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INTYG
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Hammarland den 20 januari 2021,
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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§ nr

Kommunfullmäktige

27.01.2021

1

Kfge 1 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
Sammanträdet öppnas av den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag.
Ledamoten utövar ordförandeskapet tills valförrättning av ordförande och vice
ordförande i kommunfullmäktige slutförts.

Kfge 1 §:

BESLUT:
Sammanträdet öppnades av ledamot Stig A. Mattsson i enlighet med stadgandet i
kommunallagens § 40, 2. Ledamot Stig A. Mattsson utövar ordförandeskapet tills
valförrättning av ordförande och viceordförande i kommunfullmäktige slutförts.
Ordföranden Stig A. Mattsson konstaterar efter verkställt namnupprop att
sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunfullmäktige

27.01.2021

2

Kfge 2 §:

Val av ordförande och vice ordförande för kommunfullmäktige år 2021
Enligt kommunallagens § 40 väljer fullmäktige bland sina ledamöter ett presidium
som består av en ordförande och högst två vice ordförande. Presidiet väljs för ett år i
sänder. Hela presidiet utses vid samma valförrättning. Den ledamot som längst
innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen utövar ordförandeskapet tills
valförrättningen har slutförts.
Enligt kommunens förvaltningsstadga § 25, 2 finns det en vice ordförande i
kommunfullmäktige.

Kfge 2 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige väljer enhälligt Lars Häggblom till ordförande och Anne-Maj
Mattsson till vice ordförande i kommunfullmäktige för år 2021.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunfullmäktige

27.01.2021

3

Kfge 3 §:

Val av protokolljusterare

Kfge 3 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige utser vice ordförande Anne-Maj Mattsson och ledamot Stig A.
Mattsson till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum fredagen den 29.01.2021
kl. 15.45.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

12.01.2021
27.01.2021

10
4

Kst 10 §:

Ändring av priset på personalmåltid
Kommunen säljer personalmåltider till personalen som inte har rätt till kostförmån
till ett pris om 6,80 € för lunch eller middag enligt av kommunfullmäktige fattat
beslut av den 30.01.20. Enligt skatteförvaltningens beslut om naturaförmåner för år
2021 fastställs följande vad gäller kostförmån för personalmåltider.
Kostförmån 10 §
Värdet av en kostförmån är 6,90 € per måltid om summan av de direkta kostnader
som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus momsen på dessa kostnader
uppgår till minst 6,90 € och högst 10,90 €. Om beloppet understiger 6,90 € eller
överstiger 10,90 €, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de
direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att priset för personalmåltid för
lunch och middag fastställs till 6,90 €/måltid från och med den 01.01.21.

Kst 10 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 4 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Skolnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

30.11.2020
12.01.2021
27.01.2021

44
6
5

SKN 44 §:

Utbildningsstadga

Bilaga 2/5/2020 Landskapsförordningens krav på utbildningsstadgans innehåll
Bilaga 3/5/2020 Förslag till ny utbildningsstadga
Utbildningsstadgan är i behov av en revidering då vi fr.o.m. 1.1.2021 tar i bruk en ny
landskapslag och landskapsförordning om barnomsorg och grundskola. I den nya
landskapsförordningen för barnomsorg och grundskola 6 kap. 33 § finns angivet
vilka bestämmelser om de allmänna grunderna för barnomsorgens och grundskolans
verksamhet som ska finnas i kommunernas utbildningsstadga, se bilaga 2/5/2020.
Skolförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny utbildningsstadga, se bilaga
3/5/2020. Förslaget till ny utbildningsstadga har tagit fasta på det innehåll som anges
i landskapsförordningen och beskriver hur barnomsorgen och grundskolan skall vara
ordnad i Hammarlands kommun fr.o.m. 1.1.2021.
Kommunfullmäktige ska enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS
2020:52) 4 § del VI anta en utbildningsstadga för barnomsorgen och grundskolan.
Utbildningsstadgan ska skickas till landskapsregeringen för kännedom. Då
kommunfullmäktige inte kommer att hinna behandla den nya utbildningsstadgan före
årsskiftet bör utbildningsstadgan godkännas retroaktivt så att den tas i bruk fr.o.m.
1.1.2021.
Skoldirektörens förslag:
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att förslaget till ny utbildningsstadga
godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.
SKN 44 §:

BESLUT:
Enligt förslag.
_________________

Kst 6 §:

Skolnämndens förslag har kompletterats med bestämmelser i § 19 angående
beslutanderätt för tjänstemän inom barnomsorgen. (Bilaga 3, Kst 12.01.21, § 6)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att utbildningsstadgan för
Hammarlands kommun godkänns samt att den träder ikraft fr.o.m. den 01.02.21.

Kst 6 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att utbildningsstadgan för
Hammarlands kommun godkänns med följande förändringar samt att den träder
ikraft fr.o.m. den 01.02.21. (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Skolnämnden
30.11.2020
44
Kommunstyrelsen
12.01.2021
6
Kommunfullmäktige
27.01.2021
5
(Forts.)
 § 19 Beslut om val av personal, uppsägning, beviljande av avsked och
permittering inom barnomsorgen och skolverksamheten fattas av följande:
Ordinarie tjänster inom Näfsby skola ändras från utbildningschefen till
utbildningsnämnden.
 § 38 kompletteras med följande moment 2. Kommunstyrelsen kan utfärda
direktiv över hur utbildningsnämnden skall ordna skjutsarna.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Kfge 5 §:

(Bilaga 1, Kfge 27.01.21, § 5)

Kfge 5 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
(Protokollsbilaga 1, Kfge 27.01.21, § 5)
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunfullmäktige

27.01.2021

6

Kfge 6 §:

Eventuella förslag till åtgärder för att förbättra tomtförsäljning

Kfge 6 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att initiera hos kommunstyrelsen att överväga eventuella
förslag till åtgärder för att förbättra tomtförsäljningen i likhet med de beslut som
vidtagits i Saltviks kommun.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunfullmäktige

27.01.2021

7

Kfge 7 §:

Sammanträdets avslutande

Kfge 7 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom avslutar sammanträdet kl. 19.20.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

27.01.2021

1-7

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:
§ 1; § 3; §§ 6-7
________________________________________________________________________
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

§ 2; §§ 4-5;
________________________________________________________________________
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 29.01.2021 på
sidan: https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunfullmaktige

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 (Förvaltningsprocess L 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 avgiften inte ut.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

