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Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige

12 § Sammanträdets konstituerande
Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades kl. 19.00.

Laglighet och beslutförhet
Ledamöter (antal protokolljusteringar):
Williams Robert
Joelsson Annsofi
Boman Linda
Lindholm Matti
Nordberg Ulrika
Sjölander Jessica
Staf Martin
Stenberg Brage
Wilhelms Brage
Ersättare

(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(1)

1. Sandsnäcka Markuz (2)

Vid namnuppropet konstaterades åtta av kommunfullmäktiges ordinarie
ledamöter vara närvarande. Brage Wilhelms hade anmält förhinder. Brage
Wilhelms ersattes av Markuz Sandsnäcka. Sålunda var totalt nio ledamöter
närvarande.

Kommunfullmäktige konstaterade sammanträdet lagenligt sammankallat och
med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utsågs Ulrika Nordberg och Linda Boman.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad.
________________

Protokolljusterare
_______________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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13 § Anmälningsärenden
Kf § 13/16.3.2022
1. Meddelande till Kommunernas socialtjänst k.f., medlemskommunerna i
Kommunernas socialtjänst k.f. samt landskapsregeringen.
2. Information om kommunens beredskap med anledning av
Ukrainakriget.

Beslut
Antecknades för kännedom.
________________

Protokolljusterare
_______________________
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Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige

14 § Överskridningar i budget 2021 (Dnr: 77/2022)
Ks § 21/2.3.2022

-

-

En sammanställning över förvaltningarnas förbrukade driftsmedel gentemot
budgeten för 2021 har tagits fram, enligt bilaga:

Bilaga A – Ks § 21

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.
En sammanställning över förbrukade investeringsmedel gentemot budgeten för
2021 har också tagits fram, enligt bilaga:

Bilaga B – Ks § 21

Enligt budgeten är nettoinvesteringsbeloppet för varje enskilt projekt bindande
gentemot kommunfullmäktige.
Inget investeringsprojekt har gått över budgeten för år 2021.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna preliminära
överskridningar i driftsbudgeten för år 2021 enligt Bilaga A – Ks § 21 samt att
konstatera att ingen investering under år 2021 överskridit budget.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
________________

Kf § 14/16.3.2022

Beslut
Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt.
________________

Protokolljusterare
_______________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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15 § Överföring av investeringsmedel (Dnr: 78/2022)
Ks § 22/2.3.2022
Det finns ett projekt vad gäller en vattenledning till östra och norra Lumpo som
inte färdigställdes under år 2021. Det finns därmed behov av att flytta över
investeringsmedel till 2022 års budget. Det finns budgeterat 40 000 euro på
kontot för vattenledningar under 2022 och bedömningen är att samtliga av
dessa medel behöver flyttas över till budget 2022.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att överföra 40 000 euro på
investeringskonto 8801 Vattendistributionsledningar från budget 2021 till
budget 2022.
Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
________________

Kf § 15/16.3.2022

Beslut
Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

________________

Protokolljusterare
_______________________
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Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige

16 § Gåva från dödsboet efter Börje Danell (Dnr: 85/2022)
Ks § 94/25.8.2021

-

Börje Danell avled 2019 och efterlevs av sin bror Olof Danell. Olof har som
önskan att en del av det arv som Börje Danell efterlämnat sig ska ges som en
gåva till Lumparlands kommun i syfte att ytterligare utveckla ESB Kapellhagen.
Ett förslag till gåvobrev har tagits fram av dödsboet. Gåvobrev,
fastighetsregisterutdrag och kartutdrag, enligt bilaga:
Bilaga A – Ks § 94

De gåvoobjekt det rör sig om är följande fastigheter:
− Uppgård (438-404-2-39), cirka 43 ha

− Uppgård I (438-404-2-11), 8,37 ha
− Solhem (438-403-6-19), 11,75 ha
− Solhem I (438-403-6-25) 2,03 ha

Totalt utgör fastigheterna cirka 65, 15 ha.

Gåvoobjektet omfattar inte outbrutna områden som överlåtits från
fastigheterna. Samtliga vattenområden och samtliga andelar i samfällda från
Uppgård och Uppgård I har överlåtits till annan. Gåvoobjekten omfattar på dem
befintligt lösöre.

Vad gäller gravationer, servitut och andra rättigheter föreligger ett uppsagt
arrendekontrakt där arrendetagaren motsatt sig uppsägningen. Således finns
behov av att utreda arrendeavtalets nuvarande status. Därutöver har ett antal
individer jakträtt och medelst gåvobrevet samtycker kommunen till inskrivning
av arrenderätten för dessa individer.
Eftersom dödsboets önskan är att eventuell avkastning från fastigheterna ska
användas till förmån för de boende på ESB Kapellhagen finns i gåvobrevet
villkor att gåvoobjekteten, deras avkastning och de som träder i stället för dessa
används till förmån för de boende på ESB Kapellhagen i enlighet med i
gåvobrevet bilagd förteckning över önskvärda åtgärder på serviceboendet.
Vad gäller eventuellt användningsområde för fastigheterna kan konstateras att
bara själva administrationen av fastigheterna vore förenat med en del
kostnader. Det vore således klart enklast att ge ett försäljningsuppdrag till
någon mäklare med målsättning att avyttra samtliga fastigheter för att sedan
kunna använda inkomna medel till att börja utföra de åtgärder som finns med i
gåvobrevets bilagda förteckning.

Protokolljusterare
_______________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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Det skulle också vara möjligt att arrendera ut eventuell produktiv mark eller att
eventuellt byta marken mot någon annan mark som kommunen skulle ha mer
nytta av, men i så fall krävs antagligen betydligt mer arbete.
Efter att kommunfullmäktige godkänt gåvobrevet finns skäl för
kommunstyrelsen att besluta om eventuella åtgärder med anledning av de
nyförvärvade områdena och utifrån kommunfullmäktiges önskan.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsens beslutar föreslå fullmäktige att godkänna gåvobrevet i
enlighet med Bilaga A – Ks § 94 samt be fullmäktige om vägkost vad gäller
fastigheternas framtid. Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören
att slutligen utforma och underteckna gåvobrevet.
Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
________________

Kf § 23/29.9.2021

Beslut
Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Kommunstyrelsen gavs i
uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att inventera fastigheterna,
arrendera ut åkrarna och sälja de fastigheter eller delar av fastigheter som kan
användas för bebyggelse.
________________

Ks § 142/27.10.2021

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp i syfte att inventera
fastigheterna, arrendera ut åkrarna och sälja de fastigheter eller delar av
fastigheter som kan användas för bebyggelse.
Beslut
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet.
________________

Ks § 153/24.11.2021

Beslut
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt tillsätta en arbetsgrupp i syfte att inventera
fastigheterna, arrendera ut åkrarna och sälja de fastigheter eller delar av
fastigheter som kan användas för bebyggelse med följande medlemmar:
Protokolljusterare
_______________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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− Ronald Nordberg
− Magnus Sjöwall

− Kommundirektören, sekreterare

Arbetsgruppen ges rätt att anlita behövliga sakkunniga för att utföra sitt
uppdrag.
________________

Ks § 28/2.3.2022

I gåvan från Börje Danells dödsbo ingår 11–13 hektar åkermark eller sådan
mark som skulle kunna vara av produktiv karaktär. Den av kommunstyrelsen
tillsatta arbetsgruppen har valt att först fokusera på vad som ska göras med
åkermarken. Arbetsgruppen kommer sedan, efter att den frågan är avgjord, se
vad som vore bäst att göra med de resterande markområdena.
-

-

Arbetsgruppen har tagit fram en sammanställning av samtliga fastigheter, enligt
bilaga:
Bilaga B – Ks § 28

Vad beträffar åkermarken kan den antingen säljas eller arrenderas ut.
Utarrendering uppskattas grovt kunna ge ungefär 150–200 euro per år och
hektar (baserat på tidigare arrendeavtal). Vid en försäljning uppskattas priset
ligga på mellan 10 000–15 000 euro per hektar.
Aktuell åkermark för utarrendering eller försäljning samt del av en fastighet
med skogsbestånd för försäljning (cirka nio hektar), enligt bilaga:
Bilaga C – Ks § 28

Arbetsgruppen har inte direkt tagit ställning till om marken enligt Bilaga C – Ks
§ 28 ska säljas eller arrenderas ut, utan lämnar den frågan till kommunstyrelsen
och fullmäktige för avgörande.

Med tanke på att utarrendering av marken beräknas ge en ganska mager
inkomst per år gör dock kommunens förvaltning bedömningen att det
lämpligaste vore att sälja marken.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att delarna av fastigheterna
Uppgård, Uppgård 1, Solhem och Solhem 1 enligt Bilaga B – Ks § 28 läggs ut för
försäljning genom att begära anbud med eventuell efterföljande budgivning.
Kommunstyrelsen befullmäktigas att godkänna försäljningen av de berörda
områdena.

Protokolljusterare
_______________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
________________

Kf § 16/16.3.2022

Beslut
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att delarna av fastigheterna
Uppgård (exklusive A1 i Bilaga B – Ks § 28), Uppgård 1, Solhem och Solhem
1 som är åkermark enligt Bilaga C – Ks 28 bjuds ut för utarrendering. Delen
av Solhem som inte är åkermark (Solhem A och Solhem B i Bilaga B – Ks § 28)
och Solhem 1 i Skag bjuds ut för försäljning.

Kommunstyrelsen befullmäktigades att godkänna utarrenderingen av de
berörda områdena.
________________

Protokolljusterare
_______________________
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Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige

17 § Avgifter inom biblioteksverksamheten (Dnr: 79/2022)
Ks § 24/2.3.2022

-

Det finns inga fastställda avgifter inom kommunens biblioteksverksamhet.
Eftersom merparten av de som lånar böcker återlämnar böckerna inom den
stipulerade lånetiden samt det faktum att det inte ofta är en kölista på
kommunens böcker har man inte ansett det nödvändigt med en förseningsavgift
beträffande försent återlämnade böcker. Däremot kan det hända att böcker
tappas bort eller liknande. Bibliotekssekreteraren föreslår därför att
kommunen fastställer avgifter för försvunnet material. Förslag till avgifter,
enligt bilaga:
Bilaga A – Ks § 24

Avgiftsförslaget är i paritet med vad andra kommuner har för avgifter och
bedöms täcka kostnaderna för eventuellt återköp av försvunnet material.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna förslaget till
avgifter inom biblioteksverksamheten enligt Bilaga A – Ks § 24.
Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
________________

Kf § 17/16.3.2022

Beslut
Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt.
________________

Protokolljusterare
_______________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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18 § Sammanträdets avslutande

Sammanträdet avslutades kl. 20.01.

Protokolljusterare
_______________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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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: 12, 13, 18.
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Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige

KOMMUNALBESVÄR

BESVÄRSANVISNING

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Paragrafer i protokollet: 14, 15, 16, 17.

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,

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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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.

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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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

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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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.

Prel. driftsresultat, förvaltningar

Centralförvaltningen
Lantbruksförvaltningen*
Samordnad socialtjänst*
Äldreomsorgsförvaltningen
Bildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Byggnads- och miljönämnden*
Tekniska nämnden*
Räddningsnämnden*

*Slutregleringar mot huvudman ej klara

Budget 2021

-243 422,30
-7 095,00
-321 507,40
-588 311,21
-859 612,82
-49 611,10
-28 871,00
-217 534,70
-40 020,10

Bokslut 2021

-246 463,65
-5 853,00
-307 876,19
-550 570,16
-871 656,53
-47 627,18
-29 062,69
-236 893,88
-34 350,94

Bilaga A – Ks § 21

Över/underskridning

-3 041,35
1 242,00
13 631,21
37 741,05
-12 043,71
1 983,92
-191,69
-19 359,18
5 669,16

Investeringar 2021

Bilaga B – Ks § 21

Värden
Investeringar
Ursprunglig budget
Budgetändring Fastställd budget
Summa
Avvikelse
8302 Effektiverat serviceboende / Kapellhagen
-15 000,00
-15 000,00
-12 895,31
2 104,69
8408 Reningsverket
-10 000,00
-10 000,00
-7 334,28
2 665,72
8506 Idrott- och frliluftsliv
-25 000,00
-25 000,00
-25 000,00
-,00
8554 Värmesystem skola/daghem
-85 209,00
-85 209,00
-73 259,65 11 949,35
8712 Ålands Telefonandelslag
456,00
456,00
8801 Vattendistributionsledningar
-40 000,00
-40 000,00
17 266,46 57 266,46
8805 Avloppsledningar
-10 000,00
-10 000,00
10 000,00

UPPGÅRD
UPPGÅRD 1

Bilaga B – Ks § 28

438-404-2-39
438-404-2-11

Skogsbestånd
• A. Tomtmark? Sluttning upp
från åker österut, kallhygge.
• B. Tallbestånd, ca 40 år, i behov
av gallring.
• C. Ungt tall/granbestånd.
• D. Ungskog bestående av
barrträd och björk, i behov av
röjning.
• E. Äldre blandskog i behov av
gallring

Uppgård 438-404-2-39
Uppgård 1. 438-404-2-11

• A. Tomtmark, jord, och skogsbruks
områden. Säljs som en
helhet. Använder befintliga
råmärken.
• A1. Säljs som helhet eller tomt
åker skilt för sig
• B. Se beståndskarta (föregående
bild).

SOLHEM 1
438-403-6-25
• Säljes eller utarrenderas.
• Intresse kanske finns hos
rågrannar?

Solhem 438-403-6-19

•
•
•
•

Säljs som en hel enhet (A+B+C). Eller A+C eller B+C
A. Tomt med byggnader, (huset i dåligt skick) 1,5 ha
B. Tomt/åkermark ca 0,5 ha
C. Åker ca 1,5 ha

Solhem 438-403-6-19
• A. Tomtmark?Skog bestående av
ungskog(behov av röjning).
• B. Impediment, stenåkrar
Skogstomt längst söderut?
Alternativt säljs A och B som en
helhet, fint natur och
strövområde, ev vandringsled,
Skag-Lumparby?

UPPGÅRD
438-404-2-39
UPPGÅRD 1 438-404-2-11

Fastigheterna
sammanslås, säljes eller
utarrenderas.

UPPGÅRD

438-404-2-39

Åker, säljes eller utarrenderas

Övrigt
• Åkrarna som ingår i arvet bör omgående sättas i skick och
odlas, oavsett om de säljs eller utarrenderas.
• Utreda om det finns områden i närheten av kommuncentrum som
kan bytas med områden som ingår i arvet. (Kommande bostads
projekt).
• Solhem med tillhörande fastigheter borde säljas så fort som möjligt.

Bilaga C -Ks § 28

Bilaga A – Ks § 24

Lumparlands kommun

Avgifter inom biblioteksverksamheten
Antagna av kommunfullmäktige genom § xx/16.3.2022 att gälla från och med 17.3.2022.
Avgifter för försvunnet material
Bok – vuxen (skön/fakta
Bok – barn och ungdom
CD, musik
Ljudbok

25 euro
17 euro
15 euro
40 euro

