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Reservation:

1. Kst 24.11.20, § 321

Till sammanträdet har kallats ordföranden i socialnämnden Stig A. Mattsson och vikarierande
socialsekreterare Päivi Abbas till kl. 18.30 och byggnadstekniska nämndens ordförande Stellan
Egeland och kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik till kl. 19.30.

Bilagor till kallelse:
Enligt uppdrag,
Hammarland den 19.11.2020
Kommundirektör

Kurt Carlsson

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 01.12.2020.
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 19.11.2020-03.12.2020.
Hammarland den 19.11.2020,
Kommundirektör

Kurt Carlsson
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Beslutande

Anders T. Karlsson, ordförande, närvarande kl. 18.30-23.02, §§ 318-322
Niklas Danielsson, vice ordförande
Sandra Eckerman
Johan Holmqvist
Mona Kalm
Lena Sandqvist
Marie Stenlund

Övriga närvarande

Lars Häggblom, ordförande kommunfullmäktige
Anne-Maj Mattsson, vice ordförande kommunfullmäktige, närvarande kl. 18.3023.25 under §§ 318-322
Kurt Carlsson, kommundirektör
Stig A. Mattsson, ordförande socialnämnden, kl. 18.30-19.40
Päivi Abbas, vikarierande socialsekreterare, kl. 18.30-19.40
Stellan Egeland, ordförande byggnadstekniska nämnden, kl. 19.40-20.45
Dan Vik, kommuntekniker-byggnadsinspektör, kl. 19.40-20.45
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§ nr

Kommunstyrelsen

24.11.2020

318-320

Kst 318 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 318 §:

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

Kst 319 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Sandra Eckerman och Johan Holmqvist till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum måndagen den 30.11.20 kl. 15.45 i
kommungården.

Kst 319 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 320 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 320 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Direktiv inför förbundsfullmäktige Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
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31.08.2020
16.09.2020
06.10.2020
14.10.2020
16.11.2020
24.11.2020

Kst 226 §:

SIDA 2
§ nr

226
89
250
102
114
321

Sondering från Eckerö kommun om kommuntekniker-byggnadsinspektör
Kommundirektören i Eckerö kommun Raine Katajamäki har per telefon den
27.08.20 sonderat huruvida Hammarlands kommun har behov av mera resurs för
kommuntekniker-byggnadsinspektör. Sonderingen grundar sig på att Eckerö för
närvarande har en rekrytering på gång vad gäller en 50 %: s
tekniker/byggnadsinspektör med anledning av en förestående ledighet. Det här skulle
möjliggöra att Hammarlands kommun om behov finns kunde samarbeta kring en del
av tjänsten.
I fastställd budget för år 2020 finns inte upptaget anslag för en tilläggsresurs. Frågan
har varit föremål för diskussion under år 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 30.09.20.

Kst 226 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 89 §:

Sondering från Eckerö kommun om kommuntekniker- byggnadsinspektör
Hammarlands kommun är en växande kommun och flera myndighetsuppgifter åläggs
kommunerna att sköta, som innebär ökade arbetsuppgifter. Under lång tid tillbaka
har kommunen haft mera än en heltidstjänst. Efter att Tryggve Packalén slutade 2016
har ingen ersättare anställts. Arbetsuppgifter finns för en halvtidstjänst.
Revisorn har också påpekat att byggnads- och tekniska kansliet är underbemannat
jämfört med motsvarande storlekskommuner.
Föreslår därför att kommunen inleder diskussioner med Eckerö kommun om
samarbete för att anställa en gemensam byggnadsinspektör och kommuntekniker.
Och att man äskar om anslag för en halvtidstjänst av Kommunfullmäktige för 2021
trots det ekonomiska läget.

BTN 89 §:

BESLUT:
Föreslår att Hammarlands kommun inleder diskussion med Eckerö kommun om
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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eventuellt samarbete angående kommuntekniker/byggnadsinspektör.
_________________
Kst 250 §:

SIDA 3
§ nr

226
89
250
102
114
321

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter framställa hos Eckerö kommun om att ett förslag till avtal
om samarbete utarbetas där Hammarlands kommun köper tjänster motsvarande 40 %
av heltid för en kommuntekniker-byggnadsinspektör. Den arbetstid som
Hammarlands kommun köper bör utförs i Hammarland. Ett samarbete kan inledas
fr.o.m. den 01.01.21 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner anslag
och avtal för samarbetet.

Kst 250 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen är försiktigt positiv till förslaget men besluter att återremittera
ärendet till byggnadstekniska nämnden för ett klarläggande över hur man skall
fördela arbetsuppgifterna mellan ordinarie tjänsteman och den köpta tjänsten på 40
%.
_________________

BTN 102 §:

Kommunteknikerns förslag:
Byggnadsinspektören/kommunteknikern tar fram ett förslag på arbetsbeskrivning för
en tf tjänst om 40% av arbetstid. Byggnadsinspektionen i Eckerö hörs i samband med
uppgörande av arbetsbeskrivningen.

BTN 102 §:

BESLUT:
Ordföranden deltar i förslag till arbetsbeskrivning och i kontakter med Eckerö
kommun.

BTN 114 §:

Kommunteknikerns förslag:
Byggnadsinspektören/kommunteknikern har tagit fram en arbetsbeskrivning i
sammarbete med ordförande. Se bilaga 1. Förslaget vidarebefordras till
kommunstyrelsen för vidare behandling.

BTN 114 §:

BESLUT:
Tf byggnadsinspektör tar hand om byggnadslovsärenden med tillhörande uppgifter.
Övrig tid enligt kommunens byggnadsinspektörs instruktion. Därtill vikarierar
byggnadsinspektören/kommunteknikern vid ledighet.
_________________
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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Kst 321 §:
Kommundirektörens förslag:

31.08.2020
16.09.2020
06.10.2020
14.10.2020
16.11.2020
24.11.2020
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§ nr

226
89
250
102
114
321

Kommunstyrelsen besluter att i förslag till budget och ekonomiplan ta upp medel för
en köptjänst motsvarande 40 % av heltid under byggnadskansliet.
Kommunstyrelsen besluter framställa hos Eckerö kommun om att ett förslag till avtal
om samarbete utarbetas där Hammarlands kommun köper tjänster motsvarande 40 %
av heltid för en byggnadsinspektör. Den arbetstid som Hammarlands kommun köper
bör utförs i Hammarland. Ett samarbete kan inledas fr.o.m. den 01.01.21 under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner anslag och avtal för samarbetet.
Kst 321 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att vice ordföranden föreslår att ärendet
återremitteras till byggnadstekniska nämnden för att tydligare specificera vad det är
som kommuntekniker-byggnadsinspektör behöver hjälp med, en närmare
beskrivning av tjänsteuppgifter för en köptjänst, vad kanslipersonal kan hjälpa till
med samt om det föreslagna samarbetet räcker till för att leda fastighetsskötarna.
Ordföranden Anders T. Karlsson föreslår understödd av ledamot Lena Sandqvist att
kommunstyrelsen besluter att i förslag till budget och ekonomiplan ta upp medel för
en köptjänst motsvarande 40 % av heltid under byggnadskansliet samt att
kommunstyrelsen framställer hos Eckerö kommun om att ett förslag till avtal för
samarbete utarbetas för en tid om två år där Hammarlands kommun köper tjänster
motsvarande 40 % av heltid för en byggnadsinspektör. Den arbetstid som
Hammarlands kommun köper bör utföras i Hammarland. Ett samarbete kan inledas
fr.o.m. den 01.01.21 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner anslag
och avtal för samarbetet kan godkännas.
Emedan förslag om återremiss föreslagits konstaterar ordföranden att förslaget till
återremiss biträds av ledamöterna Mona Kalm och Marie Stenlund samt vice
ordföranden Niklas Danielsson. Förslaget om fortsatt behandling biträds av
ledamöterna Sandra Eckerman, Johan Holmqvist och Lena Sandqvist samt
ordföranden Anders T. Karlsson. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen
beslutat att fortsätta ärendets sakliga behandling då mer en hälften av ledamöterna
biträtt det förslaget.
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar kommunstyrelsen beslutat enligt
ordföranden Anders T. Karlsson förslag.
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Mona Kalm och vice
ordföranden Niklas Danielsson reserverar sig mot beslutet samt att de avser att
motivera reservationen skriftligt. (Reservation 1, Kst 24.11.20, § 321)
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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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
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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(Forts.)
och vikarierande socialsekreterare Päivi Abbas den 24.11.20 kl. 18.30 och
byggnadstekniska nämndens ordförande Stellan Egeland och kommunteknikerbyggnadsinspektör Dan Vik den 24.11.20 kl. 19.30.
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________
Kst 322 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar till protokollet att socialnämndens ordförande Stig A.
Mattsson, vikarierande socialsekreterare Päivi Abbas, byggnadstekniska nämndens
ordförande Stellan Egeland och kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik hörts
angående budgetförslaget.
Kommunstyrelsen besluter att texterna och tabellerna i budgetens allmänna
motiveringar s. 1-26 revideras i enlighet med ändringarna i budgetförslaget vilka
vidtagits av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen besluter att tabellen under sidan 13 med sammanställning av
kommunalskatter korrigeras så att totala kommunalskatterna totalt är 4.425.002 €
under åren 2021, 2022 och 2023.
Kommunstyrelsen besluter att tabellen under sidan 16 med sammanställning av
landskapsandelar korrigeras så att totala landskapsandelen inklusive kompensationer
är 3.069.068 € under åren 2021, 2022 och 2023.
Kommunstyrelsen godkänner under C 110, Kommunstyrelsen, Allmän
administration att texten under verksamhetsförändringar ändras från ”Festmiddagen
ställs in med hänvisning till det ekonomiska läget. Även läget med viruspandemin
torde innebära att det inte är lämpligt att ordna en fest under våren 2021.” till
”Festmiddagen ställs in med hänvisning till viruspandemin vilket innebär att det inte
är lämpligt att ordna en fest under våren 2021.”
Kommunstyrelsen godkänner att anslaget under C 200, Socialnämnden,
Socialförvaltning höjs för verksamhetens intäkter under åren 2021 med 30.000,- €
från 0,- € till 30.000,- € samt samma förändring för planeåren 2022 och 2023 för
beräknad samarbetsersättning för försäljning av 50 % av tjänsten som äldreomsorgsoch barnomsorgsledare.
Kommunstyrelsen godkänner att anslaget under C 200, Socialnämnden,
Socialförvaltning höjs för verksamhetens kostnader under åren 2021, 2022 och 2023
med 60.000,- € från 10.373,- € till 73.373,- € för beräknad kostnad för en
samarbetstjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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Kommunstyrelsen godkänner att under C 200, Socialnämnden, Socialförvaltning
under Personal införa följande stycke: ”Tjänsten som äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare är under planering och beräknas bli en heltidstjänst under en
projekttid om två år så att 50 % av tjänsten säljs till Eckerö kommun.”
Kommunstyrelsen godkänner att anslaget under C 240, Socialnämnden, Hemtjänst
sänks för verksamhetens kostnader under åren 2021, 2022 och 2023 med 15.235,- €
från 918.396,- € till 903.161,- €. Förändringen motiveras med följande text vilken
infogas under rubriken personal. ”Kommunstyrelsens förslag är att nämnden varje
kvartal bör lämna en utvärdering av Coronaläget för att bedömning skall kunna
göras om den utökade resursen skall förlängas. Utökade resursen för närvårdare i
dagsarbete med 56 % av heltid för att täcka utökad administrativ tid för föreståndare
inom äldreomsorgen och närvårdarkoordinatorn budgeteras t.o.m. 30.4.2021 när
den nya tjänsten som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare beräknas vara i tjänst.”
Kommunstyrelsen godkänner att anslaget under C 250, Socialnämnden, Annan
service för äldre och handikappade att anslaget sänks för verksamhetens kostnader
under åren 2021 samt planeåren 2022 och 2023 med 24.193,- € från 314.920,- € till
290.727,- €. Förändringen motiveras med följande text vilken infogas under rubriken
Personal. ”Utökade resursen för köksbiträde 75 % av heltid med anledning av
Corona skall utvärderas av nämnden till kommunstyrelsen varje kvartal för att kunna
förlängas. Kommunstyrelsen föreslår även att den gemensamma städaren för
kommunkansliet och Hammargården fortsätter oförändrat fram till dess att
Hammargårdens tillbyggnad tas ibruk.”
Kommunstyrelsen besluter att anslaget under C 320, Skolnämnden, Grundutbildning
KHS höjs för verksamhetens kostnader under åren 2021, 2022 och 2023 med 888,- €
från 1.112.836,- € till 1.113.724,- € för att anslaget skall motsvara Södra Ålands
högstadiedistrikt k.f.: s förbundsstyrelses förslag till budget och ekonomiplan.
Kommunstyrelsen besluter att anslaget under C 500, Fritidsnämnden, Idrotts- och
friluftsliv höjs för verksamhetens kostnader under åren 2021, 2022 och 2023 med
5.000,- € från 134.903,- € till 139.903,- € för ett aktivitetsbidrag till Hammarlands
FBK r.f.: s juniorverksamhet. Under rubriken Bidrag till föreningar 2021
kompletteras texten: ”Hammarlands FBK r.f. bör redovisa kostnaderna för hur
verksamhetsbidraget använts för juniorverksamheten.”
Kommunstyrelsen godkänner att anslaget under C 600, Byggnadstekniska nämnden,
byggnadstillsyn höjs för verksamhetens kostnader under åren 2021, 2022 och 2023
med 24.500,- € från 76.797,- € till 101.297,- €. Ändringen motiveras med följande
text under rubriken Verksamhetsförändringar. ”Kommunstyrelsen föreslår i budget
och ekonomiplan medel för en köptjänst motsvarande 40 % av heltid under
byggnadskansliet för en tid om två år där Hammarlands kommun köper tjänster
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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(Forts.)
motsvarande 40 % av heltid för en byggnadsinspektör. Den arbetstid som
Hammarlands kommun köper bör utföras i Hammarland.”
Kommunstyrelsen godkänner under anslaget C 700. Gemensamma brandnämnden,
Brand- och räddningsnämnden att inför följande text under rubriken
Verksamhetsförändringar: ”Kommunstyrelsen anser att byte av ledningsbil kan
skjutas fram samt att höjda löner inte får överstiga den centrala avtalsuppgörelsen i
Akta.”
Kommunstyrelsen godkänner under anslaget C 899. Finansieringsdel,
Kommunstyrelsen att skatteinkomsterna under åren 2021, 2022 och 2023 sänks med
64.670,- € från 4.489.672,- € till 4.425.002,- då inkomstskattesatsen fastställts enligt
18,00 %.
Kommunstyrelsen godkänner under anslaget C 899. Finansieringsdel,
Kommunstyrelsen att landskapsandelarna under åren 2021, 2022 och 2023 sänks
med 49.667,- € från 3.118.735,- € till 3.069.068,- € för att motsvara
landskapsregeringens budget.
Kommunstyrelsen godkänner under C 92. Socialnämnden, gällande projektet för
projektering samt om- och tillbyggnad av Hammargården med ca 1 008 m² att anslag
höjs med 60.000,- € från 2.605.957,- € till 2.665.957,- € samt kostnadskalkyl med
samma belopp från 4.518.164,- € till 4.578.164,- € för att ursprunglig kostnadskalkyl
saknar medel för första inredning.
Kommunstyrelsen godkänner under C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630
att projektet under 2021 Öra strand Multiarena m.m. kompletteras med inkomster om
8.000,- € för ansökt stöd 25 % PAF-medel.
Kommunstyrelsen godkänner under C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630
att projektet under 2021 Öra strand Kommunalteknik östra allmänna delen 67.000,- €
sänks med 47.000,- € från 67.000,- € till 20.000,- € och projektet ändras till ” Öra
strand GC-led nordöstra delen samt parkeringar.”
Kommunstyrelsen godkänner under C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630
att projektet under 2022 Prästgården bostadsområde Multiarena kompletteras med
inkomster om 6.250,- € för ansökt stöd 25 % PAF-medel.
Kommunstyrelsen godkänner under C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630
att projektet under 2022 Lagerhall (förvaringsutrymmen för kommunens fastigheter)
80.000,- € stryks.
Kommunstyrelsen godkänner under C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630
att införa projektet under 2023 Öra strand kommunalteknik Östra allmänna del
47.000,- €. (Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
03.11.2020
295
Kommunstyrelsen
10.11.2020
301
Kommunstyrelsen
17.11.2020
317
Kommunstyrelsen
24.11.2020
322
(Forts.)
Kommunstyrelsen godkänner under C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9640
Vattenverket att införa projektet under 2021 Projektering av en vattenledning från
Bovik sjön till Småkärrsvägen för att förbättra vattenkvaliteten 10.000,- €.
Kommunstyrelsen godkänner under C96, Investeringsdel, Byggnadstekniska
nämnden, 9680 Trafikleder att anslaget under år 2021 för Berghamnsvägen
grundförbättring 2 km 280.000,- € flyttas till år 2022.
Kommunstyrelsen godkänner att under C96, Investeringsdel, Byggnadstekniska
nämnden, 9680 Trafikleder flytta anslaget under år 2022 för Berghamnsvägen
ytbeläggning 2 km 120.000,- € till år 2023.
Kommunstyrelsen godkänner att under C97, Investeringsdel, Gemensamma
räddningsnämnden att projektet under 2021 Manskapsbil 48.500,- € stryks. Under
tabellen infogas följande text: ”Hammarlands FBK kan fortsätta utreda en begagnad
bil eller eventuellt finansiera inköp med egna medel.”
Vice ordföranden Niklas Danielsson konstaterar kl. 23.02 att ordföranden Anders T.
Karlsson avlägsnar sig från sammanträdet.
Kommunstyrelsen godkänner att anslaget under C 210, Socialnämnden, Dagvård av
barn höjs för verksamhetens kostnader under åren 2021 med 25.228,- € från
981.004,- € till 1.006.232,- € för en 78 % assistent till barnomsorgen under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner anslaget och tilläggsuppgifter för
behovet kan framställas av socialsekreteraren till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen godkänner att anslaget under C 210, Socialnämnden, Dagvård av
barn höjs för verksamhetens kostnader under åren 2021 med 19.424,- € från
1.006.232,- € till 1.025.65,- € för en 100 % barnskötare till barnomsorgen för tiden
04.01.21-30.06.21 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner anslaget
och tilläggsuppgifter om hur anställningen avses bli genomförd i relation till
barnantalet framställs av socialsekreteraren till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget och ekonomiplan för
åren 2021-2023 antas enligt uppgjort förslag där resultaträkning och
finansieringsanalys utvisar följande belopp:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
(Forts.)

03.11.2020
10.11.2020
17.11.2020
24.11.2020

295
301
317
322

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 nämnd 2021 Förslag Kdir 2021 Förslag Kst 2021 Ek plan 2022 Ek plan 2023
0,00
-484 036
43 639
-768
-166 917 -162 602,00 -237 784,00
0,00
-484 036
5 773
-768
-166 917 -162 602,00 -237 784,00
-612 305,36
-484 036
5 765
-768
-166 917 -162 602,00 -237 784,00
882 873,67
885 732
1 021 353
1 021 353
1 051 353 1 051 613,00 1 055 453,00
-8 317 977,39
-8 499 380
-8 171 202
-8 174 288
-8 269 900 -8 202 939,00 -8 200 777,00
4 053 221,08
4 421 400
4 489 672
4 489 672
4 425 002 4 425 002,00 4 425 002,00
3 194 448,61
3 172 934
3 118 735
3 118 735
3 069 068 3 069 068,00 3 069 068,00
10 619,68
6 885
-6 083
-6 083
-6 083
-8 915,00
-8 325,00
-435 491,01
-471 607
-446 710
-450 157
-436 357 -496 431,00 -578 205,00
612 305,36
8
0,00
0
37 866
0
0
-,00
-,00
0,00
0
37 866
0
0
-,00
-,00
621 817,19
636 627
461 548
448 733
518 132
518 160,00
518 161,00
-621 817,19
-636 627
-423 682
-448 733
-518 132 -518 160,00 -518 161,00
0,00
-484 036
43 639
-768
-166 917 -162 602,00 -237 784,00
-176 814,35
-12 429
490 341
449 389
269 440
333 829
340 421
-557 516,35
-2 152 750
-690 500
-2 470 857
-2 157 357
-605 150
-248 400
0,00
1 000 000
0
1 400 000
1 400 000
0
-997 144,81
-1 216 980
-289 855
-791 468
-607 917
-441 321
-77 979
2 657 871,33
1 440 891
2 610 174
2 108 532
1 563 594
1 122 273
1 044 294

_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen

24.11.2020

323

Kst 323 §:

Direktiv inför förbundsfullmäktige Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.
Ärendet tas till behandling på initiativ från vice ordförande Niklas Danielsson.

Kst 323 §:

BESLUT:
Vice ordförande Niklas Danielsson konstaterar att vice ordförande Anne-Maj
Mattsson avlägsnar sig från sammanträdet under ärendets behandling kl. 23.25.
Kommunstyrelsen besluter att vidhålla direktiv till kommunens representanter
angående budget för år 2021 för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. enligt beslut av
den 20.10.20 § 268.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

21.01.2020

318-323

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:
§§ 318-323
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:

________________________________________________________________________
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:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 01.12.2020 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

