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INTYG
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Kommunfullmäktige

28.09.2021

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 Marita Blomqvist och Robert Järvinen till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 28.09.21 i
Kommungården efter sammanträdets avslutande.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

06.07.2021
28.09.2021

170
33

Kst 170 §:

Ändring av grundavtal för Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f.
Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. har sänt ett grundavtal för behandling till
medlemskommunerna.
Förslaget
till
grundavtal
har
behandlats
i
kommunalförbundets förbundsfullmäktige den 29.04.21. En orsak till behov av
ändring utgör att LL om ändring och temporär ändring av landskapslag om
landskapsandelar till kommunerna (ÅFS 129/2020). Enligt § 8c får kommunen om
det finns barn eller studerande som deltar i specialfritidshemsverksamheten en
landskapsandel för denna. Enligt gällande grundavtals § 23 fördelas kommunernas
kostnader enligt elevantalet i träningsundervisningen. Samtidigt föreslås även att
kommunalförbundet ändrar namnet till Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f. (Bilaga
4, Kst 06.07.21, § 170)
Vid behandling av samma ärende den 07.07.20 i kommunstyrelsen framfördes
synpunkter angående följande:
”I § 3 anges bland uppgifterna p. e) barn- och elevvårdstjänster i form av psykologoch kuratorstjänster. Enligt protokollsutdrag från K.f. Södra Ålands
högstadiedistrikt k.f.: förbundsstyrelse av den 24.06.20 § 58 föreslås att Mariehamns
stad skall bli huvudman för psykologtjänsterna. Stadgandet i p. e) torde kunna
strykas.
Grundavtalet är utarbetat så att det ännu inte kunnat beakta hur kommunerna avser
att lösa förvaltningen av barnomsorgen. Ifall förbundskansliet ges i uppdrag att
administrera även barnomsorg så är fördelningsnyckeln enligt § 20 inte korrekt att
använda till den del som administrationen gäller barnomsorg. Till den här delen
torde förvaltningen fr.o.m. 01.01.21 klarläggas innan grundavtalet godkänns.
Vad gäller § 24 finansiering av investeringar har formuleringen ändrat och förslaget
kan visa sig vara problematiskt. I utkastet skrivs att ”Investeringarna faktureras
medlemskommunerna i förhållande till elevantal.” Det här är en formulering som
kan innebära att en investering som skall användas under årtionden finansieras
enligt det elevanal som skolan har under det räkenskapsår som investeringen görs.
Ett bättre alternativ är att § 24 formuleras på samma sätt som i grundavtalet för
Kommunernas socialtjänst k.f. (§ 20).
”Investeringar och kapitalfinansiering
Kommunalförbundet kan ordna kapitalfinansiering för en investeringsutgift genom
landskapsandelar och/eller genom lån från finansiella institut eller lån från
medlemskommuner. Mindre investeringar kan kommunalförbundet finansiera med
eget kapital.
Kommunstyrelsen besluter att kommunerna vidtar en ny diskussion angående
formuleringen av §§ 3, 5, 20 och 24.
För att kunna formulera §§ 5 och 20 bör kommunernas framtida administration
klarläggas.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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§ nr

Kommunstyrelsen
06.07.2021
170
Kommunfullmäktige
28.09.2021
33
(Forts.)
§ 24 bör formuleras på samma sätt som i Kommunernas socialtjänst k.f. vad gäller
finansiering av investeringar.”
Angående förslaget och det tidigare anförda kan konstateras följande:
§ 3 e stadgande är kvar i förslaget. Det torde inte utgöra något problem för
godkännande.
Förvaltningen av barnomsorgen torde ha klarlagts så att medlemskommunerna
genom egna tjänstemän för barnomsorgen tar hand om största delen av ordnandet av
densamma. Utbildningschefens arbetsuppgifter med anledning av barnomsorgen
torde därmed ha minimerats.
§ 24. Stadgandet har ändrats så att det som anfördes som problem tidigare föreslås bli
ändrat.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till ändrat
grundavtal för Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f. godkänns oförändrat samt att det
undertecknas för Hammarlands kommuns del av kommunstyrelsens ordförande
Anders T. Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson.
Kst 170 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 33 §:

(Bilaga 1, Kfge 28.09.21, § 33)

Kst 33 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

06.07.2021
24.08.2021
28.09.2021

183
192
34

Kst 183 §:

Två nya busskurer
På initiativ av ledamot Marie Stenlund tas frågan angående två nya busskurer varav
en till korsningen vid Emkarbyvägen och den andra vid Östanträsk.

Kst 183 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att bereda ett ärendet till nästa
sammanträde.
_________________

Kst 192 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budgeten ändras för
resultatenhet C 120. Kommunstyrelsen, Kollektivtrafik under verksamhetens
kostnader från 0,- € till 5.500,- € för två busskurer längs landsväg nr 1 varav den ena
till busshållsplatsen vid Emkarbyvägen och den andra till busshållplatsen i
Östanträsk.

Kst 192 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 34 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunfullmäktige

28.09.2021

35

Kfge 35 §:

Sammanträdets avslutande

Kfge 35 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom avslutar sammanträdet kl. 19.12.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

28.09.2021

31-35

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:
§§ 31-35
________________________________________________________________________
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

§§ 33-34
________________________________________________________________________
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 30.09.2021 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

