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§ 51 Sammanträdets konstituerande
Laglighet och beslutförhet
Konstateras att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på lagenlig kallelse.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Johan Malén och Tomas Mörn.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad.
________________

Protokolljusterare
________________

1
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§ 52 Anmälningsärenden
Kst § 52/2.5.2018
1.
2.
3.
4.

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparlands protokoll 27.3.2018.
Kallelse till SÅHD förbundsfullmäktige 19.4.2018.
Protokoll från lantmäteriförrättning 20.3.2018 avseende fastigheten Färjhamnen.
Inbjudan från Ålands ombudsmannamyndighet till öppet forum angående #metoo
och de unga.
5. Kommunfullmäktige i Lemland beslöt 21.3.2017 att säga upp samarbetsavtalet
gällande individ- och familjeomsorg mellan Lemlands och Lumparlands kommuner
per 1.6.2018.
6. Den gemensamma räddningsnämndens protokoll 22.3.2018 i vilket meddelades
kommunstyrelsen i Lumparland att uppgiften om tillsyn av obligatorisk
ventilationskontroll inte kan påläggas räddningsmyndigheten enligt avtalet om
Räddningsområde Ålands landskommuner.
7. Kallelse till Matboden i Lumparland Ab:s bolagstämma 25.4.2018.
8. Kallelse till Lokalkraft Leader Ålands vårmöte 18.4.2018.
9. Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparlands protokoll 17.4.2018.
10. Inbjudan till Forum för samhällsutveckling IV 13.6.2018.
11. Inbjudan till seminarium om EU, Åland och framtidens säkerhetspolitiska modell.
12. Budgetuppföljning i form av kvartalsrapport.
13. Den gemensamma räddningsnämndens protokoll 25.4.2018.
14. Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.:s förbundsfullmäktiges protokoll 19.4.2018.
15. Skolnämndens protokoll 17.4.2018.
16. Oasen boende- och vårdcenter k.f.:s protokoll 27.4.2018.
17. Socialnämndens protokoll 22.3.2018
18. Socialnämndens protokoll 18.4.2018.
19. Tekniska nämnden i Lemland och Lumparlands protokoll 26.4.2018
20. Kommundirektörens utfärdade tjänstemannabeslut under april månad.
21. Kallelse till Ålands Vatten Ab:s bolagsstämma 3.5.2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
________________
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§ 53 Kommunfullmäktiges protokoll 28.3.2018
Kst § 53/2.5.2018
Enligt 48 § förvaltningsstadgan för Lumparlands kommun av 11.11.2015 ska
kommunstyrelsen tillse att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och att de verkställs.
Följande ärenden behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 28.3.2018:
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Nya befattningar inom ESB Kapellhagen
Ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Barnomsorgstaxan, sommar- och julledigheter
Hemservicetaxa från och med 1.2.2018

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och att de kan
verkställas.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
________________
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§ 54 Anhållan om tjänstledighet, kommundirektör
Kst § 54/2.5.2018
Kommundirektör Mattias Jansryd har i enlighet med kommundirektörsavtalet anhåller om
tjänstledighet utan lön för tiden 2.7–13.7.2018.
Kommunstyrelseordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar bevilja kommundirektör Mattias Jansryd tjänstledighet för
tiden 2.7–13.7.2018.
Jäv:
Kommundirektör Mattias Jansryd anmäler godkänt jäv och deltar inte i ärendets
behandling.
Beslut:
Kommunstyrelseordförandens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
________________
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§ 55 Uppdatering av kommunens hemsidor
Kst § 30/8.2.2017
Kommunens hemsida är en första kontakt för utomstående och ger ett första intryck av
kommunens verksamhet. Hemsidan erbjuder en möjlighet att nå ökad kännedom och
kunskap om Lumparlands kommun samt öka tillgängligheten till information för
kommunens invånare samt alla utomstående. Lumparlands hemsida kräver en
uppdatering samt ett enklare sätt att uppdatera och utveckla innehållet. Via Åda Ab
erbjuder företaget Strax Kommunikation Ab sina tjänster gällande hemsideprojekt,
implementering och uppdatering av deras nuvarande system. Idag använder Lumparlands
kommun Lemon för att hanteras sin webbsida. Lemon är ett äldre system som underhålls
av Strax men håller på att avvecklas efterhand och det sker inte längre utveckling i
systemet. Webbsidan är inte responsiv och är därmed inte optimal för mobila enheter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget om en uppdatering och vidareutveckling
av hemsidan.
Beslut:
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommundirektören för vidareberedning.
________________
Kst § 55/2.5.2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (2016/2102) om tillgänglighet avseende
offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (Tillgänglighetsdirektivet)
trädde i kraft 22.12.2016 och ska vara implementerat i nationell lagstiftning senast
23.9.2018. Syftet med direktivet är att skapa enhetliga minimikrav på tillgänglighet i
myndigheters webbtjänster och mobila applikationer. Målet är att webbplatser och mobila
applikationer samt deras innehåll är sådana att vem som helst kan använda dem och förstå
vad som sägs i dem.
Lumparlands kommuns nuvarande webbplats uppfyller inte de krav som ställs i
Tillgänglighetsdirektivet. Enligt direktivet ska tjänster och webbplatser som publicerats
före 23.9.2018 överensstämma med tillgänglighetskraven senast 23.9.2020. I
sammanhanget kan nämnas att den upphandling Åda Ab gjort avseende ett
webbplatspaket som tagits fram tillsammans med Strax Kommunikation Ab uppfyller de
krav som Tillgänglikhetsdirektivet ställer men upphandlingen löper ut under 2019. Det
finns således skäl att redan nu påbörja en process att uppdatera kommunens webbplats för
att säkerställa att webbplatsen uppfyller kraven i Tillgänglighetsdirektivet och för att
säkerställa att kommunen får en webbplats till förmånligt pris utan att för den delen själva
behöva upphandla en ny webbplats.

Protokolljusterare
________________
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Avslutningsvis vad gäller lagkrav kan även nämnas ändringen av kommunallagen som
träder i kraft 1.6.2018 angående att kommuner ska ha en elektronisk anslagstavla. En
lätthanterlig sådan har Åda Ab meddelat att kan implementeras i det webbplatspaket som
de tillhandahåller tillsammans med Strax Kommunikation Ab. Kommunens elektroniska
anslagstavla kan inte anses uppfylla de krav som kommunallagen kräver av en
elektronisk anslagstavla då den saknar vissa fundamentala funktioner.
I budget 2018 finns ett investeringsanslag om 6 900 euro för en ny kopiator till
kommunkansliet. För att frigöra medel för en webbplats som uppfyller kommande
lagkrav skulle det vara möjligt att leasa en kopiator för en månadskostnad och överflytta
investeringsmedlen till driften för införskaffande av en ny webbplats. På så vis skulle
webbplatsen inte vara något som ytterligare belastar kommunens ekonomi och en ny
kopiator skulle fortfarande vara möjligt att införskaffa.

-

Kommundirektören har haft ett inledande möte med Åda Ab vad gäller ny webbplats.
Underlag från mötet samt uppgifter gällande ny kopiator, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 55
I och med att det handlar om omdisponering från investering till drift i budgeten behöver
beslut i frågan tas av kommunfullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att investeringsanslaget gällande inköp
av kopiator till kommunkansliet stryks och att medel om 6 900 euro införs i den allmänna
förvaltningens driftsbudget för 2018.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ovan nämnda budgetändring
beslutar kommunstyrelsen befullmäktiga kommundirektören att ingå ett avtal gällande
leasing av kopiator i enlighet med Bilaga A – Kst § 55. Avtal om ny webbplats godkänns
av kommunstyrelsen.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
________________
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§ 56 Bokslut 2017
Kst § 56/2.5.2018
Enligt 67 § kommunallagen (ÅFS 1997:73) gäller, utöver vad som stadgas i nämnda lag
om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut, i tillämpliga delar vad som
stadgas i bokföringslagen (FFS 1336/1997)
Enligt bokföringslagen ska bokslut uppgöras inom fyra månader efter
räkenskapsperiodens utgång. I enlighet med 68 § kommunallagen är kommunens
räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen ska göra upp ett bokslut för varje
räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad
året efter räkenskapsperioden. I bokslutet ska ingå en resultaträkning, en balansräkning
och bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.
Bokslutet ska undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören.
I verksamhetsberättelsen ska styrelsen redogöra för hur de mål för verk-samheten och
ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga frågor som gäller
kommunens förvaltning, ekonomi och koncern-bokslut och som inte redovisas i
resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med 70 § kommunallagen ska styrelsen, när verksamhetsberättelsen
överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att
balansera ekonomin. I enlighet med 77 § 2 mom. kommunallagen ska de
redovisningsskyldiga, om fullmäktige så beslutar, beviljas ansvarsfrihet.

-

Bokslut inklusive verksamhetsberättelse har uppgjorts, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 56
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna bokslut 2017 samt underteckna handlingarna. Med
anledning av resultatet och framtida investeringsbehov föreslår kommunstyrelsen att
överskottet om 143 013,27 euro balanseras mot tidigare års överskott.
Handlingarna överlämnas till revisorerna för slutrevision 22.5.2018.
Kommunfullmäktige ska
redovisningsskyldiga.

även

besluta

Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
________________
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eventuell

ansvarsfrihet

för
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§ 57 Initiativ om folkomröstning till kommunindelning
Kst § 104/23.8.2017
Kommunfullmäktige har enhälligt vid sitt sammanträde 2017-06-14, § 27, beslutat att
kommunstyrelsen skall utreda möjligheten till en folkomröstning om olika förslag till en
framtida kommunindelning avseende Lumparland.
T.f. kommundirektörens förslag:
Föreslås att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige föreslår att en folkomröstning
om kommunindelningen hålls i samband med den första omgången av presidentvalet den
28 januari 2018. Frågeställningarna formuleras under höstens lopp av kommunstyrelsen
och föreläggs kommunfullmäktige. Landskapsregeringen bistår med laguttolkningar för
de kommuner där man avser att förrätta en folkomröstning
Beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
________________
Kfge § 32/11.10.2017
Beslut:
Återremiteras till Kst för att utreda om man kan genomföra folkomröstningen vid en
annan tidpunkt eller altenativt på ett annat sätt.
________________
Kst § 164/13.12.2017
Landskapsregeringen har beslutat hålla rådgivande invånarenkäter om gränsjusteringar i
Vårdö-Ängö-Bussö och Lemland-Nåtö-Järsö. Invånarna i dessa områden får framföra
sin åsikt huruvida området, förutsatt att Åland i framtiden skall bestå av 4 kommuner,
borde höra till Norra eller Södra Åland. Invånarna i Nåtö-Järsö får ge sin åsikt huruvida
området
ska
höra
till
Södra
Åland
eller
Mariehamn.
Frågeformuläret är riktat till sammanlagt 299 personer som har fyllt 16 år och som är
stadigvarande
bosatta
i
dessa
områden.
Man för fram sin åsikt gällande gränsjusteringen genom att sända in svarsblanketten
genom att markera ett av svarsalternativen och returnera blanketten i bifogade
svarskuvert. Svarsblanketten skall vara landkapsregeringen tillhanda senast den 15
december 2017
T.f. kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en
invånarenkät görs med landskapsregeringens enkät som mall.
________________

Protokolljusterare
________________
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Kfge § 48/27.12.2017
Beslut:
Kommunfullmäktige omfattar kommunstyrelsens förslag att en invånarenkät görs med
landskapsregeringens enkät som mall.
________________
Kst § 15/24.1.2018
Kommunstyrelseordförande har fått en bra beskrivning från rättssakkunnige Raine
Katajamäki på Landskapsregeringen över hur LR har förfarit när man efterhört
invånarnas åsikter om kommuntillhörigheten på Ängö-Bussö och Järsö-Nåtö.
Ett brev som innehöll ett informationsdokument, svarsblankett och ett färdigt adresserat
svarskuvert med betalt porto sändes ut.
Svarstiden sattes till 3 veckor som ansågs vara en rimlig tid och då behöver man inte
heller sända påminnelse.
Alla som fyllt 16 år och var stadigvarande bosatta inom områdena fick brevet.
I deras fall hade man 3 svarsalternativ, 1) ingen gränsjustering, 2) gränsjustering och
3) avstår. Kommentaren från Katajamäki är att frågan skall vara tydlig och neutral.
Landskapsregeringen gjorde enkäten helt själva från början till slut. Man printade ut alla
handlingar, satt dem i kuverten och sammanställde resultatet. Resultatet räknades först då
tidsfristen hade gått ut. De fritt formulerade kommentarerna håller man ännu på att
sammanställa. Regeringen diskuterar responsen på kommande överläggningar.
Man gjorde enkäten helt i pappersform.
Alla svarsblanketter innehöll en viss markering. Med hjälp av markeringen kontrollerade
LR att inga kopior skickades in till dem. Med hjälp av markeringen kunde man
emellertid inte koppla ihop svarsblanketten med personen som hade gett svaret och
sålunda såg man till att svaren var anonyma.
Det är viktigt att det finns en plan för hur man hanterar de inkomna svaren. Detta innebär
att man ska fundera i förväg vilka tjänstemän som ska arbeta med enkäten, hur de
inkomna svaren ska sparas osv.
Landskapsregeringen har meddelat att man kan leverera adressuppgifter till personer som
skall ingå i enkäten.
Kommunstyrelseordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ordna om en enkät enligt principer som
landskapsregeringen använde för sina enkäter enligt beskrivningen ovan. Ärendet bereds
så att slutligt ställningstagande till datum och frågor behandlas på nästa möte.
Beslut:
Efter diskussion återremitterades ärendet för specificering av enkäten.
________________

Protokolljusterare
________________
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Kst § 40/21.3.2018

-

Den allmänna förvaltningen har tagit fram en invånarenkät utifrån vad som tidigare
framförts i ärendet. Själva enkäten består av ett följebrev med information samt en
svarsblankett. Förslag till följebrev och svarsblankett, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 40
Invånarenkäten kommer att skickas till alla som är stadigvarande bosatta i Lumparlands
kommun och som 16.3.2018 har fyllt 18 år. Utskicket kommer att hanteras av den
allmänna förvaltningen för närvarande bestående av kommundirektören och
ekonomichefen. Enkäten är tänkt att skickas 30.3.2018 och sista dag för att inkomma
med svarsblanketten blir 20.4.2018. Inga påminnelser kommer att skickas ut.
Lumparlands kommun har 9.3.2018 begärt uppgifter av Ålands landskapsregering vilka
personer i kommunen som omfattas av utskicket enligt kriterierna ovan och
landskapsregeringen har 16.3.2018 meddelat att uppgifterna kommer att skickas till
Lumparlands kommun.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar sända ut en invånarenkät enligt Bilaga A – Kst § 40 till alla
stadigvarande bosatta i Lumparlands kommun och som 16.3.2018 har fyllt 18 år för att
efterhöra kommuninvånarnas åsikter angående en reform av kommunstrukturen på
Åland. Enkätsvaren sammanställs och förs till fullmäktige för kännedom. Datum för
utskicket är preliminärt 30.3.2018 men kan skjutas fram om omständigheter föranleder
det.
Cecilia Aaltonen-Lindblom föreslår att invånarenkäten ska skickas till alla som har fyllt
16 år. Förslaget vinner inget understöd varför det förfaller.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________

Kst § 57/2.5.2018
Invånarenkäten skickades ut 30.3.2018 till totalt 320 personer. Sammanlagt inkom 223
svarsenkäter inom den utsatta tiden. Nedan följer en sammanställning av resultatet.

Antal
Procent

Protokolljusterare
________________

Lumparland

Lumparland
och Lemland

55

103

24,66 %

46,19 %

Lumparland, Eckerö, Avstår
Hammarland, Jomala
från
och Lemland
att
svara

Obeaktade
svar

Totalt

7

5

223

23,77 % 3,14 %

2,24 %

100,00 %

53

Sida
Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

11

2.5.2018 kl. 19.00
Vill ha någon
form av
sammanslagning
enligt enkäten

Procent som vill ha
någon form av
sammanslagning
enligt enkäten

Utskickade
enkäter

156

69,96 %

320

Svarsfrekvens

Probabilitet

69,69 % >95 %

Felmarginal

4%

Svarsfrekvensen är ungefär i paritet med allmänna val i kommunen. Den uträknade
probabiliteten innebär att det är över 95 % sannolikhet att resultatet avspeglar hela
populationen. För att en probabilitet om 95 % med en felmarginal på 4 % skulle uppnås
behövde 209 personer svara på enkäten. Felmarginal om 4 % innebär att vardera
svarsalternativ skulle kunna ha 4 % högre eller lägre än vad resultaten ovan visar.
Utifrån enkätsvaren torde man, med tanke på svarsfrekvens och probabilitet, kunna dra
slutsatsen att en majoritet av Lumparlands kommuninvånare vill ha någon form av
kommunsammanslagning. Vad som kan nämnas i sammanhanget är att en del som svarat
Lumparlands tillsammans med Eckerö, Hammarland, Jomala och Lemland även skrivit
en kommentar om att Åland borde vara en enda storkommun. Vissa som svarat
Lumparland tillsammans med Lemland har kommenterat att kommunerna redan har
många samarbeten.
Lumparlands kommun skulle kunna, med anledning av den gjorda invånarenkäten, ta ett
principbeslut om vilket, om något, av alternativen som kommunen ska arbeta mot.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att anteckna resultatet av
invånarenkäten till kännedom.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
________________
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§ 58 Lagförslag om en reform av kommunstrukturen, utlåtande
Kst § 58/2.5.2018

Ålands landskapsregering föreslår genom ett lagförslag en reform av kommunstrukturen
så att Åland senast 1.1.2022 består av fyra kommuner. Med anledning av detta ger
landskapsregeringen tillfälle att ge synpunkter på lagförslaget om en reform av
kommunstrukturen
på
Åland.
Synpunkterna
skulle
ursprungligen
vara
landskapsregeringen tillhanda senast 11.5.2018 men landskapsregeringen har 26.4.2018
beslutat förlänga remisstiden till 18.5.2018.
Kommunstyrelsen har delgivits lagförslaget per e-post 26.4.2018.
Reformen är tänkt att förverkligas stegvis så att kommunala beslut om samgående ska
fattas senast 30.6.2019 och de nya kommunerna ska bildas under åren 2020-2022.
Lagförslaget innehåller en lag om hur reformen ska genomföras samt en allmän lag om
kommunstruktur som är tänkt att ersätta den nuvarande blankettlagen om
kommunindelning. För Lumparlands kommuns del är avsikten med lagförslaget att
kommunen ska gå samman med Eckerö, Hammarland, Jomala och Lemland.
Reformens syfte
Syftet med lagförslaget om en reform av kommunstrukturen är att utveckla
kommunstrukturen på Åland på så sätt att ändringen av kommunstrukturen främjar
ordnandet av service för invånarna i området, förbättrar levnadsförhållanden, förbättrar
verksamhetsmöjligheter för näringarna i området samt främjar kommunernas
funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet. Vidare ger reformen en
inbesparingspotential som kan komma kommuninvånarna till gagn genom lägre skatter
och utveckling av barnomsorg, den sociala sektorn, grundskolan samt äldreomsorgen.
Genom skapandet av storleksmässigt likvärda området skapas förutsättningar för
produktion av jämlik och likvärdigt service över hela Åland.
Tidtabell
Enligt den i lagförslaget meddelade tidtabellen är målsättningen att
kommunindelningsutredningarna senast 31.12.2018 ska vara klara för varje tilltänkt ny
kommun. Lagstiftningen ska sedan våren 2019 träda i kraft. Senast 30.6.2019 ska
samtliga kommunfullmäktigen inom respektive enligt av lagförslaget så kallat
samarbetsområde ha godkänt det av kommunindelningsutredarna framtaget
samgångsavtal och även göra en framställan till landskapsregeringen om ändring av
kommunindelningen. I det fall kommunerna inom ett samarbetsområde inte godkänt
samgångsavtalet inom den stipulerade tiden ska den av landskapsregeringen tillsatta
kommunsamordnaren senast 31.8.2019 utarbeta ett samgångsavtal som kommer att vara
bindande för kommunerna då landskapsregeringen fattar beslut om samgång, vilket
också det ska ske senast 31.8.2019.
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Efter att landskapsregeringen fattat beslut om samgång ska kommunernas fullmäktige
utse samgångsstyrelse. 20.10.2019 ska ordinarie kommunalval med nuvarande
kommunineldning genomföras. Kommunerna ska besluta om när ändringarna i
kommunindelningen ska träda i kraft, antingen 1.1.2020, 1.1.2021 eller 1.1.2022.
Tidsramen är enligt lagförslaget tillräcklig för att garantera att kommunerna har
tillräckligt med tid för den kommunala processen både med att ta fram ett samgångsavtal
och med att praktiskt förbereda samgången. Det måste dock anses väl optimistiskt att fem
kommuners fullmäktige senast 30.6.2019 ska godkänna det uppgjorda samgångsavtalet
då samtliga kommuner rimligen kommer att ha vitt skilda åsikter vad gäller det förslag
till samgångsavtal som kommunutredningarna blir klara med senast 31.12.2018.
Tidigare prövning av liknande lagstiftning
En lag av den typ som nu föreslås av landskapsregeringen kan konstateras vara ett
oprövat område, vilket också landskapsregeringen konstarerar. Dock anser
landskapsregeringen att lagförslaget inte strider mot grundlagens bestämmelser avseende
kommuninvånarnas självstyre.
Resurser inom kommunen
Utöver det arbete som kommunindelningsutredarna tar fram inom 2018 och det arbete
kommunsamordnaren utför kommer reformens faktiska förverkligande genomföras av de
kommuner som sammanslås med de resurser som finns att tillgå. I och med att samtliga
kommuner som föreslås ingå i Södra Åland inte i någon större utsträckning har tjänster
som till sin helhet är administrativa måste det anses mycket svårt att genomförandet av
reformen kan göras med befintliga personalresurser.
Samgångsunderstöd
De kommuner som berörs av förslaget till landskapslag om reform av kommunstrukturen
på Åland föreslås ges rätt till samgångsunderstöd. Understödet utgörs enligt förslaget av
en grunddel samt en tilläggsdel. Grunddelen uppgår för samarbetsområdena Norra Åland
och Södra Åland till 2 650 000 euro varder i det fall att kommunerna i de respektive
samarbetsområdena går samman under 2020 eller 2021. Om sammanslagningen
verkställs först 2022 sänks grunddelen med 40 procent till 1 590 000 euro. Tilläggsdelen
uppgår till 255 euro per invånare om kommunerna verkställer samgången under 2020
eller 2021 och sänks med 40 procent till 153 euro per invånare om verkställigheten av
sammanslagningen sker först 2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar avge följande utlåtande över lagförslaget om en reform av
kommunstrukturen till Ålands landskapsregering:
1. Den uppgjorda tidsramen är för snäv för att det ska vara möjligt för kommunerna att
godkänna ett samgångsavtal innan tidsfristen för detta löper ut. Kommunerna
kommer således behöva acceptera det samgångsavtal som kommunsamordnaren
oundvikligen kommer att behöva ta fram.
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2. Ett samgångsunderstöd som sänks ifall kommunerna anser att processen behöver ta
längre tid skapar inte förutsättningar för att reformen genomförs på bästa möjliga sätt.
3. Varför tar reformen inte i beaktande eller över huvudtaget nämner de nuvarande
kommunindelningsutredningarna Finström-Geta-Sund och Lemland-Lumparland som
eventuellt skulle kunna ha stor inverkan på behovet av att de nämnda kommunerna
ska ingå i den reform av kommunstruktur som nu föreslås?
4. Det måste anses demokratiskt tveksamt att en av landskapsregeringen tillsatt
kommunsamordnare ska kunna besluta om hur samgångsavtalet ska vara utformat
ifall kommunerna inte inom den orimliga tidsplanen hinner godkänna ett eget
uppgjort samgångsavtal.
5. Lagförslaget beskriver inte tillräckligt ingående vilka förutsättningar som
kommunerna har idag. Det är otillräckligt att hänvisa till en allmänt hållen rapport av
PWC som utmynnade i ett annat förslag än det som nu föreslås.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
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§ 59 Kommunreformen, utseende av representanter
Kst § 59/2.5.2018

Ålands landskapsregering har 24.4.2018 inkommit med en rekommendation om att
vardera kommun snarast möjligt utser högst tre förtroendevalda för att verka i en
referensgrupp för det samarbetsområde i vilket kommunen ingår i lagförslaget om en
reform av kommunstrukturen.
Syftet med referensgruppen är att förankra de utredningsprocesser som
landskapsregeringens utredare genomför. Referensgruppen ska fungera som en
rådgivande instans i frågor gällande utredningens innehåll och resultat, dock har
referensgruppen inte någon formell beslutanderätt. I utredningen som gäller FinströmGeta-Sund utsågs kommunstyrelseordförande, kommunfullmäktigeordförande och
kommundirektören till referensgruppen.
För att kunna påverka och möjliggöra för så bra utredningar som möjligt är det lämpligt
att medverka så aktivt som möjligt för kommunerna. Att stå vid sidan om och inte
försöka påverka processen över huvud taget för att en kommun inte anser att förslaget är
tillfredsställande kan göra mer skada än nytta.
Enligt förvaltningsstadgan för Lumparlands kommun av 11.11.2015
kommunstyrelsen representanter i sammanhang där kommunens rätt bör bevakas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar utse
samarbetsområdet Södra Åland.

tre

representanter

till

referensgruppen

utser

för

Beslut:
Kommunstyrelsen
beslutar
enhälligt
utse
kommunstyrelseordföranden,
kommunfullmäktigeordföranden och kommundirektören som representanter i
referensgruppen för samarbetsområdet Södra Åland.
________________
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§ 60 Ansökan om utmärkelsetecken
Kst § 60/2.5.2018

Statens ämbetsverk på Åland ber om förslag på personer förtjänta av de utmärkelsetecken
som republikens president beviljar på självständighetsdagen 6.12.2018. Förslag ska vara
Statens ämbetsverk på Åland tillhanda senast 31.5.2018.
Förslag ska vara sådan person som utfört ett förtjänstfullt och långvarigt arbete (minst 10
år) inom sitt yrkesområde som anställd eller som förtroendevald inom den offentliga
sektorn. Den primära utgångspunkten är de personliga meriterna som ska ligga över
genomsnittsnivån och som personen i fråga ska ha gett bevis på genom yrkesskicklighet
eller i betydande samhälleliga uppgifter. En förutsättning är ett gott rykte och en vilja att
ta emot utmärkelsetecknet.
Utmärkelsetecken ska inte föreslås för personer som under föregående sjuårsperiod har
fått ett utmärkelsetecken förlänat av republikens president. Förslag på person bör inte
vara sådan som under året utnämnts till en ny tjänst eller tildelats nya uppgiftet. Det är
också att rekommendera att ordensförslaget görs då personen ännu är i det
yrkesverksamma livet.
Förslagsställaren förbinder sig att för ordensförslag av högre rang betala lösensavgift för
den föreslagnes del.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå person eller personer som förtjänta till
utmärkelsetecken som republikens president beviljar på självständighetsdagen 6.12.2018.
Eventuell särskild motivering tas fram av kommundirektören och befullmäktigas att
underteckna och inlämna förslaget.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå Maria Ström som förtjänt till
utmärkelsetecken som republikens president beviljar på självständighetsdagen 6.12.2018.
Särskild motivering tas fram av kommundirektören som även befullmäktigas att
underteckna och inlämna förslaget.
________________
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§ 61 Rätten av bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt
Kst § 61/2.5.2018
Enligt 51 § lagen om skatteuppbörd (FFS 769/2016) krävs att kommunen tar ett aktivt
beslut om den önskar förbehålla sig rätten att bevilja befrielse från kommunal- och
fastighetsskatt.
Grunderna för att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt fastställs i 50 §
lagen om skatteuppbörd. Grund för att bevilja befrielse från kommunal- och
fastighetsskatt prövas utifrån den skattskyldiges skattebetalningsförmåga och om där
finns vägande skäl till att bevilja befrielse eller om det av någon annan orsak kan anses
uppenbart oskäligt att driva in skatten.
Kommunernas beslut om att förbehålla sig rätten att bevilja befrielse från kommunal- och
fastighetsskatt tas för perioder om tre år. För att kommunen ska kunna förbehålla sig
rätten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt för den kommande
treårsperioden, som inleds 1.1.2019 och sträcker sig fram till 31.12.2021, ska en anmälan
inlämnas till skatteförvaltningen senast 20.11.2018.
Beslutsrätt om att förbehålla sig rätten att bevilja befrielse från kommunal- och
fastighetsskatt har inte delegerats till något organ, varför fullmäktige äger behörighet att
besluta i ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Lumparlands kommun förbehåller
sig rätten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt under perioden
1.1.2019 till och med 31.12.2021 och att en anmälan ska göras av ekonomichefen till
skatteförvaltningen senast 20.11.2018.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
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§ 62 Ersättning till kommunstyrelseordförande
Kst § 62/2.5.2018
I kommunstyrelsens beslut § 5/3.1.2018 beslöts att kommunstyrelseordföranden under
tiden tills ny kommundirektör tillträtt skulle utföra kommundirektörens uppgifter. Det
beslöts dock inte om någon ersättning till kommunstyrelseordföranden för utförandet av
uppgifterna.
I och med att kommunstyrelseordförande Brage Wilhelms tillägnat en ansenlig tid till att
utföra kommundirektörens uppgifter under januari och februari är det skäligt att mot
tidredovisning utbetala en ersättning. Enligt förvaltningsstadgan för Lumparlands
kommun av 11.11.2015 äger kommunstyrelsen rätt att avgöra ersättningsärenden.

-

Kommunstyrelseordförande har inkommit med timredovisning och förvaltningen har
tagit fram ett förslag till ersättning, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 62
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyreselen beslutar betala ut en ersättning om 2 574 euro före skatt till
kommunstyrelseordförande Brage Wilhelms för den tid han utförde kommundirektörens
uppgifter i enlighet med Bilaga A – Kst § 62.
Jäv:
Kommunstyrelseordförande Brage Wilhelms anmäler godkänt jäv och deltar inte i
ärendets behandling.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att betala ut en ersättning om 2 925 euro före skatt
till kommunstyrelseordförande Brage Wilhelms för den tid han utförde
kommundirektörens uppgifter.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

Sida
Sammanträdesprotokoll

19

2.5.2018 kl. 19.00

§ 63 Tjänsten som socialsekreterare
Scn § 9/23.1.2018
Tf socialsekreterare Marjo Österberg har fördordnande till den 16 mars 2018.
Socialnämnden borde diskutera hur tjänsten ska se ut i efter det och lediganslå den.
Beslut:
Socialnämnden beslutar lediganslå tjänsten som socialsekreterare 80 % av heltid. Lägsta
utbildningskrav är socionom YH (då har inte tjänsteinnehavaren ansvar för barnskyddet).
Sista ansökningstid är den 12 februari och tillträde enligt överenskommelse men senast
den 15 mars. Förfrågningar riktas till socialnämndes ordförande.
________________
Scn § 21/15.2.2018
Under utsatta tiden inlämnade två personer, Mirkka Meyer, socionom YH och Hans
Björndahl, socionom (svensk utbildning) ansökan till tjänsten.
Beslut:
Socialnämnden beslutar förlänga ansökstiden för socialsekreterartjänsten, men
undersöker samtidigt möjligheter att samarbeta med någon annan kommun. Nu
inlämnade ansökningar står kvar.
________________
Scn § 26/22.3.2018
Under den utsatta tiden har ytterligare en person lämnat in ansökan till tjänsten, Pia Enros
(socionom). En sökande har dragit tillbaka sin ansökan och en person har inte gått att nå.
Förvaltningen har talat med andra närliggande kommuner om eventuella samarbeten.
Lemland söker just nu en socialchef och kommundirektören i Lemland anser att det inte i
dagsläget finns kapacitet att även handha de sociala ärendena i Lumparlands kommun.
Dock har kommunen på åtminstone tjänstemannanivå ställt sig positiv till ett framtida
samarbete. Föglö söker just nu en socialsekreterare och har därför inte heller kapacitet att
ta hand om Lumparlands kommuns sociala ärenden. Kökars socialsekreterare har också
meddelat att hon inte har möjlighet att ta sig an Lumparlands kommuns sociala ärenden
och Kumlinge kommuns socialsekreterare har ännu inte svarat på förfrågan om
samarbete.
Ansökningstiden borde med hänvisning till det som framkommer ovan förlängas
ytterligare en gång för att få ett större urval av lämpliga sökanden.
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För att verksamheten ska kunna fortsätta att löpa nu när tf. socialsekreterarens
förordnande gick ut 16.3.2018 bör någon annan inom kommunens förvaltning förordnas
under en begränsad tid att hantera kommunens sociala ärenden. Kommundirektör Mattias
Jansryd har samtyckt att förordnas att utföra socialsekreterarens uppgifter under en
begränsad tid. Dock kan konstateras att kommundirektören inte har behörighet att handha
barnskyddsärenden.
Förslag:
Socialnämnden beslutar förlänga ansökningstiden för socialsekreterartjänsten.
Socialnämnden beslutar vidare att förordna kommundirektör Mattias Jansryd till att
utföra socialsekreterarens uppgifter fram till och med 31.5.2018. Förordnandet kan
avbrytas i förtid ifall lämplig personal anställs innan 31.5.2018.
Beslut:
Enligt förslag.
________________
Scn § 32/18.4.2018

-

Under den totala utsatta tiden har 6 ansökningar inkommit varav två har dragit tillbaka
sina ansökningar. Annons, enligt bilaga:
Bilaga A – Scn § 32

-

Kvalifikationskraven har tillsammans med ansökningshandlingarna samt utförda
intervjuer legat till grund för urvalet bland de sökande. Vid en helhetsbedömning kan
konstateras att Veronika Snellman har längst arbetserfarenhet och goda förutsättningar
för att sköta tjänsten som socialsekreterare framgångsrikt. Veronika Snellman bedöms
även passa bra in i arbetsgruppen. Förteckning över sökande, enligt bilaga:
Bilaga B – Scn § 32
Förslag:
Socialnämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att Veronika Snellman utses till den
ordinarie tjänsten som socialsekreterare om 80 % av heltid. Uppgiftsrelaterad lön vid
anställningens början föreslås vara 80 % av 3 738,37 euro per månad. En prövotid om
sex månader föreslås tillämpas. Övriga villkor fastställs enligt gällande kollektivavtal.
Tillträde sker enligt överenskommelse med kommundirektören.
Beslut:
Enligt förslag.
________________
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Kst § 63/2.5.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillträde sker 1.6.2018 med ett antal inledande dagar under
maj månad enligt överenskommelse mellan utsedd tjänsteinnehavare och
kommundirektören. I övrigt godkänns socialnämndens förslag.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
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§ 64 Sammanträdets avslutande
__________________________________________________________________________________
Kst § 64/2.5.2018
Sammanträdet avslutas kl. 21.05.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §
kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.
Paragrafer i protokollet: 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 51, 54, 62, 63.
Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:
Kommunstyrelsen i Lumparland
Kyrkvägen 26
AX-22 630 Lumparland
Paragrafer i protokollet: 51, 54, 62, 63.
Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av
beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem
anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte
framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den
som framställer det.
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KOMMUNALBESVÄR
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning
av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.
Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas
genom kommunalbesvär på följande grunder:
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet:Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland (ÅFS 2008:102) är 30 dagar och
räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget 3.5.2018.
AVGIFT

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) som trädde i kraft 1.1.2016 är rättegångsavgiften i
förvaltningsdomstolen 250 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar
besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i
ärendet.
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet:Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen
då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften ska uppges
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras.
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och
postadress anges
Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.
INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget
ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
AVGIFT

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsavgiften i
förvaltningsdomstolen 250 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar
besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i
ärendet.

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

Sida
Sammanträdesprotokoll
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2.5.2018 kl. 19.00
BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID

Besvärsmyndighet är:
Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
FI-00 520 Helsingfors
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Paragrafer i protokollet:Besvärstid 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen
då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
Den som anför besvären ska innan de lämnas in till marknadsdomstolen skriftligt underrätta
Lumparlands kommun om sin avsikt att göra ärendet anhängigt i marknadsdomstolen.
BESVÄRSSKRIFT

En kopia av beslutet som besvären gäller ska bifogas då besvären inlämnas till marknadsdomstolen.
Den som anför besvär ska framställa sina yrkanden i ärendet. Bestämmelser om påföljder som
marknadsdomstolen kan bestämma på grund av ett oriktigt upphandlingsförfarande finns i 154 § lagen
om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016).
Den som anför besvär ska motivera yrkandena, d.v.s. förklara på vilket sätt upphandlingsförfarandet
enligt dennes uppfattning strider mot rättsreglerna för offentliga upphandlingar. Om den som anför
besvär yrkar på gottgörelseavgift ska denne ange det yrkade beloppet.
INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan
besvärstiden går ut.
AVGIFT

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsavgiften
för en enskild i marknadsdomstolen 500 euro och för en juridisk person antingen 2 000 euro, 4 000
euro eller 6 000 euro beroende på upphandlingens värde.

Protokolljusterare
________________

