragrafer
________________________________________________________________________
Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en avgift i förvaltningsdomstolen
om 250,- € i besvärsärenden som har anhängiggjorts. I fall förvaltningsdomstolen ändrar
ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas inte avgiften inte ut.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

