HAMMARLANDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESKALLELSE
Kommunstyrelsen
Sammanträdestid
Sammanträdesplats
Ärendets §-nummer

Kst 216 §:
Kst 217 §:
Kst 218 §:
Kst 219 §:
Kst 220 §:
Kst 194 §:
Kst 222 §:
Kst 223 §:
Kst 224 §:
Kst 225 §:
Kst 226 §:
Kst 227 §:

Bilagor till kallelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kallelse utfärdad den 27 augusti 2020
31.08.2020
Måndagen den 31 augusti 2020 kl. 18.30-20.00
Kommungården

216-227

Ärende

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet ................................... 1
Protokolljustering ..................................................................................................... 1
Godkännande och komplettering av föredragningslistan ........................................ 1
Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 3:12 Talludden, Bredbolstad ......... 2
Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 4:10 Östergård, Äppelö ................. 3
Synpunkter angående förslag till ny förordning om barnomsorg och grundskola... 4
Yttrande över lagförslag om anpassning av landskapsandelssystemet .................... 7
Ålands landskapsregerings förfrågan angående lagen om Posttjänster ................... 8
Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom .......................................... 9
Handlingar till kommunstyrelsens kännedom ....................................................... 10
Sondering från Eckerö kommun om kommuntekniker-byggnadsinspektör .......... 11
Fritidsnämndens rätt att disponera medel fritidsnämndens budget ........................ 12

Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2020/5936, Hk Dnr 208/20
Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2020/6043, Hk Dnr 209/20
Södra Ålands högstadiedistrikts yttrande angående ny LF barnomsorg, skola
Ålands landskapsregerings förslag till landskapsandelssystem, Hk Dnr 207/20
Ålands landskapsregerings brev Dnr ÅLR 2020/5311, Hk Dnr 194/20
Handlingar till kommunstyrelsens kännedom enligt § 225

Enligt uppdrag,
Hammarland den 27.08.2020
Kommundirektör

Kurt Carlsson

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 04.09.2020.
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
och kommunens officiella anslagstavla under tiden 28.08.2020-11.09.2020.
Hammarland den 27.08.2020,
Kommundirektör

Kurt Carlsson

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Nummer

Kommunstyrelsen

31.08.2020

10/2020

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Måndagen den 31 augusti 2020 kl. 18.30-20.00
Kommungården

Beslutande

Anders T. Karlsson, ordförande, ej närvarande under behandling av § 219
Niklas Danielsson, vice ordförande
Sandra Eckerman
Caroline Engman, ersättare för Cecilia Jansson
Mona Kalm, anmält jäv under § 226
Lena Sandqvist
Frånvarande:
Johan Holmqvist

Övriga närvarande

Lars Häggblom, ordförande kommunfullmäktige
Anne-Maj Mattsson, vice ordförande kommunfullmäktige
Kurt Carlsson, kommundirektör

Paragrafer

§§ 216-226
Hammarland den 31 augusti 2020,

Underskrifter

Protokolljustering

Ort och tid

Underskrifter
Protokollet Ort och tid
publicerat
på kommunens
webbplats

Underskrifter
Utdragets
riktighet
bestyrker

Ort och tid

Underskrift

Anders T. Karlsson
Niklas Danielsson
ordförande
ordförande § 219
Hammarland den 31 augusti 2020,

Caroline Engman
Hammarland den 4 september 2020,

Kurt Carlsson

Kurt Carlsson
protokollförare

Mona Kalm

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr
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31.08.2020

216-218

Kst 216 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 216 §:

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

Kst 217 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Cecilia Jansson och Mona Kalm till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum måndagen den 31.08.2020 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 217 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Caroline Engman och Mona Kalm till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum måndagen den 31.08.2020 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.
_________________

Kst 218 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 218 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärende.
1. Sondering från Eckerö kommun om kommuntekniker-byggnadsinspektör
2. Fritidsnämndens rätt att disponera medel fritidsnämndens budget
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

31.08.2020

219

Kst 219 §:

Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 3:12 Talludden, Bredbolstad
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/5936 av den 04.08.20
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående svenska medborgarna Kristian
Karlssons ansökan om rätt att förvärva och besitta ½ av den 4.900 m² stora
färdigbildade fastigheten R:Nr 3:12 Talludden i Bredbolstad by. Förvärvet är upplagt
som en gåva som utgör förskott på arv. Gåvogivaren har lagfart på fastigheten sedan
22.02.14. Dessförinnan har sökandens far innehaft lagfart på fastigheten. Förvärvet
gäller fritidsbruk. Fastigheten ifråga är bebyggd med en fritidsbostad. Fastigheten har
inte andelar i samfällda jord- och vattenområden. Området har en egen strandlinje
om 45 m. Sökanden äger och besitter inte sedan tidigare fast egendom i landskapet
Åland. Kommunens utlåtande skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den
04.09.20. (Bilaga 1, Kst 31.08.20, § 219)
Enligt LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (ÅFS 70/2003) § 4 stadgas
följande:
”4 § Bröstarvingar - En bröstarvinge har jordförvärvsrätt till egendom som
förvärvats genom testamente.
En bröstarvinge har, oberoende av tidigare markinnehav, jordförvärvsrätt till fast
egendom som förvärvats som ett eller flera förskott på arv och som uppgår till
sammanlagt högst tre hektar, förutsatt att överlåtaren har lagfart på egendomen och
har varit ägare till den under minst åtta år vid tidpunkten för överlåtelsen.”
Enligt LF om jordförvärvstillstånd stadgas att jordförvärvstillstånd skall beviljas när
förutsättningar uppfylls i § 4, 2 p. 7:
”7) Sökanden förvärvar mark eller erhåller besittning till mark av en levande person
som han eller hon är bröstarvinge till och som har varit lagfaren ägare till
egendomen i minst åtta år. Förvärvet eller besittningsövergången innebär inte att
produktiv jordbruks- och skogsmark kommer att användas i annat än produktivt
syfte.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar svenska
medborgaren Kristian Karlsson rätt att förvärva och besitta den 4.900 m² stora
färdigbildade fastigheten R:Nr 3:12 med stöd av LL om jordförvärvsrätt och
jordförvärvstillstånd § 4 samt LF om jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 7. Det att
gåvogivaren innehaft lagfart i dryga sex år torde kunna frånses då sökandens fader
innehaft lagfarten innan det.

Kst 219 §:

BESLUT:
Vice ordföranden Niklas Danielsson konstaterar att ordföranden Anders T. Karlsson
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

31.08.2020

220

Kst 220 §:

Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 4:10 Östergård, Äppelö
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/6043 av den 11.08.20
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående finska medborgarna Anna
Tjäders ansökan om rätt att förvärva och besitta 1/3-del av den ca 96 ha stora
färdigbildade fastigheten R:Nr 4:10 Östergård i Äppelö by. Förvärvet är en gåva som
utgör ett förskott på arv. Gåvogivaren har lagfart på fastigheten sedan 29.12.94.
Fastigheten ifråga är bebyggd med ett bostadshus samt flera andra byggnader.
Fastigheten har 0,374799/1,50 andelar i samfällda jord- och vattenområden. I t.ex.
vattenområden innehar fastigheten ca 773 ha vattenområden. Fastigheten har en egen
strandlinje om ca 3,4 km. Sökanden äger och besitter sedan tidigare inte fast
egendom i landskapet Åland. Sökanden var bosatt i landskapet fram till den
27.10.03. Sökanden har tidigare innehaft hembygdsrätt. Kommunens utlåtande skall
vara landskapsregeringen tillhanda senast den 11.09.20. (Bilaga 2, Kst 31.08.20, §
220)
Enligt LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (ÅFS 70/2003) § 4 stadgas
följande:
”4 § Bröstarvingar - En bröstarvinge har jordförvärvsrätt till egendom som
förvärvats genom testamente.
En bröstarvinge har, oberoende av tidigare markinnehav, jordförvärvsrätt till fast
egendom som förvärvats som ett eller flera förskott på arv och som uppgår till
sammanlagt högst tre hektar, förutsatt att överlåtaren har lagfart på egendomen och
har varit ägare till den under minst åtta år vid tidpunkten för överlåtelsen.”
Enligt LF om jordförvärvstillstånd stadgas att jordförvärvstillstånd skall beviljas när
förutsättningar uppfylls i § 4, 2 p. 7:
”7) Sökanden förvärvar mark eller erhåller besittning till mark av en levande person
som han eller hon är bröstarvinge till och som har varit lagfaren ägare till
egendomen i minst åtta år. Förvärvet eller besittningsövergången innebär inte att
produktiv jordbruks- och skogsmark kommer att användas i annat än produktivt
syfte.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar att finska medborgaren Anna Tjäder beviljas rätt att
förvärva och besitta 1/3-del av den färdigbildade 96 ha stora fastigheten R:Nr 4:10
Östergård, Äppelö med stöd av LF om jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 7.

Kst 220 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar att finska medborgaren Anna Tjäder beviljas rätt att
förvärva och besitta maximalt 3 ha av den färdigbildade 96 ha stora fastigheten R:Nr
4:10 Östergård, Äppelö med stöd av LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
§ 4, 2.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

07.07.2020
31.08.2020

194
221

Kst 194 §:

Synpunkter angående förslag till ny förordning om barnomsorg och grundskola
Ålands landskapsregering har per e-post sänt ärende Dnr ÅLR 2020/4416 av den
10.06.20 angående begäran om synpunkter på ett förslag till ny förordning om
barnomsorg och grundskola. Remisstiden går ut den 31.08.20. Svar skall lämnas till
adressen registrator@regeringen.ax. Skoldirektör Mathias Eriksson har meddelat att
han inte hinner hålla skolnämndsmöten i alla kommuner innan remisstidens slut.
Skoldirektören sänder sitt förslag så fort som möjligt till kommunstyrelsen. (Bilaga
6, Kst 07.07.20, § 194)
Enligt den antagna lagen om barnomsorg och grundskola finns i del VIII § 2, 8 en
övergångsbestämmelse vilken anger att den som innehar en tjänst eller är anställd i
arbetsavtalsförhållande inom grundskolan eller barnomsorgen när denna lag träder i
kraft är fortsatt behörig för tjänsten eller anställningen.
Det som kan konstateras är att kompetensfordringarna höjs för skolföreståndare,
daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare vilka sköter förundervisning samt
assistenter inom barnomsorgen.
Ytterligare har behörighetskraven skärpts för ledning inom barnomsorg och
grundskola vilka i den nya lagen innehar benämning barnomsorgschef,
grundskolechef och utbildningschef.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av förslaget och avvaktar skoldirektörens förslag till
utlåtande inför skolnämnden.

Kst 194 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 221 §:

Skoldirektör Mathias Eriksson har sänt Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s
utlåtande angående förslaget till ny landskapsförordning om barnomsorg och
grundskola. (Bilaga 3, Kst 31.08.20, § 221)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter med beaktande av Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s
utlåtande avge följande utlåtande till Ålands landskapsregering angående förslaget
till ny landskapsförordning om barnomsorg och grundskola.
§3. Förberedande undervisningen
Stödet för förberedande undervisning i svenska måste bibehållas på samma nivå som
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
07.07.2020
194
Kommunstyrelsen
31.08.2020
221
(Forts.)
idag d.v.s. minst 86 % av kostnaderna och den skall riktas till de kommuner vilka har
skolbarn som behöver den här tjänsten. Nuvarande system har varit bra och det har
möjliggjort att språkundervisningen har kunnat hållas på samma nivå i hela
landskapet.
§ 15. Barnomsorgschef
Behörighetskrav för barnomsorgschef bör ändras. Kompetenskrav för
barnomsorgschef bör ändras till ”lämplig högskoleexamen” och kommunerna kan
ges rätt att själv fastställa vilken kompetens en barnomsorgschef skall ha. Idag har
kommunens ledande tjänsteman inom socialförvaltningen skött uppgiften och det har
fungerat väl. Stadgandena i punkt 2 och 3 avseende studier i ledarskap samt kurs i
åländsk lagstiftning bör ändras så att de kan krävas men att det är upp till kommunen
att avgöra.
§ 16. Daghemsföreståndare
Stadgandet om ledarskap och kurs i åländsk barnomsorgs- och
utbildningslagstiftning bör vara ett stadgande som kommunen själva kan fastställa. I
förordningen bör det inte införas som ett krav. En barnträdgårdslärare bör även i
fortsättningen kunna anställas till föreståndare.
§ 23. Assistent i barnomsorgen
Behörighet för assistenter bör även i fortsättningen kunna avgöras helt av kommunen
själv.
§ 25. Rektor och skolföreståndare
Att skärpa kompetensfordringarna för rektor och skolföreståndare med p. 2 och 3 är
synnerligen obefogat. Det här kommer att leda till om förslaget godkänns att
kommunerna efter några år blir tvungna att byta erfarna och lämpliga
skolföreståndare eller att tjänster inte kan tillsättas ordinarie då behöriga och
lämpliga sökanden saknas. Kravet på kompetens enligt p. 2 och 3 skall kunna
avgöras av kommunen och de bör strykas ur förordningen. Kravet på 240
akademiska poäng hos de som söker en tjänst som skolföreståndare eller biträdande
rektor bör sänkas eftersom det i dag inom SÅHD finns flera personer med lång och
gedigen erfarenhet som skolledare som inte längre kommer att vara behöriga när
grundskoleförordningen träder i kraft då de inte har ett tillräckligt antal akademiska
poäng i sin grundexamen. Förslaget kommer att leda till att det blir svårt att rekrytera
personal som uppfyller behörighetskraven.
§ 26 Klasslärare
Kompetenskrav för klasslärare bör ändras så att klasslärare vilka är formellt behöriga
i Sverige även kan få motsvarande tjänster på Åland. Det här för att i framtiden
försäkra att kommunerna har tillräcklig tillgång på formellt behöriga lärare samt även
att det skall vara möjligt för studerande i Sverige att få tjänster på Åland. (Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
07.07.2020
194
Kommunstyrelsen
31.08.2020
221
(Forts.)
§ 33. Elevassistent
Förslaget till behörighetskrav för elevassistent förordas. Samma behörighetskrav bör
tillämpas för assistent i barnomsorgen § 23.
§ 34.
Stadgandet kan strykas om förordningen ändras enligt kommunstyrelsens förslag så
att kommunen själv ges rätt att fastställa vissa behörighetskrav särskilt i §§ 15, 16
och 25.
Kst 221 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen

31.08.2020

222

Kst 222 §:

Yttrande över lagförslag om anpassning av landskapsandelssystemet
Ålands landskapsregering har genom bifogade e-post av den 10.07.20 meddelat att
kommunen kan avge ett yttrande över lagförslaget om anpassning av
landskapsandelssystemet till ny lagstiftning. För att kunna beaktas skall kommunens
yttrande vara landskapsregeringen tillhanda senast den 30.09.20. Enligt meddelandet
kommer det under remisstiden att sändas ut en kompletterande kalkyl som visar
utfallet baserat på nettodriftskostnaderna 2018. (Bilaga 4, Kst 31.08.20, § 222)
Enligt lagförslaget genomförs vid ingången av 2021 flera reformer vilka berör
kommunernas verksamhet. LL om socialvård och LL om barnomsorg och grundskola
träder ikraft. Samtidigt verkställs även reformen för kommunernas socialtjänst.
Förslaget
innehåller
även
en
ändring
av
ersättningen
för
specialfritidshemsverksamheten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av lagförslaget och inväntar den kompletterande kalkylen
vilken visar utfallet.

Kst 222 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen

31.08.2020

223

Kst 223 §:

Ålands landskapsregerings förfrågan angående lagen om Posttjänster
Ålands landskapsregering har genom brev av Dnr ÅLR 2020/5311 av den 22.06.20
begärt synpunkter angående en eventuell ändring av LL om posttjänster. Begäran om
synpunkter har förorsakats av Åland Post Ab: s initiativ till revidering av
kvalitetsnormer och utdelningsfrekvens för de samhällsomfattande tjänsterna.
Postens initiativ grundar sig på den ökade digitaliseringen. Åland Post Ab vill frångå
kravet på femdagarsutdelning. Som exempel nämns att Finland i lagstiftning
möjliggjort för utdelning tre dagar i veckan och i Danmark delar man ut den vanliga
posten en dag i veckan. Den önskade revideringen skulle endast beröra de
samhällsomfattande tjänsterna vilket inte inkluderar exempelvis utdelning av
dagstidningar, tidskrifter och reklam. (Bilaga 5, Kst 31.08.20, § 223)
Landskapsregeringen ser fram emot att kommunen ger svar på följande frågor:
1. Vilka (om några) konsekvenser skulle ett minskat antal utdelningsdagar medföra
för er egen organisations verksamhet?
2. Vilka konsekvenser (om några) skulle ett minskat antal utdelningsdagar medföra
för era invånare/prenumeranter?
3. Övriga synpunkter?
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ge följande svar:
1. Förtidsröstningen vid val samt poströstningen där det är relativt korta tider för
leverans kan vid försämrad utdelning innebära att försändelser kommer för sent.
2. Det torde innebära att postgången blir långsammare och att det tar längre tid
innan varor som levereras per post når kunden. Postorder kommer sannolikt att
öka i framtiden.
3. Innan lagen ändras skulle det finnas skäl att utreda om det inte vore möjligt att
samordna postutdelning med utdelning dagstidningar, tidskrifter och reklam. Vid
försämring av utdelning kommer det att bli större olikheter mellan områden på
Åland och med tanke på att det är viktigt att sträva till att alla delar av Åland kan
behålla livskraft är försämringar inget som kan förordas. Förslag borde även
presenteras huruvida försämrad utdelning kan leda till sänkta postavgifter. Det
vore även intressant om Åland Post Ab kunde redogöra för ekonomin i
verksamheten för utdelning av post samt hur ekonomin utvecklat sig under
senaste årtionde.

Kst 223 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med tillägget att kallelsetider till
sammanträden måste förlängas om postgången försämras vilket inte är positivt.
Möjlighet att sända ut kallelser per post bör fortsättningsvis finnas kvar.
Kommunstyrelsen anser att försämringar inte kan förordas av postutdelning på
landsbyggden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

31.08.2020

224

Kst 224 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2020:
Semester: 71; 75-76; 78; 80-81
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande: 73-74
Kompensationsledighet:
Arbetstidsarrangemang: 82-85
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 72; 77
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg: 79
Stöd ensamföretagare:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 224 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

31.08.2020

225

Kst 225 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut ÅLR 2020/4642 av den 26.08.20 angående
jordförvärv i Hammarland, Hk Dnr 16/20
Ålands landskapsregerings brev Nr 94 S2 angående tillämpningsguide till ny
socialvårdslag, Hk Dnr 217/20.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/2336 av den 12.08.20 angående
jordförvärv i Hammarland, Hk Dnr 15/20.
Akava-Åland r.f.: s brev av den 13.08.20 angående meddelande om val av
huvudförtroendeman för Akava-Åland r.f., Hk Dnr 211/20.
Mises e-post av den 20.08.20 angående information till medlemskommuner om
slamtransporter, Hk Dnr 213/20.
(Bilaga 6, Kst 31.08.20, § 225)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 225 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen

31.08.2020

226

Kst 226 §:

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

Kst 226 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

31.08.2020

227

Kst 227 §:

Fritidsnämndens rätt att disponera medel fritidsnämndens budget

Kst 227 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att ledamot Mona Kalm anmäler jäv.
Fritidsnämnden ges rätt att disponera det kvarvarande renoveringsbidraget till
Hammarlands IK r.f. för att åtgärda avrinning från klubbhus samt genomgång av
fasadens skador under förutsättning att fritidsnämnden beviljas rätt av Hammarlands
IK r.f.: s ordförande och sekreterare vilka godkänner att fritidsnämnden åtar sig att
utföra projektet vid klubbhuset.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

31.08.2020

216-227

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:
§§ 216-226
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 227
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
Paragrafer:
§ 227

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 04.09.2020 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den , skall också hans
yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer
fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress
Paragrafer
________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress

Paragrafer

_______________________________________________________________________
Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en avgift i förvaltningsdomstolen
om 260,- € i besvärsärenden som har anhängiggjorts. I fall förvaltningsdomstolen ändrar
ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas inte avgiften inte ut.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

