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Ordförande kommunfullmäktige
Lars Häggblom
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 23.01.2020-06.02.2020.
Hammarland den 23.01.2020,
Kommundirektör

Kurt Carlsson

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunfullmäktige

30.01.2020

13-14

Kfge 13 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kfge 13 §:

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

Kfge 14 §:

Val av protokolljusterare

Kfge 14 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige utser ledamöterna Marita Blomqvist och Stellan Egeland till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum måndagen den 03.02.2020 kl. 15.45 i
kommungården.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

43
15

Kst 43 §:

Ändring av förvaltningsstadga antal ledamöter socialnämnd
Kommunfullmäktige beslöt den 14.01.20 genom § 11 följande:
På förslag av ledamot Anders T. Karlsson besluter kommunfullmäktige enhälligt
remittera till kommunstyrelsen att åtgärder vidtas för att ändra förvaltningsstadgan
vad gäller reglering av antalet ledamöter i socialnämnden från sju ledamöter till fem
till sju ledamöter. Ytterligare att skolstadgan ändras angående reglering av antalet
ledamöter från sju ledamöter till fem till sju ledamöter. Förslaget till beredning bör
vara utfört till nästa kommunfullmäktigesammanträde.
För att möjliggöra sammanslagning av biblioteksnämnd och fritidsnämnd bör
kommunstyrelsen under mandatperioden bereda ett reviderat regelverk som
möjliggör förändringen.
Gällande § 85 i förvaltningsstadgans kapitel IX. Socialnämnden
§ 85. Verksamhetsområde och sammansättning
Socialnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av socialservicen i kommunen
enligt med vad som nedan bestäms.
Kommunfullmäktige väljer sju (7) personer till medlemmar i socialnämnden och för
varje medlem en personlig suppleant för en tid som motsvarar fullmäktiges
mandattid, samt utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande
för nämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att § 85 i förvaltningsstadgans kapitel IX. Socialnämnden
ändras till följande ordalydelse samt att ändringen träder ikraft efter att ärendet
protokolljusterats.
§ 85. Verksamhetsområde och sammansättning
Socialnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av socialservicen i kommunen
enligt med vad som nedan bestäms.
Kommunfullmäktige väljer minst fem (5) och högst sju (7) personer till medlemmar i
socialnämnden och för varje medlem en personlig ersättare för en tid som motsvarar
fullmäktiges mandattid, samt utser en av medlemmarna till ordförande och en till
vice ordförande för nämnden.

Kst 43 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
21.01.2020
43
Kommunfullmäktige
30.01.2020
15
(Forts.)
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ordföranden i kommunfullmäktige
Lars Häggblom anländer till sammanträdet under behandlingen av ärendet kl. 18.48.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Kfge 15 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att ledamot Tomas Ahlqvist anländer till
sammanträdet under ärendets behandling kl. 19.05.
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

44
16

Kst 44 §:

Ändring av skolstadga antal ledamöter skolnämnd
Kommunfullmäktige beslöt den 14.01.20 genom § 11 följande:
På förslag av ledamot Anders T. Karlsson besluter kommunfullmäktige enhälligt
remittera till kommunstyrelsen att åtgärder vidtas för att ändra förvaltningsstadgan
vad gäller reglering av antalet ledamöter i socialnämnden från sju ledamöter till fem
till sju ledamöter. Ytterligare att skolstadgan ändras angående reglering av antalet
ledamöter från sju ledamöter till fem till sju ledamöter. Förslaget till beredning bör
vara utfört till nästa kommunfullmäktigesammanträde.
För att möjliggöra sammanslagning av biblioteksnämnd och fritidsnämnd bör
kommunstyrelsen under mandatperioden bereda ett reviderat regelverk som
möjliggör förändringen.
Gällande punkt 7.1.1 i skolstadgans kapitel 7. Förvaltning. 7.1 Skolnämnden.
”7 FÖRVALTNINGEN
7.1 SKOLNÄMNDEN
7.1.1 Sammansättning.
Kommunens skolnämnd omfattar sammanlagt sju (7) medlemmar. För varje medlem
i skolnämnden utses en personlig ersättare. Om skolföreståndaren inte är invald som
medlem i skolnämnden är skolföreståndaren skyldig, om skolnämnden inte
annorlunda besluter, att närvara i egenskap av sakkunnig vid skolnämndens
sammanträde. Skolföreståndaren äger yttranderätt.
Skolnämnden äger rätt att kalla andra sakkunniga.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att punkt 7.1.1 i skolstadgans kapitel 7. Förvaltning. 7.1
Skolnämnden ändras till följande ordalydelse samt att ändringen träder ikraft efter att
ärendet protokolljusterats.
7 FÖRVALTNINGEN
7.1 SKOLNÄMNDEN
7.1.1 Sammansättning.
Kommunens skolnämnd omfattar sammanlagt minst fem (5) och högst sju (7)
medlemmar. För varje medlem i skolnämnden utses en personlig ersättare. Om
skolföreståndaren inte är invald som medlem i skolnämnden är skolföreståndaren
skyldig, om skolnämnden inte annorlunda besluter, att närvara i egenskap av
sakkunnig vid skolnämndens sammanträde. Skolföreståndaren äger yttranderätt.
Skolnämnden äger rätt att kalla andra sakkunniga.

Kst 44 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
21.01.2020
Kommunfullmäktige
30.01.2020
(Forts.)
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Kfge 16 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 5
§ nr

44
16

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

7
17

Kst 7 §:

Val av ombud vid mellankommunal ombudsstämma perioden 2020-2023
Mellankommunal ombudsstämma torde väljas trots att det är sannolikt att en sådan
inte sammankallas.
Senast utsågs två ordinarie med personliga ersättare.

Kst 7 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det till ombud vid
mellankommunal ombudsstämma för åren 2020-2023 utses följande personer:
Ordinarie ombud:
Ersättare:

Häggblom, Lars
Danielsson, Niklas

Frebbenby
Öra

Ordinarie ombud:
Ersättare:

Karlsson, Anders T.
Mattsson, Anne-Maj

Bredbolstad
Djäkenböle

Utdrag ur protokoll utgör fullmakt för ombudena.
_______________
Kfge 17 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
Utdrag ur protokoll utgör fullmakt för ombuden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

8
18

Kst 8 §:

Val av nämndeman vid Ålands tingsrätt för mandatperioden 2020-2023
Enligt Tingsrättslagen (FFS 581/93) § 7 skall kommunfullmäktige för
mandatperioden 2020-2023 välja nämndemän. Senaste mandatperiod har kommunen
valt två nämndemän till Ålands tingsrätt.
En nämndeman ska vara finsk medborgare och bosatt i en kommun som hör till
tingsrättens domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs, hans eller
hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats och han eller hon ska anses
lämplig att verka som nämndeman. Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65
år får inte väljas till nämndeman. En nämndeman är skyldig att avgå när han eller
hon fyller 68 år. Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller en
straffanstalt eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott
eller tull- eller polisbevakning, får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare,
advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet (6 § i
tingrättslagen).
I tidigare framställd anvisning framgår att fullmäktigegrupperna bör beakta bland
annat följande vid tillsättandet av nämndeman vid tingsrätt. "Grundlagsutskottet
framhåller bland annat följande: Valet (av nämndemän) bör ta fasta på en
nämndemans domaruppdrag. En nämndeman är inte en kommunal förtroendevald
med ett politiskt mandat, utan bör vara oberoende. På denna punkt har de politiska
grupperna i fullmäktige ett särskilt ansvar. Ett annat krav är att de som utses till
nämndemän skall vara beredda att verka i sitt uppdrag hela perioden ut."

Kst 8 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutat att föreslå inför kommunfullmäktige att Veronica
Sundqvist, Bredbolstad väljs till nämndemän i Ålands tingsrätt för mandatperioden
2020-2023.
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktige torde komplettera med en
ytterligare person.
_______________

Kfge 18 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige väljer Veronica Sundqvist, Bredbolstad och Mona KårebringOlsson, Mörby till nämndemän i Ålands tingsrätt för mandatperioden 2020-2023.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

9
19

Kst 9 §:

Val av ledamöter och ersättare i socialnämnd för åren 2020-2023
Enligt kommunallagen § 51 tillsätter fullmäktige de nämnder som enligt lag skall
finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för förvaltningen.
Ledamöter och ersättare utses för fullmäktiges mandattid om inte fullmäktige
besluter om en kortare tid eller annan mandattid är föreskriven. Bland dem som
utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid samma valförrättning en
ordförande och en vice ordförande om inte annat är föreskrivet.
Under förutsättning att kommunfullmäktige godänner ändringen av
förvaltningsstadgans § 85, 2 väljer kommunfullmäktige minst fem och högst sju
personer till medlemmar i socialnämnden och för varje medlem en personlig ersättare
för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid, samt utser en av medlemmarna till
ordförande och en till vice ordförande för nämnden.

Kst 9 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i
socialnämnden för åren 2020-2023 enligt följande:
SOCIALNÄMND
Ordförande:
Ersättare:

Mattsson, Stig A.
Leif Salmén

Frebbenby
Öra

Vice ordförande:
Ersättare:

Egeland, Stellan
Sundström, Egil

Sålis
Torp

Ledamot:
Ersättare:

Lagerberg, Eija
Mattsson, Liz

Lillbolstad
Lillbolstad

Ledamot:
Ersättare:

von Beetzen, Michael
Ahlqvist, Tomas

Mörby
Torp

Ledamot:
Ersättare:

Blomqvist, Marita
Öfverström-Sundqvist, Yvonne

Lillbolstad
Lillbolstad

Ledamot:
Ersättare:

Alén, Jeanette
Danielsson, Veronica

Prestgården
Öra

Ledamot:
Hasselberg, Annette
Ersättare:
Cleve Andersson, Josefin
_________________
Kfge 19 §:

Frebbenby
Mörby

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

10
20

Kst 10 §:

Val av ledamöter och ersättare i skolnämnd för åren 2020-2023
Enligt kommunallagen § 51 tillsätter fullmäktige de nämnder som enligt lag skall
finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för förvaltningen.
Ledamöter och ersättare utses för fullmäktiges mandattid om inte fullmäktige
besluter om en kortare tid eller annan mandattid är föreskriven. Bland dem som
utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid samma valförrättning en
ordförande och en vice ordförande om inte annat är föreskrivet.
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner en ändring av skolstadgans
7.1.1 väljs minst fem och högst sju ledamöter. För varje medlem i skolnämnden utses
en personlig ersättare.

Kst 10 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i
skolnämnden för åren 2020-2023 enligt följande:
SKOLNÄMND
Ordförande:
Ersättare:

Järvinen, Robert
Johns, Conny

Kattby
Kattby

Vice ordförande:
Ersättare:

Jansson, Britt-Marie
Sandqvist, Lena

Boda
Vestmyra

Ledamot:
Ersättare:

Hellström, Lisbeth
Bergman, Isebell

Postad
Mörby

Ledamot:
Ersättare:

Stoia, Adrian
Lundström, Björn

Frebbenby
Prestgården

Ledamot:
Eckerman, Sandra
Ersättare:
Hasselberg, Annette
_________________
Kfge 20 §:

Näfsby
Frebbenby

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

11
21

Kst 11 §:

Val av ledamöter och ersättare i biblioteksnämnd för åren 2020-2023
Enligt kommunallagen § 51 tillsätter fullmäktige de nämnder som enligt lag skall
finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för förvaltningen.
Ledamöter och ersättare utses för fullmäktiges mandattid om inte fullmäktige
besluter om en kortare tid eller annan mandattid är föreskriven. Bland dem som
utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid samma valförrättning en
ordförande och en vice ordförande om inte annat är föreskrivet.
Enligt instruktion för biblioteksnämnd § 1 väljs till biblioteksnämnden fem (5)
ledamöter samt för var och en personlig ersättare för en tid som motsvarar
fullmäktiges mandattid. Nämndens ordförande och vice ordförande utses av
fullmäktige.

Kst 11 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i
biblioteksnämnden för åren 2020-2023 enligt följande:
BIBLIOTEKSNÄMNDEN

Kfge 21 §:

Ordförande:
Ersättare:

Ahlström, Johnny
Järvinen, Robert

Näfsby
Kattby

Vice ordförande:
Ersättare:

Ahlqvist, Tomas
Lundström, Björn

Torp
Prestgården

Ledamot:
Ersättare:

Carlsson, Pia
Egeland, Maria

Kattby
Sålis

Ledamot:
Ersättare:

Mattsson, Annica
Eklund, Ida

Öra
Torp

Ledamot:
Ersättare:
_______________

Cleve Andersson, Josefin
Hasselberg, Annette

Mörby
Frebbenby

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

19.01.2016
30.01.2020

12
22

Kst 12 §:

Val av ledamöter och ersättare i fritidsnämnd för åren 2020-2023
Enligt kommunallagen § 51 tillsätter fullmäktige de nämnder som enligt lag skall
finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för förvaltningen.
Ledamöter och ersättare utses för fullmäktiges mandattid om inte fullmäktige
besluter om en kortare tid eller annan mandattid är föreskriven. Bland dem som
utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid samma valförrättning en
ordförande och en vice ordförande om inte annat är föreskrivet.
Enligt instruktion väljs till fritidsnämnden fem (5) ledamöter. För varje ledamot i
fritidsnämnden utses en personlig ersättare. Nämndens ordförande och vice
ordförande utses av kommunfullmäktige.

Kst 12 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i
fritidsnämnden för åren 2020-2023 enligt följande:
FRITIDSNÄMNDEN

Kfge 22 §:

Ordförande:
Ersättare:

Mattsson, Anne-Maj
Eriksson, Carina

Djäkenböle
Boda

Vice ordförande:
Ersättare:

Häggblom, Catrin
Stenlund, Marie

Boda
Frebbenby

Ledamot:
Ersättare:

Sundqvist, Jesper
Stoia, Adrian

Bredbolstad
Frebbenby

Ledamot:
Ersättare:

Gatelin, Dennis
Järvinen, Robert

Frebbenby
Kattby

Ledamot:
Ersättare:
_______________

Blomberg, Filip
Cleve Andersson, Josefin

Skarpnåtö
Mörby

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

13
23

Kst 13 §:

Val av ledamöter och ersättare i byggnadsteknisk nämnd för åren 2020-2023
Enligt kommunallagen § 51 tillsätter fullmäktige de nämnder som enligt lag skall
finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för förvaltningen.
Ledamöter och ersättare utses för fullmäktiges mandattid om inte fullmäktige
besluter om en kortare tid eller annan mandattid är föreskriven. Bland dem som
utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid samma valförrättning en
ordförande och en vice ordförande om inte annat är föreskrivet.
Enligt Plan- och bygglag skall det i varje kommun finnas en byggnadsnämnd som
ska sköta kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och utöva den närmare
tillsynen över byggnadsverksamheten.
Enligt instruktionen för byggnadstekniska nämnden § 1 väljer kommunfullmäktige
minst fem och högst sju medlemmar till nämnden. Kommunfullmäktige fastställer
vid valet antalet medlemmar i nämnden. För varje medlem utses en personlig
ersättare. Bland nämndens medlemmar utser fullmäktige ordförande och vice
ordförande.

Kst 13 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige att det till
byggnadstekniska nämnden väljs 7 medlemmar samt att kommunfullmäktige
kompletterar kommunstyrelsens förslag med två medlemmar jämte personliga
ersättare.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i
byggnadstekniska nämnden för åren 2020-2023 enligt följande:
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Ordförande:
Ersättare:

Egeland, Stellan
Bergman, Brage

Sålis
Bredbolstad

Vice ordförande:
Ersättare:

Salmén, Leif
Mattsson, Stig A.

Öra
Frebbenby

Ledamot:
Ersättare:

Danielsson, Veronica
Stenlund, Marie

Öra
Frebbenby

Ledamot:
Ersättare:

Lagerberg, Eija
Jansson, Britt-Marie

Lillbolstad
Boda

Ledamot:
Andersson, Kristian
Ersättare:
Blomberg, Tomas
_________________
(Forts.)

Mörby
Skarpnåtö

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
(Forts.)
Kfge 23 §:
BESLUT:

21.01.2020
30.01.2020

13
23

Kommunfullmäktige besluter att det till byggnadstekniska nämnden väljs 7
medlemmar med personliga ersättare.
Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i byggnadstekniska
nämnden för åren 2020-2023.
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Ledamot:
Ersättare:

Egeland, Stellan
Bergman, Brage

Sålis
Bredbolstad

Ledamot:
Ersättare:

Salmén, Leif
Mattsson, Stig A.

Öra
Frebbenby

Ledamot:
Ersättare:

Danielsson, Veronica
Stenlund, Marie

Öra
Frebbenby

Ledamot:
Ersättare:

Lagerberg, Eija
Jansson, Britt-Marie

Lillbolstad
Boda

Ledamot:
Ersättare:

Andersson, Kristian
Blomberg, Tomas

Mörby
Skarpnåtö

Ledamot:
Ersättare:

Eriksson, Carina
Sundqvist, Britt-Marie

Boda
Drygsböle

Ledamot:
Ersättare:

Kalm, Zacharias
Sundström, Egil

Öra
Torp

Vid val av presidium för byggnadstekniska nämnden för åren 2020-2023 konstaterar
ordföranden Lars Häggblom att kommunstyrelsens förslag vinner understöd av
ledamot Robert Järvinen att det till ordförande i byggnadstekniska nämnden för åren
2020-2023 väljs Stellan Egeland, Sålis och till vice ordförande Leif Salmén, Öra.
Ytterligare konstaterar ordföranden Lars Häggblom att ledamot Josefin CleveAndersson understödd av ledamot Tomas Blomberg föreslår att det till ordförande i
byggnadstekniska nämnden för åren 2020-2023 väjs Kristian Andersson, Mörby och
till vice ordförande Leif Salmén, Öra. Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att
det bland ledamöterna i kommunfullmäktige inte finns förslag till andra ordförande
och vice ordförande än de som framkommit vid diskussionen. Med anledning av det
här förrättar ordföranden Lars Häggblom följande proposition för val av presidium.
De som röstar för att Stellan Egeland väljs till ordförande och Leif Salmén till vice
ordförande röstar för ja och de som röstar för att Kristian Andersson väljs till
ordförande och Leif Salmén till vice ordförande röstar för nej. Ordföranden Lars
Häggblom konstaterar att den föreslagna valförrättningen godkänns enhälligt av
kommunfullmäktige. (Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
(Forts.)

21.01.2020
30.01.2020

13
23

Valet förrättas öppet efter namnupprop.
Ahlqvist, Tomas
Ahlström, Johnny, avstår
Blomberg, Tomas
Blomqvist, Marita
Cleve-Andersson, Josefin
Egeland, Stellan
Jansson, Britt-Marie
Järvinen, Robert
Lundström, Björn
Mattsson, Anne-Maj
Mattsson, Stig A.
Nyman, Christer
Stoia, Adrian
Kalm, Zacharias
Häggblom, Lars

Ja
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att kommunfullmäktige valt med rösterna
12 mot 2 Stellan Egeland, Sålis till ordförande och Leif Salmén, Öra till vice
ordförande i byggnadstekniska nämnden för mandatperioden för åren 2020-2023.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

14
24

Kst 14 §:

Val av kommunens representant för Kommunernas socialtjänst k.f.
Enligt godkänt och undertecknat grundavtal för Kommunernas socialtjänst k.f. utser
kommunerna en förbundsstämma. Då valet av ledamot i stämma inte delegerats till
kommunstyrelsen torde en ordinarie representant och en ersättare väljas för åren
2020-2023.

Kst 14 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det till kommunens
representant i förbundsstämman för Kommunernas socialtjänst k.f. för åren 20202023 utses Lars Häggblom, Frebbenby och till ersättare Anders T. Karlsson,
Bredbolstad.
_______________

Kfge 24 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

15
25

Kst 15 §:

Val av kommunens representant Oasen boende- och vårdcenter k.f.
Enligt grundavtal för Oasen boende- och vårdcenter k.f. utser kommunen en ledamot
och en ersättare i förbundsfullmäktige för åren 2020-2023.

Kst 15 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutat att föreslå inför kommunfullmäktige att det till
kommunens representant i förbundsfullmäktige för Oasen boende- och vårdcenter
k.f. för åren 2020-2023 utses Egil Sundström, Torp och till ersättare Stig A.
Mattsson, Frebbenby.
_______________

Kfge 25 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

16
26

Kst 16 §:

Val av kommunens representanter för K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt
Enligt grundavtal för K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt utser kommunerna två
ledamöter med personliga ersättare i förbundsfullmäktige för åren 2020-2023.

Kst 16 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det till kommunens
representanter i förbundsfullmäktige för K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt för
perioden 2020-2023 utses följande personer:

Kfge 26 §:

Ordinarie representant:
Ersättare:

Danielsson, Niklas
Järvinen, Robert

Öra
Kattby

Ordinarie representant:
Ersättare:
_________________

Jansson, Britt-Marie
Holmqvist, Johan

Boda
Lillbolstad

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

17
27

Kst 17 §:

Val av kommunens representanter för Ålands kommunförbund k.f.
Enligt grundavtal för Ålands kommunförbund k.f. utser kommunen två
representanter med personliga ersättare i förbundsstämman för åren 2020-2023. Då
valet av deltagare i stämma inte delegerats till kommunstyrelsen torde två ordinarie
representanter och två personliga ersättare väljas för åren 2020-2023.

Kst 17 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det till kommunens
representanter i förbundsstämman för Ålands kommunförbund k.f. för perioden
2020-2023 utses följande personer:

Kfge 27 §:

Ordinarie representant:
Ersättare:

Karlsson, Anders T.
Mattsson, Anne-Maj

Bredbolstad
Djäkenböle

Ordinarie representant:
Ersättare:
_________________

Häggblom, Lars
Danielsson, Niklas

Frebbenby
Öra

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2021
30.01.2020

18
28

Kst 18 §:

Val av kommunens representanter för K.f. Ålands miljöservice
Enligt grundavtal för K.f. Ålands miljöservice utser kommunen två representanter
med personliga ersättare i förbundsstämman för åren 2020-2023. Då valet av
deltagare vid stämma inte delegerats till kommunstyrelsen torde två ordinarie
representant och två personliga ersättare väljas för åren 2020-2023.

Kst 18 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det till kommunens
representanter i förbundsstämman för Ålands miljöservice k.f. för perioden 20202023 utses följande personer:

Kfge 28 §:

Ordinarie representant:
Ersättare:

Mattsson, Stig A.
Ahlqvist, Tomas

Frebbenby
Torp

Ordinarie representant:
Ersättare:
_______________

Häger, Anna
Ahlström, Johnny

Näfsby
Näfsby

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

19
29

Kst 19 §:

Val av kommunens medlem i räddningsnämnden
Räddningsnämnden handhar kommunernas räddningsväsende enligt räddningslagen
(ÅFS 106/06), bekämpande av oljeskador samt handhavande av befolkningsskydd
enligt lag (FFS 468/03). Räddningsnämnden består av 9 medlemmar och lika många
personliga ersättare. Av dessa medlemmar utser fullmäktige i var kommun en
medlem och en personlig ersättare. Ordföranden och vice ordföranden utses inom
räddningsnämnden.
Med tanke på att jämställdhetslagen torde följas även vad gäller räddningsnämnden
bör förslagen koordineras mellan samarbetskommunerna. Kommunen torde i
förslaget som ordinarie och personlig ersättare utse en kvinna och en man.

Kst 19 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det till kommunens medlem
i den gemensamma räddningsnämnden för åren 2020-2023 utses Caroline Engman,
Kattby och till ersättare Tomas Ahlqvist, Torp.
_______________

Kfge 29 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2018
30.01.2020

20
30

Kst 20 §:

Val av ledamot i gemensam lantbruksnämnd för åren 2020-2023
Enligt instruktion utser fullmäktige i envar kommun för sin mandatperiod en ledamot
och ersättare i den gemensamma lantbruksnämnden.

Kst 20 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det till kommunens
representant i den gemensamma lantbruksnämnden för åren 2020-2023 utses
Kenneth Carlson, Näfsby med Johan Holmqvist, Lillbolstad som ersättare.
_______________

Kfge 30 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

21
31

Kst 21 §:

Val av representant i Ålands vatten Ab
Kommunen väljer en representant och en ersättare i Ålands vatten Ab för åren 20202023 för att representera kommunen vid bolagsstämman.

Kst 21 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det till kommunens
representant i Ålands vatten Ab för åren 2020-2023 utses Johan Holmqvist,
Lillbolstad och till ersättare Tommy Eriksson, Boda.
Utdrag ur protokoll utgör fullmakt för representanterna.
_______________

Kfge 31 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
Utdrag ur protokoll utgör fullmakt för representanterna.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

22
32

Kst 22 §:

Val av representant i Svinryggens deponi Ab
Kommunen väljer en representant och en ersättare i Svinryggen deponi Ab för åren
2020-2023 för att representera kommunen vid bolagsstämman.

Kst 22 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det till kommunens
representant i Svinryggens deponi Ab för åren 2020-2023 utses Stig A. Mattsson,
Frebbenby och till ersättare Johnny Ahlström, Näfsby.
Utdrag ur protokoll utgör fullmakt för representanterna.
_______________

Kfge 32 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
Utdrag ur protokoll utgör fullmakt för representanterna.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

23
33

Kst 23 §:

Representant i andelsstämman för Ålands vindenergi andelslag
Kommunen väljer en representant och en ersättare i Ålands vindenergi andelslag för
åren 2020-2023 för att representera kommunen vid stämman.

Kst 23 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Cecilia Jansson anländer till
sammanträdet under ärendets behandling kl. 19.21.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det till kommunens
representant i Ålands vindenergi andelslag för åren 2020-2023 utses Tommy
Eriksson, Boda och till ersättare Robert Järvinen, Kattby.
Utdrag ur protokoll utgör fullmakt för representanterna.
_______________

Kfge 33 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
Utdrag ur protokoll utgör fullmakt för representanterna.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

24
34

Kst 24 §:

Val av godemän vid lantmäteriförrättningar för åren 2020-2023
Kommunen skall enligt Fastighetsbildningslagen (§ 6, 1) utse minst sex personer till
godemän vid lantmäteriförrättningar för åren 2020-2023. Senaste period utsågs åtta
personer.
De som väljs till godemän skall vara förtrogna med fastighetsfrågor och känna de
lokala förhållandena. Angående valbarheten till godeman gäller dessutom vad som
stadgas om nämndemän vid tingsrätt.
En nämndeman ska vara finsk medborgare och bosatt i en kommun som hör till
tingsrättens domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs, hans eller
hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats och han eller hon ska anses
lämplig att verka som nämndeman. Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65
år får inte väljas till nämndeman. En nämndeman är skyldig att avgå när han eller
hon fyller 68 år. Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller en
straffanstalt eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott
eller tull- eller polisbevakning, får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare,
advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet (6 § i
tingrättslagen).
Den som är godeman skall, innan han börjar utöva sysslan, inför tingsrätten eller
jorddomstolen avge försäkran om att efter bästa förstånd och samvete ärligt fullgör
sin syssla som godeman och att därvid inte behandla någon orätt av någon som helst
orsak.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det till lantmäterigodemän
för åren 2020-2023 utses följande personer:
- Sundqvist, Anders
- Eriksson, Jan-Håkan
- Sjöblom, Petra
- Eriksson, Ulla
- Mattsson, Jan
- Saarinen, Tommy
- Holmqvist, Bertil
- Blomberg, Tommy
- Josefsson, Björn
_______________

Kfge 34 §:

Bredbolstad
Boda
Frebbenby
Torp
Mörby
Mörby
Lillbolstad
Skarpnåtö
Torp

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

28
35

Kst 28 §:

Ändring av priset på personalmåltid
Kommunen säljer personalmåltider till personalen som inte har rätt till kostförmån
till ett pris om 6,60 € för lunch eller middag enligt av kommunfullmäktige fattat
beslut av den 26.06.19. Enligt skatteförvaltningens beslut om naturaförmåner för år
2020 fastställs följande vad gäller kostförmån för personalmåltider.
Kostförmån 10 §
Värdet av en kostförmån är 6,80 euro per måltid om summan av de direkta kostnader
som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus momsen på dessa kostnader
uppgår till minst 6,80 euro och högst 10,70 euro. Om beloppet understiger 6,80 €
eller överstiger 10,70 €, 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 6,80 €/måltid från och med den 01.01.20.

Kst 28 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 35 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

21.01.2020
30.01.2020

34
36

Kst 34 §:

Hemservicetaxa för Hammarlands kommun
De avgifter som uppbärs för service inom social- och hälsovården är indexbundna
med stöd av 2 § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
(734/1992) och 33 a§ i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
(912/1992) (Bilaga 5, Kst 21.01.20, § 34)
Indexjusteringarna görs vartannat år. Den föregående indexjusteringen gjordes i
början av 2018.
Enligt 3 § 1 mom. i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan
man för fortgående och regelbunden hemservice uppbära en skälig månadsavgift som
bestäms enligt servicens art och omfattningen, klientens betalningsförmåga och
familjens storlek.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till hemservicetaxa
från den 01.01.20 godkänns samt att den träder ikraft från och med 01.01.20.

Kst 34 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 36 §:

(Bilaga 1, Kfge 30.01.20, § 36)

Kfge 36 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige
godkänner
enhälligt
(Protokollsbilaga 1, Kfge 30.01.20, § 36)
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

kommunstyrelsens

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

förslag.

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

Kommunfullmäktige

30.01.2020

37

Kfge 37 §:

Motion avseende skolkörningar i Hammarland

Kfge 37 §:

BESLUT:
Ordföranden i kommunfullmäktige Lars Häggblom konstaterar att ledamot Tomas
Blomberg som första undertecknare lämnat in en motion daterad den 30.01.20
avseende skolkörningar i Hammarland.
Efter att motionen lästs upp remitteras ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
(Protokollsbilaga, Kfge 30.01.20, § 37)
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 29
§ nr

Kommunfullmäktige

30.01.2020

38

Kfge 38 §:

Båtseminarium om framtidens klimatsmarta kommuer
Ledamot Johnny Ahlström tog upp ärendet att det vid skolningen för
förtroendevaldan i Finlands kommunförbunds regi informerats om ett båtseminarium
om klimat, miljö, markanvändning, trafik och byggande för tjänsteinnehavare och
förtroendevalda. Båtseminariet äger rum den 22.04-24.04.20 från HelsingforsStockholm-Helsingfors. I programmet ingår besök på Nordtrygg 2020-mässan i
Stockholm. Över 800 utställare inom bygg-, VVS och fastighetsbranschen
medverkar.

Kfge 38 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att ledamot
Johnny Ahlström framställer ett ärende angående båtseminariet till
kommunstyrelsen.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 30
§ nr

Kommunfullmäktige

30.01.2020

39

Kfge 39 §:

Sammanträdets avslutande

Kfge 39 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom avslutar sammanträdet kl. 19.27.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

30.01.2020

13-39

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:
§§ 13-14; §§ 37-39
________________________________________________________________________
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

§§ 15-36;
________________________________________________________________________
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 05.02.2020 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 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

