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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunfullmäktige

14.01.2020

58-59

Kfge 58 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kfge 58 §:

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

Kfge 59 §:

Val av protokolljusterare

Kfge 59 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige utser ledamot Johnny Ahlström och ersättare Zacharias Kalm
till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum torsdagen den 01.10.2020 kl.
15.45 i kommungården.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

07.07.2020
30.09.2020

197
60

Kst 197 §:

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

Kst 197 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det till kommunens
representant i Åda Ab för åren 2020-2023 utses Marie Stenlund, Frebbenby och till
ersättare Lena Sandqvist, Vestmyra.
_________________

Kfge 60 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

15.09.2020
30.09.2020

242
61

Kst 242 §:

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, kommunstyrelsen
Ledamoten i kommunstyrelsen Cecilia Jansson anhåller genom ett brev av den
14.09.20 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. I
brevet anges tidsbrist som orsak. (Bilaga)
Enligt kommunallagens 17 § skall en förtroendevald som visar giltigt skäl beviljas
avsked från uppdraget. Avsked beviljas av fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Cecilia Jansson beviljas
avsked från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen för
mandatperioden 2020-2021.

Kst 242 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 61 §:

(Bilaga 1, Kfge 30.09.20, § 61)

Kfge 61 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

15.09.2020
30.09.2020

243
62

Kst 243 §:

Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsen
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar Cecilia Jansson befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen för mandatperioden 2020-2021
bör en ny ledamot utses.

Kst 243 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Marie Stenlund, Frebbenby
väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen besluter att ny ersättare för Mona Kalm presenteras vid
kommunfullmäktiges sammanträde.
_________________

Kfge 62 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige väljer Marie Stenlund, Frebbenby till ny ledamot i
kommunstyrelsen istället för Cecilia. Till ny ersättare för ledamot Mona Kalm väljer
kommunfullmäktige Lisbeth Hellström, Postad. Valen avser återstoden av
mandatperioden 2020-2021.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

07.07.2020
15.09.2020
30.09.2020

196
232
63

Kst 196 §:

Ändring av grundavtal för K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt
Förbundsfullmäktige för K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt har vid sitt
sammanträde den 28.05.20 godkänt ett utkast till grundavtal för behandling i
kommunerna. Utkastet har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av en medlem från
respektive kommun. (Bilaga 7, Kst 07.07.20, § 196)
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.
Kommundirektörens förslag:
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.
§ 24 bör formuleras på samma sätt som i Kommunernas socialtjänst k.f. vad gäller
finansiering av investeringar.

Kst 196 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
07.07.2020
Kommunstyrelsen
15.09.2020
Kommunfullmäktige
30.09.2020
(Forts.)
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Kst 232 §:

SIDA 6
§ nr

196
232
63

Förbundsstyrelsen för Södra Ålands högstadiedistrikt har vid sitt sammanträde den
27.08.20 konstaterat att grundavtalet vunnit laga kraft då en majoritet av
medlemskommunernas fullmäktige godkänt förslaget till nytt grundavtal.
Förbundsstyrelsen anser att grundavtalet behöver undertecknas av samtliga
medlemskommuners
kommunstyrelseordföranden
och
kommundirektörer.
Förbundsstyrelsen gav även skoldirektören i uppdrag att sammankalla
kommundirektörerna för överläggningar beträffande behovet av ytterligare
justeringar i grundavtalet.
I beredningen anger skoldirektören att det nya grundavtalet medför att Södra Ålands
högstadiedistrikt k.f. kan överta specialfritidsverksamheten från Kommunernas
socialtjänst k.f. samt att förbundskansliet kan påbörja arbetet med att ta fram en
budget för specialfritidshemsverksamheten och byggnadskommittén kan börja arbeta
med att ta fram ritningar för ett specialfritidshem.
Eftersom grundavtalet träder ikraft fr.o.m. den 01.01.21 då tre av fem kommuner
godkänt det och kommunalförbundet ser fram emot att alla kommuner undertecknar
det torde kommunens godkännande av grundavtalet behandlas i kommunfullmäktige.
Om grundavtalet inte är godkänt i kommunfullmäktige torde det inte kunna
undertecknas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till grundavtal för
kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt godkänns samt att det
undertecknas för kommunens del av ordföranden i kommunstyrelsen Anders T.
Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 232 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till grundavtal för
kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt inte godkänns med hänvisning
till de brister som påtalats i beredningen beträffande §§ 3, 5, 20 och 24.
_________________

Kfge 63 §:

(Bilaga 2, Kfge 30.09.20, § 63)

Kfge 63 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

07.07.2020
30.09.2020

208
64

Kst 208 §:

Revidering av Hammarlands kommuns jämställdhetsplan 2020-2023
Ombudsmannamyndigheten har genom brev av den 27.02.20 meddelat kommunen
att kommunens jämställdhetsplan är i behov av revidering. I enlighet med L om
jämställdhet mellan kvinnor och män § 6 b, 1 skall en arbetsgivare som har
regelbundet minst 30 anställda uppgöra en jämställdhetsplan. Utgående från den här
skyldigheten har ett förslag utarbetats. Av den här anledningen har
jämställdhetsplanen
reviderats.
Förslaget
sänds
även
till
arbetarskyddskommissionens nästa sammanträde. (Bilaga 12, Kfge 07.07.20, § 208)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Hammarlands kommuns
jämställdhetsplan för åren 2020-2023 godkänns.

Kst 208 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 64 §:

(Bilaga 3, Kfge 30.09.20, § 64)

Kfge 64 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att ledamot Stellan Egeland föreslår att
ärendet skall återremitteras för omarbetning av innehåll samt att förslaget till
återremiss förfaller då det inte vinner understöd.
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att ledamot Stellan Egeland anmäler avvikande åsikt i
ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

02.06.2020
07.07.2020
30.09.2020

164
205
65

Kst 164 §:

Utlåtande angående vägplan separat gång- och cykelväg, Gottby-Östanträsk
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/2114 av den 30.04.20
meddelat att vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg parallellt med
landsväg, på sträckan Gottby-Östanträsk, sektion 5700 till sektion 9818 i Jomala och
Hammarlands kommuner ställs ut. Vägplanen var framlagd till påseende under tiden
07.05.20-28.05.20 så att den vars rätt eller fördel berörs av planen till kunnat lämna
in påminnelser före 28.05.20. Ett utlåtande från kommunfullmäktige fordras enligt
LL om allmänna vägar (ÅFS 23/57) (Bilaga 2, Kst 02.06.20, § 164)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inbegär utlåtande från byggnadstekniska nämnden senast till den
30.06.20.

Kst 164 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Kommunteknikerns förslag
I samband med att entreprenör har antagits skall representant från
infrastrukturavdelningen, entreprenör och Hammarlands kommun göra platssyn för
att märka ut och säkerställa att kommunens infrastruktur inte blir skadad eller blir
svårtillgängligt för underhåll.

BTN 65 §:

BESLUT:
Nämnden godkänner vägplanen. I övrigt enligt kommunteknikerns förslag.
_________________

Kst 205 §:

Ålands landskapsregering har den 25.06.20 beslutat att fastställa vägplan för
byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, GottbyÖstanträsk i Jomala och Hammarlands kommuner. Landskapet torde ha frånsett
bestämmelsen i LL om allmänna vägar § 25 om skyldighet att höra vederbörande
kommuns kommunfullmäktige innan vägplan fastställs. Det torde vara rimligt att
kommuner hörs innan en vägplan på en kommuns område fastställs eftersom
kommunen har ett planeringsmonopol på sitt område.
”25 §. Innan väg bygges, skall vägplan upprättas och fastställas. Sådan vägplan
erfordras dock ej i fråga om vägförbättring av mindre omfattning, såvitt för företaget
tillskottsmark från fastighet ej avhändes eller, där mark avhändes, fastighetens ägare
eller med ägare jämförlig innehavare därtill skriftligen samtyckt. Vägplan fastställes
av landskapsregeringen, sedan vederbörande kommuns fullmäktige hörts och ägare
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
02.06.2020
164
Kommunstyrelsen
07.07.2020
205
Kommunfullmäktige
30.09.2020
65
(Forts.)
av fastighet och andra, vilkas fördel eller rätt kan beröras av planen, beretts tillfälle
att framställa påminnelser. Vägplan får inte fastställas i strid med antagen detalj
eller generalplan. (2008/103)”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige angående den fastställda
vägplanen för separat gång- och cykelväg, Gottby-Östanträsk förordas under
förutsättning att byggherren tar i beaktande kommunens kommunalteknik som berör
vägområdet. Särskild uppmärksamhet bör tas till avloppsledningen i Östanträsk så att
ledningarna om de blir under vägbanan anläggs med fiberduk klass 3 som skydd.
Ifall skador sker på stamledningen till Lotsbroverket under anlagd cykelbana bör
landskapsregeringen stå för återställning av ytbeläggning då villkor i beslut Dnr
T10/07/5/24 av den 19.03.07 inte anger några särskilda villkor för tillståndet att
anlägga överföringsledning i Torp by.
I samband med att entreprenör har antagits skall representant från
infrastrukturavdelningen, entreprenör och Hammarlands kommun göra platssyn för
att märka ut och säkerställa att kommunens infrastruktur inte blir skadad eller blir
svårtillgängligt för underhåll.
Kommunen begär i samband med att kommunfullmäktiges utlåtande lämnas till
landskapsregeringen om förklaring till att landskapsregeringen inte inväntat
kommunfullmäktiges utlåtande innan vägplan fastställts.
Kst 205 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 65 §:

(Bilaga 4, Kfge 30.09.20, § 65)

Kfge 65 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Fritidsnämnden
Biblioteksnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

26.08.2020
02.09.2020
07.09.2020
15.09.2020
15.09.2020
30.09.2020

75
5
16
107
241
66

Kst 241 §:

Förslag till ändring av budget 2020, inbesparingar
Kommunstyrelsen höll ett möte den 18.08.20 i kommungården med nämndernas
presidier, ledande tjänstemän och ansvarspersoner för att bereda förslag till
inbesparingar under 2020. Mötet hölls med anledning av kommunfullmäktiges beslut
den 17.06.20 där nämnderna och ledande tjänstemän förutsätts utarbeta förslag till
inbesparingar under augusti 2020 och att beredningen förs till kommunfullmäktige
för beslut i september 2020.
Kommunkansliet personal för allmän förvaltning har diskuterat inbesparingar vid ett
möte den 08.09.20. Vid mötet framkom följande förslag.
1. Att kommunen generellt går in för att minska annonskostnader vid
ledigförklarande av arbeten och tjänster så att annonsens innehåll minimeras och
det egentliga innehållet publiceras på kommunens hemsida. Förslaget kan
medföra att anslag för annonsering sänks. Ingen budgetändring.
2. Infobladet utkommer i regel 12 gånger per år. Förslag framfördes att infobladet
ges ut endast 6 gånger per år. Inbesparingen under resterande del av året är 200,€ i postkostnader och på ett helt år 600,- €. Förslaget frigör även mera tid för
andra arbetsuppgifter. Sänkning av reultatenhet C 110. Kommunstyrelsen, allmän
administration med 200,- € år 2020.
3. Inventariekontot har idag kvar 1 400,- €. Om inget oförutsett inträffar kan den här
summa sparas. Sänkning av resultatenhet C 110. Kommunstyrelsen, Allmän
förvaltning med 1 400,- € år 2020.
4. Kommunskansliets personal var öppna för att diskutera hjälp till andra områden
inom kommunen som t.ex. byggnadstekniska kansliet, äldreomsorgen och
barnomsorgen när nya upplägg för dessa diskuteras. Det här kan hålla tillbaka
kostnadsökningar. Ingen budgetändring.
5. Angående personalhälsovården diskuterades ett nytt upplägg som skulle sänka
kostnader kommande år. Upplägget skulle utformas så att personalen erbjuds den
förebyggande företagshälsovården vart tredje år så att en tredjedel av personalen
besöker företagshälsovården under ett år. Enligt nuvarande upplägg där
kommunen ordnar förebyggande personalhälsovård för hela personalen vart
annat år innebär att kommunen förlorar ersättning från FPA som infört en
maximal gräns per anställd. Ingen budgetändring år 2020.
6. Kommunen har ett anslag i investeringsdelen om 16 000 € för byte av
ekonomisystem. Åda Ab har upphandlat ett nytt system som kommunen kan
avropa. Kommunen besluter om ibruktagande. Upplägget är att kommunen inte
får en investeringskostnad men däremot en kostnad i driften som är högre än
kostnaden är idag. Så anslaget för investeringen om 16 000,- € kan strykas men
när ett nytt ekonomisystem tas ibruk tillkommer nya och högre kostnader.
Anslaget för investering C 91. Kommunstyrelsen byte av ekonomisystem
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
26.08.2020
75
Fritidsnämnden
02.09.2020
5
Biblioteksnämnden
07.09.2020
16
Socialnämnden
15.09.2020
107
Kommunstyrelsen
15.09.2020
241
Kommunfullmäktige
30.09.2020
66
(Forts.)
7. 16 000,- € stryks. Om ibruktagandet av nytt ekonomisystem påbörjas år 2020
uppstår obudgeterade driftskostnader.
8. Sänkning av kostnader för marknadsföring. Totala verksamhetskostnader enligt
budget 2020 är 16 050,- €. Sänkning av resultatenhet C 130. Kommunstyrelsen,
Främjande av näringsliv med 4 000,- €.
9. Vid behov av större inbesparingar torde samarbetsförhandlingar ge det största
resultatet. Problemet för kommunen är att de största personalgrupperna vilka är
inom barnomsorg, skola och äldreomsorg troligtvis endast i en liten utsträckning
kan genomföra permitteringar och då blir resultatet rätt svagt med det
instrumentet. Arbetsmängden inom allmänna administrationen är rätt stor och
med tanke på projekt som byte av ekonomisystem samt även svåra att genomföra
utan betydande störningar i verksamhet.
Total verkan på kassaströmmar för kommunkansliets förslag för år 2020 är 21 600,€. Om nytt ekonomisystem börjar tas ibruk under det här året minskar spareffekten i
motsvarande mån.
__________________
FN 5 §:

BESLUT:
Beslut enligt fritidsledarens förslag 2, dessutom föreslår vi en inbesparing redan detta
år på anslaget fritidsaktiviteter utanför kommunen (2500,00 Eur).
_________________

Bib N 16 §:

Bibliotekariens förslag:
Styrelsen önskar att alla nämnder sänker 5% på 2021 års budget. För Bibl.-Kultur
nämnden är det en svår uppgift då vi endast har litteratur och inventarier som skulle
kunna varit rörligt. Vi har hållit samma budget på litteraturen i många år trots att allt
blivit dyrare i inköp. Inventariekontot sänktes vid senaste inbesparingsåret med 800
€. Majoriteten utav vår budget kan vi inte påverka då kostnader för byggnaden,
värme, sopor, telefon m.m slås ut på fördelningssumma. Ex. renoveringskostnader på
själva byggnaden borde inte ingå i vår budget, det hör bättre hemma på tekniska
nämndens ansvar kan man tycka. Likaså det felaktiga elsystemet som slukar ljusrör
varje år och betalas från vår budget. Vikarielönen är obefintlig då denne har mindre
arbetstid än den ordinarie och enbart sköter det praktiska med öppettiderna.
Städtjänsten köps utav skolan och är även den orörbar. Möjligtvis är det enda vi kan
skära ner på ”Understöd till enskilda på 500 €”. Nämnden har aldrig överstigit
budgeten de sista 16 åren och kunderna har ändå varit mer än nöjda och inte drabbats
utav inbesparingarna, däremot har det krävts mera arbetstid för att få det att gå ihop.

Bib N 16 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
26.08.2020
75
Fritidsnämnden
02.09.2020
5
Biblioteksnämnden
07.09.2020
16
Socialnämnden
15.09.2020
107
Kommunstyrelsen
15.09.2020
241
Kommunfullmäktige
30.09.2020
66
(Forts.)
Nämnden har väldigt få konton den kan reglera, endast inventarier ( som sänktes vid
förra inbesparingen med 800 e) samt litteraturkontot. Dessutom har vi Jubileumsåret
2021 på kommande som bör uppmärksammas. Avsikten innan årets
inbesparingsdirektiv var att begära tilläggsbudget till Kulturkontot inför firandet.
Eftersom vår nämnd har haft en oförändrad litteraturbudget i åtminstone 6 års tid
trots dyrare inköpspriser och ändå skött servicen åt invånarna till belåtenhet föreslår
vi att budgeten blir oförändrad och att vi då tar jippokostnaderna från den normala
budgeten och på så sätt reglerar vår del utav den totala budget inbesparingen.
Vikarien arbetar endast öppettider och således mycket mindre än ordinarie anställd,
städtjänsten på 18 % köps in från skolan. ”Understöd till enskilda” konto 4720 ” är
det enda vi kan skära ner på.
Nämnden ifrågasätter starkt ”huruvida hälften utan kostnaden för lärarbostädernas
södra gavel ( 7.500 e) under C400 konto 4390 kan belasta vår budget. Bibl. nmd
anser att denna kostnad hör till Byggnadstekniska nämnden såsom fastighetsansvarig
enhet. Värt att nämna är att om denna post överförs till korrekt kostnadsställe har
nämnden således redan inbesparat mer än 6% utav budgeten.
_________________
BTN 75 §:

Kommunteknikerns förslag
1.0 Besparingar på investeringar:
1.1 Besparingar på utförda investeringar 2020
1.1.1 Förrådshus Catharinahemmet II
budget
1.1.2 Byte av Övervakningssystem avlopp budget
1.1.3 Drygsbölevägens ytbeläggning
budget

48 850 besparing 7 000
35 000 besparing 30 000
80 000 besparing 22 000
Summa: 59 000

1.2 Strykning av planerade investeringar 2020
1.2.1 Öra kommunalteknik östra del
budget
1.2.2 Stabiliseringsfräsning Kristinavägen budget
1.2.3 Multiarena Öra strand
budget

67 000 besparing 67 000
15 000 besparing 15 000
32 000 besparing 32 000
Summa: 114 000

2.0 Besparingar i driftkostnader:
2.1 Trafikleders kostnader

budget

70 900 besparing 30 000
Summa: 30 000

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
26.08.2020
Fritidsnämnden
02.09.2020
Biblioteksnämnden
07.09.2020
Socialnämnden
15.09.2020
Kommunstyrelsen
15.09.2020
Kommunfullmäktige
30.09.2020
(Forts.)
Det totala förslagna inbesparningarna

SIDA 13
§ nr

75
5
16
107
241
66

Slutsumma. 203 000
I övrigt uppmana de anställda och verksamhetsansvariga som berör nämndens
resultatområden att hålla en restriktiv ekonomisk linje och att man endast åtgärdar
akuta ärenden. Uppmanar också att man med egna resurser försöker åtgärda
uppkomna problem innan man kontaktar utomstående experter.
Btn 75 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag.
_________________
Gemensamma räddningsnämnden har genom brev av den 11.09.20 framställt
följande:
Hammarlands kommun, kommunstyrelsen
Inbesparingar 2020
Hammarlands kommun, kommunstyrelsen kallade samtliga verksamhetsområden i
Hammarland till möte 18.8.2020 gällande den ekonomiska situationen och
framtidsutsikterna. Kommunstyrelsen inbegär, om möjligt förslag till inbesparingar
resterande del av 2020.
Brand – och räddningsförvaltningen förutspår i nuläget att nå en 5 % inbesparing
under pågående verksamhetsår som ytterst osannolikt att uppnå. Till grund ligger,
dels av operativ verksamhet tre oförutsedda händelser under våren som tillförde
merkostnader samt att verkställigheten för målning av brandstationen som vid mötet
redan upphandlats och påbörjats. Under arbetets gång uppstod mindre extra
reparationer och mindre merarbeten som tillförde merkostnader men ur ett
ekonomiskt långsiktigt perspektiv fördelaktigt att verkställa. Till dags datum
10.9.2020 överstiger kostnaderna på nämnda budgetkonton totalt ca 7 500 euro.
Därutöver kan konstateras att vardagliga driftkonton så som bränsle- respektive
elkostnader för brandstation efter stram budgetering inför 2020 sannolikt kommer att
överskridas innan årsslut. Likaså kommunikationskostnaderna har nått
årsbudgeterade medel då det under året implementerats GPS sök och
positionsspårning i räddningsområdets kårer och enheter.
Till den positiva sidan hör att de gemensamma kostnaderna (RÅL) för den
gemensamma räddningsnämnden, gemensamma tjänsterna (räddningschefen och
brandinspektören) och jourberedskapen ligger inom ramen för budgeterade medel
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
26.08.2020
75
Fritidsnämnden
02.09.2020
5
Biblioteksnämnden
07.09.2020
16
Socialnämnden
15.09.2020
107
Kommunstyrelsen
15.09.2020
241
Kommunfullmäktige
30.09.2020
66
(Forts.)
och förutspås hålla sig så förutsatt att årsslutet inte innebär några större tidskrävande
extra arbetsdryga oförutsedda händelser.
Räddningschefens förslag:
För att tillmötesgå på bästa möjliga sätt införs köpstopp under resterande del av
verksamhetsåret samt att nödvändigt underhåll och reparationer endast utförs för att
trygga beredskapen. Allt underhåll som kan framskjuts till verksamhetsåret 2021.
_________________
Skolnämnden har genom skrivelse av den 11.09.20 av skoldirektör Mathias Eriksson
framställt följande.
Till kommunstyrelsen i Hammarland
Kommunfullmäktige i Hammarland beslöt den 17.06.20 att sammankalla
nämndernas presidier till ett möte för att bereda förslag till inbesparingar under 2020.
Kommunstyrelsen i Hammarland har den 18.08.20 hållit ett stormöte där man
uppmanat förvaltningarna i Hammarland att inkomma med förslag på hur man skall
uppnå de inbesparingar som kommunfullmäktige efterfrågar. Skolföreståndaren och
skoldirektören deltog i stormötet och presenterade redan då förslag till inbesparingar
för skolförvaltningens del. Skoldirektören har den 27.08.20 varit i kontakt med
skolnämndens ordförande som meddelat att sammanställningen över inbesparingar
kan göras på tjänstemannanivå.
Skolföreståndare Niklas Wasén har sammanställt inbesparingarna i budget 2020
enligt följande:
Inbesparingar i skolnämnden i Hammarland augusti 2020
Skolskjuts:
Kostnad för hösten 2020:
4 707,15 * 18

84 728,52 (kostnad per vecka gånger 18 veckor)
94 844,36 (förbrukning den 31 juli 2020)
179 572,88

278 461,00 – 179 572,88 – 5 426,94 = 93 461,000 (Budget – kostnaden för
skolskjuts under 2020 – skolsim och övriga resor under höstterminen = Besparing)
Total besparing på skolskjutsen är 93 461,00 €
Investeringsbudgeten:
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
26.08.2020
75
Fritidsnämnden
02.09.2020
5
Biblioteksnämnden
07.09.2020
16
Socialnämnden
15.09.2020
107
Kommunstyrelsen
15.09.2020
241
Kommunfullmäktige
30.09.2020
66
(Forts.)
Renovering av omklädningsrum och duschar blir inte gjort under budgetåret.
Besparingen i investeringsbudgeten blir 67 100,00 €
Sammanlagt handlar det alltså om driftsinbesparingar om 93 461 euro för
skolskjutsar med anledning av att skolskjutsavtalen sades upp under den tid som
undantagstillståndet pågick under vårvintern och att den skolskjusupphandling som
genomfördes inför läsåret 2020-2021 blev ca 60 000 euro billigare per läsår änd den
föregående skolskjutsupphandlingen.
Investeringen om 67 100 euro för renoveringen av omklädningsrum och duschar har
varit utbjudet men eftersom det inte inkom några anbud såkommer investeringen inte
att förverkligas under 2020.
Ekonomichefen vid SÅHD har gjort en prognos gällande utfallet för 2020 och där
uppskattas överskottet i årets budget bli ca 1 000 000 euro. För Hammarlands del
innebär det att ca 180 000 euro kommer att betalas tillbaka efter att slutregleringen är
gjord.
Totalt handlar det alltså om inbesparingar på ca 270 000 euro i driftsbudgeten vilket
utgör ca 10 % av skolförvaltningens budget 2020 och 67 100 euro i
investeringsbudgeten.
_________________
Gemensamma lantbruksnämnden.
Inbesparingar under år 2020 för den gemensamma lantbruksnämnden.
Den gemensamma lantbruksnämnden (LN) har en totalbudget på ca 60 000 euro
varav ca 4 000 är interna kostnader där alltså Hammarlands kommun själv är
mottagare. Av kostnaden är Hammarlands andel är ca 44 % dvs 26 000 (22 000)
euro. Nämnden har inga investeringsutgifter att dra in på.
Av den totala budgeten utgör kostnader för löner och arvoden knappt 48 000 e.
Nämnden har redan från tidigare hållit en möjligast stram budget viket betytt att
ökning av kostnader i princip bestått av avtalsenliga lönehöjninar utom nämndens
behörighet.
Enda möjligheten att minska kostnader som utgör skillnad inom nämndens område är
att minska lönekostnaden genom minskad arbetstid vilket i nuläget inte kan göras
utan att ärenden blir outförda alt. försenade.
Som huvudman för detta samarbete har Hammarlands kommun en stor del av
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
26.08.2020
75
Fritidsnämnden
02.09.2020
5
Biblioteksnämnden
07.09.2020
16
Socialnämnden
15.09.2020
107
Kommunstyrelsen
15.09.2020
241
Kommunfullmäktige
30.09.2020
66
(Forts.)
ansvaret att verksamheten sköts som den borde. Övriga kommuner är sannolikt
tacksamma över inbesparingar men ifall uppgifterna inte sköts till fullo kanske inte
uppskattas i samma grad.
De kostnadsinbesparingar som f.n. ser ut att kunna förverkligas är:
Rese- och utbildningskostnader till följd av koronarestriktioner ca 800 euro.
_________________
SOC 107 §:

Kommunstyrelsen har konstaterat att den ekonomiska utvecklingen förutsätter att
kommunen vidtar åtgärder för att stärka kommunens ekonomi. Kommunfullmäktige
antog därför den 17.6.2020 (Kfge 54 § 17.06.2020) programmet för stärkandet av
kommunens ekonomi. Vidare beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsen i
samråd med nämnderna och ledande tjänstemän utarbetar förslag till inbesparingar
under augusti 2020 och att beredningen förs till kommunfullmäktige för beslut i
september 2020.
Bilaga 2A: Utredning gällande förslag till inbesparingar under pågående budgetår.
Bilaga 2B: Socialnämndens sammanställning av förslag till kommunstyrelsen
gällande inbesparingar. (delas ut i mötet)
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden läser och begrundar ”Utredning gällande förslag till inbesparingar
under pågående budgetår” (Bilaga 2 A)
Socialnämnden beslutar att svara på begäran om beredning enligt bifogat förslag
”Socialnämndens sammanställning av förslag till kommunstyrelsen gällande
inbesparingar” (Bilaga 2B).

SOC 107 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att svara på begäran om beredning enligt bifogat förslag
”Socialnämndens sammanställning av förslag till kommunstyrelsen gällande
inbesparingar” (Bilaga 2B). Paragraf justeras omedelbart.
_________________

Kst 241 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de i beredningen framställda
budgetändringarna godkänns och att de ändras i den tilläggs- och
omfördelningsbudget för år 2020 som görs upp under året. (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Fritidsnämnden
Biblioteksnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
(Forts.)
Kst 241 §:
BESLUT:

26.08.2020
02.09.2020
07.09.2020
15.09.2020
15.09.2020
30.09.2020

75
5
16
107
241
66

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de i beredningen framställda
budgetändringarna godkänns enligt sammanställningen nedan och att de ändras i den
tilläggs- och omfördelningsbudget för år 2020 som görs upp under året.
PRELIMINÄR
Förslag till ändring av budget verksamhetens kostnader
Resultatenhet
Drift
C 110. Kommunstyrelsen, Allmän administration
C 130. Kommunstyrelsen, Främjande av näringslivet
C 210. Socialnämnden, Dagvård av barn

C 220. Socialnämnden, Övrig barndagvård
C 310. Skolnämnden, Grundutbildning år 1-6
C 320. Skolnämnden, Gundutbildning KHS
C 680. Byggnadstekniska nämnden, Trafikleder
C 800. Lantbruks- och skogsnämnden, Utveckling av gårdsbruk
Ändring av driftsbudget totalt
Investeringar
C 91. Kommunstyrelsen
C 93. Skolnämnden
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9641 Avloppsverket
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9680 Trafikleder
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9680 Trafikleder
Ändring av investeringsbudget totalt
*) De här anslagen flyttas till år 2021

€

Förklaring
Inventariekonto sänks
Sänkning av anslag
Personalkostnader Klaralund 23 646, renovering Klaralund
31 000, underhåll Björkdungen 4 000
och livsmedel Björkdungen 8 000
Materialkostnader fritidshemmet
Skolskjutsar
Uppskattning sänkta kostnader, - 180 000
Vägunderhåll, sänkning av anslag
Resekostnader anslag sänks

Byte av ekonomisystem
Näfsby skola, renovering av dusch- och omklädningsrum *)
Förrådshus Catharinahemmet II, under budget
Öra strand kommunalteknik östra allmänna delen *)
Öra strand Multiarena m.m. *)
Nytt övervakningssystem, avlopp, under budget
Drygsbölevägen ytbeläggning, under budget
Stabiliseringsfräsning + asfalt Kristinavägen *)

-1 400
-4 000

-66 646
-1 500
-93 461
-30 000
-800
-197 807

-16 000
-67 100
-7 000
-67 000
-32 000
-30 000
-22 000
-15 000
-256 100

_________________
Kfge 66 §:

(Bilaga 5, Kfge 30.09.20, § 66)
I styrelsens beslut saknas fritidsnämndens förslag till inbesparing om 2 500,- € för
fritidsaktiviteter utanför kommunen.

Kfge 66 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige besluter att det sänkta anslaget för C 96. Byggnadstekniska
nämnden, 9612-9630 Öra strand kommunalteknik östra allmänna delen om 20 000,€ för anläggandet av GC-led i nordöstra delen enligt fastställd detaljplan skall
genomföras till den 31.12.20.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
26.08.2020
75
Fritidsnämnden
02.09.2020
5
Biblioteksnämnden
07.09.2020
16
Socialnämnden
15.09.2020
107
Kommunstyrelsen
15.09.2020
241
Kommunfullmäktige
30.09.2020
66
(Forts.)
Kommunfullmäktige anmodar kommunstyrelsen att se över en förbättrad effektivitet
och uppföljning för att tillse att det som budgeterats även verkställs.
Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens förslag till inbesparing om 2 500,- €
vad gäller anslaget för stöd till föreningar med annan hemort än Hammarland för
aktiviteter till ungdomar med hemort i Hammarland.
Kommunfullmäktige godkänner budgetändringarna enligt sammanställningen nedan
samt att de ändras i den tilläggs- och omfördelningsbudget för år 2020 vilken görs
upp under året.
Resultatenhet
Drift
C 110. Kommunstyrelsen, Allmän administration
C 130. Kommunstyrelsen, Främjande av näringslivet
C 210. Socialnämnden, Dagvård av barn

C 220. Socialnämnden, Övrig barndagvård
C 310. Skolnämnden, Grundutbildning år 1-6
C 320. Skolnämnden, Gundutbildning KHS
C 500. Fritidsnämnden, Idrotts- och friluftsliv
C 680. Byggnadstekniska nämnden, Trafikleder
C 800. Lantbruks- och skogsnämnden, Utveckling av gårdsbruk
Ändring av driftsbudget totalt
Investeringar
C 91. Kommunstyrelsen
C 93. Skolnämnden
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630

C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9641 Avloppsverket
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9680 Trafikleder
C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9680 Trafikleder
Ändring av investeringsbudget totalt

€

Förklaring
Inventariekonto sänks
Sänkning av anslag
Personalkostnader Klaralund 23 646, renovering Klaralund
31 000, underhåll Björkdungen 4 000
och livsmedel Björkdungen 8 000
Materialkostnader fritidshemmet
Skolskjutsar
Uppskattning sänkta kostnader, - 180 000
Stöd till föreningar med annan hemort för aktiviteter.
Vägunderhåll, sänkning av anslag
Resekostnader anslag sänks

Byte av ekonomisystem
Näfsby skola, renovering av dusch- och omklädningsrum *)
Förrådshus Catharinahemmet II, under budget
Öra strand kommunalteknik östra allmänna delen
ändras så att för år 2020 lämnas 20 000 € för
anläggandet av GC-led i nordöstra delen enligt
fastställd detaljplan **)
Öra strand Multiarena m.m. *)
Nytt övervakningssystem, avlopp, under budget
Drygsbölevägen ytbeläggning, under budget
Stabiliseringsfräsning + asfalt Kristinavägen *)

_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

-1 400
-4 000

-66 646
-1 500
-93 461
-2 500
-30 000
-800
-200 307

-16 000
-67 100
-7 000

-47 000
-32 000
-30 000
-22 000
-15 000
-236 100
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Kfge 67 §:

Motion angående möjligheterna med delningsekonomi
Ledamot Johnny Ahlström har lämnat en motion daterad den 29.09.20 angående
möjligheterna till delningsekonomi. Enligt motionen är delningsekonomi ett brett
begrepp som innefattar allt från att dela gräsklippare med grannen till stora digitala
plattformar som AirBnB och Über.
Syftet med motionen är att öka gemenskapen och förtroende mellan invånarna.
Använda resurser effektivare. Lära kommunen och dess invånare om fördelarna med
delningsekonomi och användandet av ny teknologi.
I motionen föreslås att kommunen ser över möjligheterna att;
 öka intresset för samåkning till jobb och skola,
 uppmuntra och informera om talkor som gynnar invånarna och dess
närmiljö,
 använda biblioteket som nav för utlåning av t.ex. symaskin, saftmaja, tält,
ciderpress samt
 upprätta en plats eller forum för delning av t.ex. frukt och bär.

Kfge 67 §:

BESLUT:
Ordföranden i kommunfullmäktige Lars Häggblom konstaterar att ledamot Johnny
Ahlström som första undertecknare lämnat in en motion daterad den 29.09.20
angående möjligheterna med delningsekonomi.
Efter att motionen lästs upp remitteras ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
(Protokollsbilaga 1, Kfge 30.09.20, § 67)
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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Kfge 68 §:

Medlemskap i kommunalförbundet Ålands miljöservice k.f.

Kfge 68 §:

BESLUT:
På initiativ av ledamot Stellan Egeland remitterar kommunfullmäktige enhälligt till
kommunstyrelsen att utreda hur kommunen kunde ordna renhållningen i egen regi.
Ärendet är orsakat av de aktuella förändringar vilka planeras inom Ålands
miljöservice k.f. angående slamtömning och hämtning av avfall från fastigheter.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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Kfge 69 §:

Sammanträdets avslutande

Kfge 69 §:

BESLUT:
Ordföranden Lars Häggblom avslutar sammanträdet kl. 20.35.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________
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58-69

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:
§§ 58-59; § 65; §§ 67-69
________________________________________________________________________
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

§§ 60-64; § 66;
________________________________________________________________________
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 05.10.2020 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

