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Lumparlands kommun 
Kommunfullmäktige 

9 § Sammanträdets konstituerande 

 
Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades kl. 19.00. 

Laglighet och beslutförhet 
Ledamöter (antal protokolljusteringar): 

Eriksson Pia  (0) 
Joelsson Annsofi (2) 
Boman Linda (2) 
Lindholm Matti (2) 
Nordberg Ulrika (2) 
Sjölander Jessica (2) 
Staf Martin  (2) 
Stenberg Brage (2) 
Williams Robert (2) 
 
Ersättare 

1. Sandsnäcka Markuz (0) 

Vid namnuppropet konstaterades sju av kommunfullmäktiges ledamöter vara 
närvarande varav en på distans. Martin Staf och Robert Williams hade anmält 
förhinder och antecknades som frånvarande. Martin Staf ersattes av Markuz 
Sandsnäcka. Sålunda var sammanlagt åtta ledamöter närvarande vid uppropet. 

Kommunfullmäktige konstaterade sammanträdet lagenligt sammankallat och 
med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. 

Protokolljustering 
Till protokolljusterare utsågs Annsofi Joelsson och Markuz Sandsnäcka.  

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande. 

Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunfullmäktige 

10 § Anmälningsärenden 

Kf § 10/21.4.2021 

1. Resultat inklusive avskrivningar för 2020. 

Beslut 
Antecknades för kännedom. 
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_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunfullmäktige 

11 § Driftsöverskridningar 2020 

Ks § 31/31.3.2021 

En sammanställning över förbrukade driftsmedel gentemot budgeten för 2020 
har tagits fram, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 31 
 
Enligt budgeten är varje förvaltningsorgan totala nettobelopp bindande 
gentemot kommunfullmäktige, vilket betyder att organen inom den givna 
ramen kan omdisponera medel mellan anslag. Överskridningar av vissa anslag 
kan alltså täckas upp av underskridningar inom andra anslag. 

Det är endast kultur- och fritidsförvaltningen som överskridit budgeten. 
Överskridningen beror på en utbetalning av slutlön till följd av pension. Kultur- 
och fritidsförvaltningens anslag utgör nästan endast löner, bidrag och 
litteraturinköp vilket gör det svårt att underskrida budgeten vid en utbetalning 
av slutlön utan att det inverkar på bibliotekets litteratursortiment. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna överskridningarna 
i budget 2020 enligt Bilaga A – Ks § 31. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

Kf § 11/21.4.2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 
________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunfullmäktige 

12 § Investeringsöverskridningar 2020 

Ks § 32/31.3.2021 

En sammanställning över förbrukade medel gentemot investeringsbudgeten för 
2020 har tagits fram, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 32 

Enligt budgeten står investeringsdelens anslag till respektive 
förvaltningsorgans disposition för det projekt eller ändamål med de eventuella 
begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget 
godkänts. Nettobeloppet är bindande gentemot kommunfullmäktige. 

Ingen investering har överskridit sitt anslag. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar meddela fullmäktige att inga investeringar under 
2020 har överskridit anslagna medel. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

Kf § 12/21.4.2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt anteckna meddelandet till kännedom. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunfullmäktige 

13 § Sammanträdets avslutande 

 
 
Sammanträdet avslutades kl. 19.11. 
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Lumparlands kommun 
Kommunfullmäktige 

BESVÄRSANVISNING 
 
Förbud att söka ändring 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
i kommunallagen (1997:73) eller 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 
808/2019) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär 
anföras över beslutet.  
 
Paragrafer i protokollet: 9, 10, 12. 
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Lumparlands kommun 
Kommunfullmäktige 

KOMMUNALBESVÄR BESVÄRSANVISNING 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
 
Paragrafer i protokollet: 11. 
 
Besvärsrätt 
Ändring i beslut kan sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part) och kommunmedlemmar. 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. 
 
Besvärstid 
Besvärstid är 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 den sjunde dagen 
efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats 
publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. 
 
Besvärsgrunder 
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. 

 
Besvärsskrift 
I besvärsskriften ska uppges: 

− ändringssökandens namn, kontaktuppgifter och postadress, 
− det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet) 
− till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena) 
− grunderna för yrkandena, 
− vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser 

ändringssökanden själv. 
 
Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes 
kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan 
dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna. 
 
Till besvären ska följande fogas: 

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning, 
2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning 

om när besvärstiden börjat löpa, 
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Lumparlands kommun 
Kommunfullmäktige 

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa 
inte redan tidigare har lämnats till myndigheten. 

  
Besvärsmyndighet 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
AX-22 101 Mariehamn 
E-post: aland.fd@om.fi  
 
Inlämnande av besvärshandlingarna 
Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan 
besvärsmyndigheten stänger. 
 
Avgift 
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i 
förvaltningsdomstolen 260 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. 
  
  

mailto:aland.fd@om.fi
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Lumparlands kommun 
Kommunfullmäktige 

FÖRVALTNINGSBESVÄR BESVÄRSANVISNING 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärsrätt 
Besvär får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 
påverkas av beslutet (part) samt av den som har besvärsrätt enligt särskilda bestämmelser 
i lag. En myndighet får även anföra besvär över beslutet om överklagandet är behövligt med 
anledning av det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka. 
 
Besvärstid 
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. Beslutet anses dock ha kommit till en myndighets kännedom på 
ankomstdagen. 
 
Besvärsskrift 
I besvärsskriften ska uppges: 

− ändringssökandens namn, kontaktuppgifter och postadress, 
− det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet) 
− till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena) 
− grunderna för yrkandena, 
− vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser 

ändringssökanden själv. 
 
Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes 
kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan 
dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna. 
 
Till besvären ska följande fogas: 

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning, 
2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning 

om när besvärstiden börjat löpa, 
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa 

inte redan tidigare har lämnats till myndigheten. 
 
Besvärsmyndighet 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
AX-22 101 Mariehamn 
E-post: aland.fd@om.fi  
 
  

mailto:aland.fd@om.fi
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Lumparlands kommun 
Kommunfullmäktige 

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) är rättegångsavgiften i 
förvaltningsdomstolen 260 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. 



Budget 2020 Bokslut 2020
Procent 

förbrukat
-237 436,55 -229 053,73 96,47 %

-842 383,45 -711 064,09 84,41 %

-658 018,70 -563 222,70 85,59 %

-47 044,90 -48 433,04 102,95 %

-25 076,00 -25 198,40 100,49 %

-213 320,60 -204 010,10 95,64 %

-34 645,50 -38 356,95 110,71 %

Organ
Centralförvaltningen

Socialnämnden*

Skolnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Byggnads- och miljönämnden 

Tekniska nämnden

Den gemensamma räddningsnämnden 

Den gemensamma lantbruksnämnden -7 093,00 -5 514,00 77,74 %

*Slutregleringarna för KST (vilket vi tror att kommer vara 0€)
samt Äldreomsorg på distans är ännu inte gjorda.

Bilaga A – Ks § 31



Investeringar 2020 Budget 2020 Bokslut 2020
Förbrukning i 

procent
8804 Planläggning -7 500,00 0,00 0,00 %

8201 Markområden - -20 000,00 -

8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken* 0,00 0,00 -

8404 Kommunkansliet -5 000,00 -3 035,05 60,70 %

8518 Fosforfälla -6 400,00 -1 979,27 30,93 %

8553 IT-system reningsverk -40 000,00 -38 380,00 95,95 %

8554 Värmesystem skola/daghem* -10 171,00 -10 171,00 100,00 %

8801 Vattendistributionsledningar* -13 324,00 -11 514,00 86,42 %

Summa -82 395,00 -85 079,32 103,26 %

*Flyttad till 2021.

Bilaga A – Ks § 32
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