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159 § Sammanträdets konstituerande
Laglighet och beslutförhet
Konstaterades att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på lagenlig
kallelse.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utsågs Johan Malén och Lil Strandholm-Karlsson.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes enhälligt med följande tillägg:
171 § Den åländska plaststrategin, utlåtande

Protokolljusterare
________________
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160 § Anmälningsärenden
Kst § 160/28.11.2018
1. Information om val som förrättas 2019.
2. Tekniska nämndens protokoll 8.11.2018.
3. Tekniska nämnden har 8.11.2018 beslutat utvidga vattenledningsnätet på
Norrviksvägen.
4. Tekniska nämnden har 8.11.2018 beslutat att utvidgning av
vattenledningsnätet i Lumpo utförs 2019.
5. Byggnads- och miljöinspektören har 9.11.2018 upprättat ett utlåtande över
landskapsregeringens förslag till förordningar om avfall.
6. Ålands landskapsregerings beslut 13.11.2018 om jordförvärvstillstånd.
7. Kallelse till Ålands kommunförbunds förbundsstämma 23.11.2018.
8. Kallelse till SÅHD förbundsfullmäktige 4.12.2018.
9. Kallelse till Ålands omsorgsförbund k.f. förbundsfullmäktige 29.11.2018.
Förbundet har dock meddelat att förbundsfullmäktige blir framskjutet till
27.12.2018.
10. Kallelse till Oasen boende- och vårdcenter k.f. förbundsfullmäktige
14.12.2018.
11. Mise styrelseprotokoll 20.11.2018.
12. Protokoll från Ålands kommunförbunds förbundsstämma 23.11.2018.
13. Byggnads- och miljönämndens protokoll 20.11.2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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161 § Kommunfullmäktiges protokoll 14.11.2018
Kst § 161/28.11.2018
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 14.11.2018:
36 § Tilläggsäskanden Lumparlands investeringar
37 § Kommunens integrationsprogram
38 § Inkomstskattesats 2019
39 § Fastighetsskattesatser för 2019
40 § Arvodesstadga
41 § Vattenanslutningsavgift år 2019 Lumparland
42 § Avloppsanslutningsavgift år 2019 Lumparland
43 § Avgifter för annonsering i infobladet och kopiering
44 § Hyror för Lumparlands kommuns övriga utrymmen
45 § Barnomsorgstaxan, justering av avgiften för fritidshemsvården för skolbarn
från 1 januari 2019
46 § Tjänstebeskrivning för ekonomichef
47 § Samarbetsdiskussioner mellan Lemlands och Lumparlands kommuner
48 § Ändring av grundavtal för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och att de
kan verkställas eller redan har verkställts.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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162 § Ålands Vatten Ab, förfrågan om samarbetsavtal för VA-sektorn 20192022, Lumparland
Tn § 104/ 8.11.2018
Ålands Vatten Ab har kommit in med en förfrågan om samarbetsavtal för VAsektorn för åren 2019 – 2022, där styrgruppen för VA-plan för Åland föreslår att ett
uthålligt utvecklingssamarbete mellan Ålands Vatten Ab (huvudman) och
kommunerna upprättas genom ett flerårigt samarbetsavtal. Deltagande parter i
samarbetet binder sig genom avtal med huvudman för fyra år framledes. Samarbetet
förlängs årligen ett år i taget samtidigt som projektplanen revideras. Avtalet utgör
stommen för det fortsatta arbetet med VA-planens förverkligande. Styrgruppen
önskar att svar angående deltagande i samarbetet meddelas senast den 18 december
2018 till Ålands Vatten Ab, david.stahlman@vatten.ax.
VA-planen för Åland som tagits fram av Ålands Vatten har tydligt visat på ett stort
behov av ett övergripande utvecklingsarbete av den kommunala VA-sektorn på
Åland. Genom Ålands Vatten samt Lotsbroverket tillgodoses en majoritet av
Ålands befolknings behov av vattenförsörjning och omhändertagande av
spillvatten, vilket innebär att ett gemensamt arbete skulle gynna alla.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden rekommenderar Lumparlands kommunstyrelse att godkänna
förslaget om fortsatt samarbete under åren 2019-2022 under förutsättning att övriga
tillfrågade också deltar.
Kostnaderna för samarbetet, 600 € per år för Lumparlands del, ryms inom tekniska
nämndens driftsbudget för vatten och avlopp.
Ärendets behandling fortsätter i Lumparlands kommunstyrelse.
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
________________
Kst § 162/28.11.2018

-

Eftersom Lemlands kommun är huvudman för den gemensamma tekniska nämnden
för Lemland och Lumparland har Lumparlands kommun formellt inte någon
beslutsmakt över hur tekniska nämnden budgeterar sina anslag utan det har
kommunfullmäktige i Lemlands kommun. Dock är förslaget till avtal av sådan art
att det är varje kommun som godkänner avtalet så Lumparlands kommun behöver
formellt ta ställning till avtalet. Förslag till samarbete, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst §162
Eftersom behövliga budgetmedel bedöms finnas inom tekniska nämndens
driftsbudget och att det handlar om ett belopp på 600 euro bör förhoppningsvis de
Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

Sida 5
Sammanträdesprotokoll
28.11.2018 kl. 19.00

positiva effekterna av samverkan vida överskrida de kostnader som avtalet innebär
för Lumparlands kommun.
I övrigt kan nämnas att även den gemensamma byggnads- och miljönämnden för
Lemland och Lumparland har ställt sig positiv till godkänna förslaget om fortsatt
samarbete under 2019-2022
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget om fortsatt samarbete under 20192022 enligt Bilaga A – Kst 162 under förutsättning att en majoritet av de övriga
tillfrågade också deltar. Kostnaderna för samarbetet ska rymmas inom tekniska
nämndens driftsbudget för vatten och avlopp.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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163 § Hyror för Lumparlands kommuns övriga utrymmen
Kst § 144/7.11.2018
Kommunen har en sedan tidigare en fastställd hyra för samlingsrummet och köket
på Kapellhagen ESB. Den har tidigare ingått i kommunens beslut om taxor, avgifter
och arvoden. Det beslutet tas inte från och med i år, utan arvodena föreslås vara
samlade i en arvodesstadga och avgifter för annonsering och kopiering föreslås vara
i ett eget avgiftsdokument. Därmed finns behov av att ta ett beslut om kommunens
hyror för övriga utrymmen där hyra för samlingsrummet och köket på ESB
Kapellhagen fastställs.
Från och med hösten 2018 finns även möjlighet för kommunen att hyra ut
daghemsbyggnaden Myrstacken på grund av låg beläggning inom barnomsorgen.
Tekniska kansliet har räknat med att en månadshyra om 600 euro exklusive moms
troligen skulle täcka kostnader för uppvärmning, renhållning, fastighetsskötsel och
administration. Räknas fastighetsskötsel och administration bort skulle det behövas
en månadshyra på 200 euro. För närvarande finns ingen tilltänkt hyresgäst men det
är lämpligt att fastställa en hyra så att tekniska nämnden kan hyra ut lokalen om
intresse skulle uppkomma.
Kommunkansliets mötesrum står många kvällar tomt varför kommunen kan
möjliggöra uthyrning av det. Allmännyttiga samfund i Lumparland föreslås inte
behöva betala hyra för utrymmet.

-

Förslag till hyror för Lumparlands kommun övriga utrymmen, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 144
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att hyror för Lumparlands
kommun övriga utrymmen enligt Bilaga A – Kst § 144 godkänns att gälla från och
med 1.1.2019.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Kfge § 44/14.11.2018
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt återremittera ärendet.
________________
Kst § 163/28.11.2018
Efter kommunfullmäktiges behandling har vissa justeringar gjorts i förslaget till
hyra för daghemsbyggnaden Myrstacken. Hyran har brytits ner i fem olika
Protokolljusterare
________________
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alternativ beroende på i hur stor omfattningen någon önskar hyra byggnaden. De
olika alternativen är:
-

En dag i veckan
Två dagar i veckan
Tre dagar i veckan
Fyra dagar i veckan
Samtliga dagar i veckan.

Hyran är uträknad så att en dag i veckan motsvarar en femtedel av hyran för
samtliga dagar i veckan medan två dagar i veckan motsvarar två femtedelar, osv.
Detta möjliggör för verksamheter som bara önskar använda den någon dag i veckan
vilket eventuellt skapar en lägre tröskel och gör så att byggnaden åtminstone några
dagar i veckan är uthyrd. Dock kommer byggnaden vara uppvärmd i någon mån
under de dagar den inte är uthyrd vilket skapar en kostnad för kommunen om den
inte är uthyrd samtliga dagar. Vid uthyrning samtliga dagar i veckan beräknas
månadsintäkterna till fullo täcka kostnaderna för uppvärmning, renhållning,
fastighetsskötsel och administration.

-

Förslag till hyror för Lumparlands kommun övriga utrymmen, enligt bilaga:
Bilaga B – Kst § 163
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att hyror för Lumparlands
kommun övriga utrymmen enligt Bilaga B – Kst § 163 godkänns att gälla från och
med 1.1.2019.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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164 § Budget 2019
Kst § 134/17.10.2018
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och berörda tjänsteinnehavare
håller budgetseminarium i Lumparlands skola inför 2019 års budget.
Kommunfullmäktiges ledamöter och nämndernas ordföranden har även inbjudits
till seminariet.
Kommundirektörens förslag:
Socialnämnden, skolnämnden, tekniska nämnden, byggnads- och miljönämnden,
kultur- och fritidsnämnden och centralförvaltningen presenterar sina budgetförslag
för 2019 och en allmän diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta
varefter ärendet remitteras till kommundirektören för vidare beredning.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________
Kst § 147/7.11.2018
I kommundirektörens budgetförslag för 2019 ingår planläggningskostnader för
södra Långnäs i enlighet med byggnads- och miljönämndens förslag, men är
beroende av vad kommunstyrelsen beslutar i det ärendet.
Budgetförslaget för 2019 visar ett underskott på 51 049 euro, främst på grund av att
minskningen av landskapsandelarna inte kompenseras av ökade skatteinkomster
och att investeringsutgifterna för 2019 är betydligt högre jämfört med 2018.
Budgetförslaget håller sig inom den totala ramen kommunstyrelsen gav genom §
74/20.6.2018 med cirka 1 000 euro. Årsbidraget budgeteras till 145 749 euro. På
grund av ett relativt stort behov av investeringar ökar avskrivningarna till 196 798
euro, dock håller sig de totala investeringarna för 2019 under avskrivningarna.
Investeringarna uppgår totalt till 124 334 euro under 2019. I Och med att
investeringarna föreslås täckas med egna medel förväntas likvida medel sjunka med
98 864 euro.

-

Förslag till budget 2019 och ekonomiplan 2020-21, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 147
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av förslag till budget och ekonomiplan 2019-21 enligt
Bilaga A – Kst § 147 och föreslår eventuella justeringar, varefter den remitteras till
kommundirektören för att återigen behandlas av kommunstyrelsen vid det
planerade sammanträdet 28.11.2018.

Protokolljusterare
________________
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Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________
Kst § 164/28.11.2018
-

Slutligt förslag till budget 2019 och ekonomiplan 2020-21, enligt bilaga:
Bilaga B – Kst § 164
Efter kommunstyrelsens senaste behandling har de budgeterade landskapsandelarna
inklusive alla kompensationer stigit till 710 102 euro. Dock har de prognosticerade
skatteinkomsterna sjunkit till 1 522 000 euro vilket medför att resultatet efter
avskrivningar blir -26 546 euro. De faktiska skatteinkomster som kommer inflyta är
dock osäkert eftersom prognoserna för Lumparlands del ändrat betydligt flera
gånger under hösten. Dock är årsbidraget 170 252 euro vilket är 21 082 euro mer
än budgeterat 2018.
Kommunens likvida medel ser ut att minska under året med 74 361 euro vilket är
på grund av att kommunen, sett till föregående två år, har betydande investeringar
som finansieras med egna medel.
På grund av de för varje år minskande landskapsandelarna ser kommunens likvida
medel ut att minska för varje år under planperioden då ökande skatteinkomster inte
till fullo täcker de minskande landskapsandelarna. Från bokslut 2017 till sista året i
planperioden kommer landskapsandelarna för Lumparlands kommun ha sjunkit
med 224 240 euro vilket är en betydande del av kommunens finansiering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att budget 2019 och ekonomiplan
2020-21 antas enligt Bilaga B – Kst § 164.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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165 § Förvaltningsstadga
Kst § 102/22.8.2018

-

Lumparlands kommuns förvaltningsstadga är antagen av kommunfullmäktige
11.11.2015 och trädde i kraft 1.1.2016. Sedan dess har ett flertal lagändringar gjorts
som påverkar kommunens förvaltning och det finns även skäl att förtydliga vissa
paragrafer i stadgan. Förslag till förvaltningsstadga, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 102
Följande väsentliga ändringar har gjorts i det framtagna förslaget till ny
förvaltningsstadga:
- Bestämmelser gällande den genom lag stipulerade elektroniska anslagstavlan.
Kommunens tillkännagivanden ska numera endast anslås på den elektroniska
anslagstavlan.
- Nya paragrafer gällande deltagande i sammanträde på distans och elektroniskt
beslutsförfarande. Bestämmelserna ger kommunens organ möjligheter till att
delta i sammanträden via videolänk och ger även möjlighet till att ta elektroniska
beslut utom ett sammanträdes ordinarie tider.
- Förtydliganden gällande kommunstyrelsens beslutsrätt. Inga större ändringar i
sak men framgår nu vilka rättigheter kommunstyrelsen har gällande
omdisponeringar i budget.
- Utökning av kommundirektörens beslutanderätt. Kommundirektören kan nu
avge utlåtanden gällande jordförvärv och trafiktillstånd. Det bestäms även upp
till vilken summa kommundirektören kan besluta om anskaffningar.
- Förtydliganden gällande nämndernas uppgifter inom verksamhetsområdet.
- Nya avsnitt vad gäller de nämnder kommunen är huvudman för i vilket det
tydliggörs vad nämndernas verksamhetsområde är.
- Bestämmelser om förvaltningschefers allmänna beslutanderätt, som till exempel
anskaffningar. Ytterligare bestämmelser vad gäller beslutanderätten tas upp i
instruktion eller nämndens delegeringsbeslut.
- Tydliggörande att kallelse till sammanträde kan utfärdas av tjänsteinnehavare på
uppdrag av ordföranden. Detta gäller dock inte kommunfullmäktige.
- Bestämmelse om att föredragande alltid måste ge ett beslutsförslag för att ett
ärende ska kunna behandlas. Bestämmelsen föreslås för att undvika beslut där
sakkunnig tjänsteinnehavare inte har tid på sig att sätta sig in i ärendet och
därmed minska risken för lagstridiga beslut.
- Nytt kapitel angående kommunstyrelsens rätt att tillsätta kommittéer.
Protokolljusterare
________________
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- Tydliggörande att bestämmelser om hur tjänsteinnehavare tillsätts även gäller
arbetstagare om inte kommunstyrelsen beslutat annorlunda.
- Bestämmelse om att förvaltningschef kan lediganslå tjänst på anställande organs
vägnar.
- Omfattande ändringar gällande vem som beslutar om anställning av personal och
vikarier för personal.
- Tydliggöranden gällande vem som beviljar semester samt tjänste- eller
arbetsledighet.
- Bestämmelser vem som har rätt att utfärda varningar till personal.
- Tydliggörande om att det är arbetarskyddskommissionen som är kommunens
samarbetsorgan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Samtliga ändringar är markerade i gult men då det rör sig om en helt ny
förvaltningsstadga är bestämmelserna inte längre på samma plats som i den nu
gällande förvaltningsstadgan. Många mindre ändringar har också gjorts som inte
kan anses väsentliga men dessa är likväl är markerade i gult i förslaget för att på ett
tydligt sätt visa vad som är nytt i förslaget till förvaltningsstadga.
Eftersom förslaget helt och hållet är gjort på tjänstemannanivå finns skäl att lyfta
förslaget till kommunstyrelsen för en genomgång av förslaget för att sedan
remittera det till förvaltningen för eventuell vidare beredning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av förslaget till ny förvaltningsstadga enligt Bilaga A –
Kst § 102 och återremitterar ärendet till kommundirektören för vidare beredning.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
Kst § 165/28.11.2018
Efter senaste behandlingen har följande ändringar gjorts i förslaget:
-

Kommundirektören är nu inskriven som socialsekreterarens vikarie. Dock
berör denna punkt endast sådana uppgifter i tjänsten som inte har med direkt
myndighetsutövning då denna utförs av Lemlands kommun under
socialsekreterarens frånvaro. Exempel på uppgifter som kommundirektören
ska utföra som vikarie är föredragning i socialnämnden och personalfrågor.

Protokolljusterare
________________
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-

-

Det är nu i förslaget bestämt att ekonomichefen endast är vikarie under de
första fem veckorna av kommundirektörens frånvaro. Vid längre frånvaro
ska ett beslut tas av kommunstyrelsen om vem som förordnas att utföra
uppgifterna.

-

Kommundirektören kan besluta om stängning av kommunkansliet under
semesterperioden (juni-augusti) för perioder på högst 14 dagar och utanför
semesterperioden för perioder på högst fem dagar under en månad.

-

Det ankommer på kommundirektör eller förvaltningschef att skriftligen
bekräfta att uppsägningsmeddelande för arbetstagare har mottagits.

-

En person som väljs till en tjänst eller befattning ska inom två månader
räknat från tillträdesdatumet lämna in en utredning om hälsotillstånd i form
av ett läkarintyg.

-

Det är tydliggjort att det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens
avgifter.

Förslag till förvaltningsstadga, enligt bilaga:
Bilaga B – Kst § 165
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att förslaget till
förvaltningsstadga enligt Bilaga B – Kst § 165 antas att gälla från och med
1.1.2019. Samtidigt upphävs kommunens förvaltningsstadga av 11.11.2015.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

Sida 13
Sammanträdesprotokoll
28.11.2018 kl. 19.00

166 § Utlåtande över Ålands landskapsregerings initiativ till ändring i
kommunindelningen mellan Lumparlands och Vårdö kommuner
Kst § 166/28.11.2018

-

Ålands landskapsregering har 7.11.2018 beslutat anhängiggöra ett ärende som
gäller ändring i kommunindelningen mellan Lumparlands och Vårdö kommuner.
Den planerade gränsjusteringen ska dock inte verkställas innan kommunerna på
södra och norra Åland har ett gällande samgångsavtal i enlighet med den föreslagna
landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland. Den föreslagna
gränsjusteringen har genom beslutet 7.11.2018 ställts ut till påseende och
allmänheten och de berörda kommunerna ges tillfälle att avge utlåtande över den
föreslagna gränsjusteringen fram till och med 7.12.2018 kl. 16.15. Ålands
landskapsregerings beslut av 7.11.2018, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 166
Enligt 5 § kommunindelningslagen (FFS 1196/1997) kan en ändring i
kommunindelningen som innebär att en kommuns område minskas eller utvidgas,
men inte att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar, verkställas
om inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen eller om
ändringen inte inverkar på invånarantalet i någon kommun med mer än fem procent
eller på arealen i någon kommun med mer än tio procent, räknat enligt landarealen.
Om en av dessa förutsättningar inte är uppfyllda kan en ändring av
kommunindelningen som landskapsregeringen nu har initierat endast verkställas
enligt de i 3 § kommunindelningslagen särskilt vägande förutsättningar.
Utifrån Lumparlands och Vårdö kommuners landareal och befolkning inverkar inte
ändringen så väsentligt att 3 § kommunindelningslagen behöver tillämpas. Utifrån
landskapsregeringens beslut gör förvaltningen även tolkningen att den föreslagna
gränsjusteringen ska göras när Lumparlands och Vårdö kommuner fortfarande
existerar men att kommunerna på södra och norra Åland ska ha ett gällande
samgångsavtal.
Gällande de allmänna förutsättningarna för att Ängö-Bussö skulle tillhöra
Lumparlands kommun och sedan eventuellt Södra Åland kan nämnas att 7 av 9
personer som hade fyllt 16 år och som vara stadigvarande bosatta i området ställde
sig positiva till att tillhöra Södra Åland.
Vad som vidare kan nämnas är att skolbarn på Ängö-Bussö får gå i Lumparlands
skola och även i Kyrkby högstadieskola. Därutöver finns även ett gällande avtal
mellan Lumparlands och Vårdö kommuner avseende att Lumparlands kommun
handhar hemservice på Ängö-Bussö. Dock ansvarar Vårdö kommun formellt sett
för all myndighetsutövning och all eventuell övrig socialvård vilket eventuellt kan
skapa en upplevd gränsdragningsproblematik hos de som bor på Ängö-Bussö.

Protokolljusterare
________________
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Kommunstyrelsen
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För Lumparlands kommuns del skulle en gränsjustering medföra att behovet av
avtal minskar väsentligt och att någon eventuell gränsdragningsproblematik mellan
kommunerna inte kan uppstå. Dock är dessa avtal uppgjorda så att det i nära mån
innebär ett nollsummespel för Lumparlands kommuns del, vilket inte kommer vara
fallet om Ängö-Bussö införlivas i Lumparlands kommun.
Avslutningsvis kan nämnas att förvaltningen tolkar denna begäran om utlåtande så
som ett extra förfarande utöver det som stadgas i 7 § kommunindelningslagen
gällande kraven på utlåtanden eftersom landskapsregeringens beslut tydligt
beskriver att förslaget slutligen kommer att ställas ut i enlighet med 7 §
kommunindelningslagen efter att landskapsregeringen gjort en bedömning huruvida
en utredning enligt 8 § ovan nämnda lag ska utföras.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att som utlåtande till Ålands landskapsregering framföra
följande:
1. Kommunen ställer sig positiv till en eventuell gränsjustering mellan
Lumparlands och Vårdö kommuner avseende Ängö-Bussö.
2. Avser Ålands landskapsregering utföra gränsjusteringen innan de för
nuvarande benämnda kommunerna Södra Åland och Norra Åland juridiskt
sett existerar?
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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167 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv
Kst § 167/28.11.2018
Ålands landskapsregering har 31.10.2018 till Lumparlands kommun inkommit med
en begäran om utlåtande över en ansökan om jordförvärv med Dnr ÅLR
2018/8126. Utlåtandet bör vara landskapsregeringen tillhanda senast 30.11.2018.
Telia Towers Finland Oy anhåller om jordförvärvstillstånd för att med stöd av
legorätter få besitta en fastighet i Lumparlands kommun. Fastigheten planeras att
genom delning av Telia Finland Oyj överföras till Telia Towers Finland Oy. Med
hänvisning till Ålands landskapsregerings beslut 27.2.2017 (Dnr K12/06/5/553), i
vilket beviljades Telia Sonera Finland Abp jordförvärvstillstånd (Företaget bytte
23.3.2017 namn till Telia Finland Oyj), bör Lumparlands kommun utifrån tidigare
praxis förorda ansökan om jordförvärv.

-

Begäran om utlåtande från Ålands landskapsregering, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 167
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar, utifrån Ålands landskapsregerings begäran om
utlåtande med DNr ÅLR 2018/8126, förorda ansökan om jordförvärv med
hänvisning till de framförda motiveringarna i Telia Towers Finland Oy:s ansökan.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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168 § Avtal med Lemlands kommun avseende barn- och
ungdomsverksamhet
Kst § 72/20.6.2018
Lumparlands kommun har under 2017 haft ett avtal med Lemlands kommun
avseende barn- och ungdomsverksamhet. Avtalet reglerar rätten till att barn bosatta
i Lumparlands kommun får delta i Lemlands kommuns fritidsverksamhet, både
verksamheten som är förlagd i Lemland och fritidsledarna på Ålands gemensamma
aktiviteter runtom på Åland. Avtalet löpte från 1.1.2017–31.12.2017 och ska enligt
avtalet omförhandlas årligen. Avtalet har dock inte omförhandlats inför 2018 men
barn i Lumparlands kommun har ändå deltagit vid aktiviteter som Lemlands
kommun anordnat. För att formalisera avtalets grunder för 2018 och skapa underlag
för fakturering bör ett nytt avtal ingås att gälla retroaktivt från 1.1.2018.
Enligt 49 § förvaltningsstadgan för Lumparlands kommun av 11.11.2015 ska
nämnd uppgöra förslag till avtal för godkännande. På grund av att avtalet sedan
länge borde ha ingåtts och att det rör sig om ett oförändrat avtal mot tidigare år och
som då uppgjordes av kultur- och fritidsnämnden finns skäl för kommunstyrelsen
att utan beredning av berörd nämnd besluta att ingå avtal och sedan delge kulturoch fritidsnämnden beslutet samt avtalet.

-

Förslag till avtal, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 72
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ingå avtal med Lemlands kommun avseende barn- och
ungdomsverksamhet enligt Bilaga A – Kst § 72. Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören befullmäktigas att underteckna avtalet.
Kommunstyrelsen ger samtidigt i uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden att inför
2019 tillsammans med Lemlands kommun göra upp ett förslag till avtal avseende
barn- och ungdomsverksamhet med en avtalstid som gäller tillsvidare.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________

Kfn § 26/13.8.2018
Kultur- och fritidsnämnden har av styrelsen fått i uppdrag att tillsammans med
Lemlands kommun ta fram ett avtal som gäller tillsvidare.
Beslutsförslag:
Föreslås att bibliotekssekreteraren får i uppdra att tillsammans med Lemlands
kommun komplettera gällande avtal så att det gäller tillsvidare. I Avtalet skall även
framgå uppsägningstider för vardera part.
Protokolljusterare
________________
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BILAGA A KFN § 26/2018
Beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
________________
Kst § 168/28.11.2018

-

Bibliotekssekreteraren har tillsammans med Lemlands kommun tagit fram ett
förslag till avtal som ska gälla tillsvidare, enligt bilaga:
Bilaga B – Kst § 168
Avtalsförslaget behöver slutligt behandlas i kommunstyrelsen eftersom alla
kommunens avtal godkänns av kommunstyrelsen om det inte är annorlunda i
instruktion eller annat beslut bestämt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ingå avtal med Lemlands kommun avseende barn- och
ungdomsverksamhet enligt Bilaga B – Kst § 168. Kommunstyrelsens ordförande
och kommundirektören befullmäktigas att underteckna avtalet.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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169 § Val av kommunal centralnämnd
Kst § 169/28.11.2018
Riksdags- och Europaparlamentsval samt lagtings- och kommunalval ska hållas på
Åland 2019.
I enlighet med 5 § landskapslag (1970:39) om lagtings- och kommunalval ska
kommunfullmäktige inom januari månad under valåret tillsätta en centralnämnd för
kommunalvalet (kommunal centralnämnd) bestående av fem ledamöter, av vilka en
utses till ordförande och en till vice ordförande. Fullmäktige utser även fem
ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie
ledamöterna.
I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet Åland i varje
kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, presidentval och
Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet och för
vilken i tillämpliga delar gäller vad som i vallagen bestäms om kommunal
centralvalnämnd. Detta innebär att den kommunala centralnämnden fungerar som
kommunal centralvalnämnd vid alla riksval.
I enlighet med 6 § landskapslag om lagtings- och kommunalval fungerar den
kommunala centralnämnden som valnämnd i Lumparlands kommun eftersom
kommunen inte är indelad i röstningsområden.
I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och män vara
representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något
annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och ersättare.
Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess ny nämnd är vald i
enlighet med 7 § 1 mom. landskapslag om lagtings- och kommunalval.
Den kommunala centralnämnden ska tillsättas av kommunfullmäktige.
Den kommunala centralnämndens nuvarande sammansättning är följande:
Ordinarie
Erika Sjölund, ordförande
Mikael Blomqvist, vice ordförande
Jana Lindholm
Jan-Erik Pitzén
Anna-Greta Helsing
Ersättare
1. Stefan Karlsson
2. Cecilia Aaltonen-Lindblom
3. Jan Eriksson
Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

Sida 19
Sammanträdesprotokoll
28.11.2018 kl. 19.00

4. Ingela Palén
5. Bror Jansson
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att fullmäktige i enlighet med 5 §
landskapslag om lagtings- och kommunalval tillsätter en ny kommunal
centralnämnd, som tillika fungerar som kommunal centralvalnämnd vid riksval, och
väljer fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande,
samt fem ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de
ordinarie ledamöterna.
Beslut:
Ärendets bordlades.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
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170 § Val av valbestyrelse
Kst § 170/28.11.2018
Enligt 6 § landskapslag om lagtingsval och kommunalval (ÅFS 1970:39) och 15 §
vallagen (FFS 714/1998) ska för förhandsröstning som verkställs i anstalter
tillsättas en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordförande och
en annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, med
angivande av ordningsföljden för inkallande.
Valbestyrelsen ska tillsättas av kommunfullmäktige.
Den nuvarande valbestyrelsen har följande sammansättning:
Ordinarie
Erika Sjölund, ordförande
Mikael Blomqvist, vice ordförande
Anna-Greta Helsing
Ersättare
1. Stefan Karlsson
2. Ingela Palén
3. Jan Eriksson
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige val av valbestyrelse för samtliga
allmänna val som sker 2019-2022 enligt följande:
- tre ledamöter, varav en utses till ordförande och en till vice ordförande
- tre ersättare med angivande av ordningsföljd för inkallande.
Beslut:
Ärendet bordlades.
________________

Protokolljusterare
________________
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171 § Den åländska plaststrategin, utlåtande
Bmn § 210/20.11.2018
På uppdrag av landskapsregeringen har en arbetsgrupp under 2017 och 2018 arbetat
fram ett förslag till plaststrategi.
Landskapsregeringen har nu sänt plaststrategin på remiss för inhämtande av
synpunkter under tiden 6.11. - 4.12.2018.
Syftet med den åländska plaststrategin är att övergripande samla den kunskap som
finns i dag om plast och microplast i miljön, öka kunskapen om plastens
miljöpåverkan samt ge förslag och rekommendationer till hur var och en kan bidra
till en minskad spridning av plaster och microplaster i miljön.
Plaststrategins övergripande focusområden är;
- Plaståtervinning
- Minskad nedskräpning
- Minskad plastanvändning
- Minskad spridning av microplaster
Dokumentet finns på regeringens hemsida regeringen.ax/nyheter.
Miljöinspektörens förslag:
Nämnden besluter konstatera att dokumentet är omfattande och välarbetat.
Det vore önskvärt att också Lemland och Lumparland hade egna kommunala
handlingsplaner om minskad spridning av plaster och microplaster i miljön.
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelserna i Lemland och Lumparland.
Beslut:
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
________________
Kst § 171/28.11.2018
Eventuellt utlåtande över förslaget till plaststrategi
landskapsregering tillhanda 4.12.2018 kl. 16.15.

ska

vara

Ålands

Förslaget till plaststrategi har delgivits kommunstyrelsen per e-post 27.11.2018.
Utöver det som framkommer i byggnads- och miljönämndens beredning kan även
framföras att det i 6 kapitlet i plaststrategin redogörs för konkreta förslag på
åtgärder som Ålands landskapsregering, övriga i landskapet belägna myndigheter,
daghem och skolor, företag respektive privatpersoner kan utföra för att minska
mängden plast i vårt samhälle. Många av förslagen är, även med mycket små
medel, lätta att genomföra redan idag.
Protokolljusterare
________________
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Dokumentet gör det förhållandevis lätt för samtliga aktörer på Åland att upprätta
konkreta handlingsplaner för att minska spridning av plaster och mikroplaster i
miljön.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till plaststrategi för att minska
spridning av plaster och mikroplaster i miljön.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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172 § Sammanträdets avslutande
Kst § 172/28.11.2018
Sammanträdet avslutades kl. 20.46.

Protokolljusterare
________________
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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: 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 162, 168.
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: 162, 168.
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. Vid elektronisk
delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts
fram offentligt. I vardera fallen 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. Vid elektronisk delgivning
anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, 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 29.11.2018.
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. Vid elektronisk delgivning anses en part
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, 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.
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BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID

Besvärsmyndighet är:
Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
FI-00 520 Helsingfors
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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. Vid elektronisk delgivning anses en part
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, 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.

