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15 § Sammanträdets konstituerande 

 

Sammanträdets öppnande 

Sammanträdet öppnades kl. 20.00. 

 

Laglighet och beslutförhet 

 

Ledamöter (antal protokolljusteringar): 

 

Eriksson Pia 

Joelsson Annsofi  (2) 

Lindholm Matti  (3) 

Boman Linda  (3) 

Eriksson-Paulson Birgitta  (2) 

Lundgren Fabian  (2) 

Staf Martin   (2) 

Stenberg Jessica  (2) 

 

Vid namnuppropet konstaterades sex av kommunfullmäktiges ledamöter vara 

närvarande, varav en på distans i enlighet med 14 § i förvaltningsstadgan för 

Lumparlands kommun. Birgitta Eriksson-Paulson och Fabian Lundgren hade 

anmält förhinder och antecknades som frånvarande.  

 

Kommunfullmäktige konstaterade sammanträdet lagenligt sammankallat och med 

hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. 

 

Protokolljustering 

Till protokolljusterare utsågs Annsofi Joelsson och Jessica Stenberg.  

 

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande. 

  

Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad. 

________________ 

  



                                                           Sida    

Lumparlands kommun           Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige                             11.6.2019 kl. 20.00 

 
 

 

 

Protokolljusterare                                                                                   

 

________________ 

                                                                                    

 

2 

16 § Anmälningsärenden 

Kfge § 16/11.6.2019 

1. Rapport om stormen Alfrida som behandlades av kommunstyrelsen 8.5.2019. 

2. Landskapslagen om en reform av kommunstrukturen trädde i kraft 1.5.2019. 

3. Kommunstyrelsen har beslutat genom § 48/8.5.2019 att inlämna besvär till 

Högsta förvaltningsdomstolen över Ålands landskapsregerings beslut 22 U2 

Beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 av 8.1.2019 (Dnr ÅLR 

2019/89) och beslut 6 U2 Basbeloppen för landskapsandelen för driften av 

grundskolorna för år 2019 av 8.1.2019. 

 

Beslut: 

Antecknades till kännedom. 

________________ 
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17 § Bokslut 2018 

Kst § 43/8.5.2019 

Enligt 67 § i 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 § i 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 till dessa tillhörande bilagor 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 verksamheten 

och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga frågor som 

gäller kommunens förvaltning, ekonomi och koncernbokslut och som inte redovisas 

i resultaträkningen eller balansräkningen.  

 

I enlighet med 70 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen, när 

verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av 

räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. I enlighet med 77 § 2 

mom. i kommunallagen ska de redovisningsskyldiga, om fullmäktige så beslutar, 

beviljas ansvarsfrihet.  

 

Bokslut 2018 inklusive verksamhetsberättelse har uppgjorts, enligt bilaga:  

-  Bilaga A – Kst § 43 

  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar godkänna bokslut 2018 samt underteckna handlingarna. 

Med anledning av resultatet föreslår kommunstyrelsen att underskottet på 64 

977,81 euro balanseras mot tidigare års överskott. 

 

Handlingarna överlämnas till revisorerna för slutrevision 16.5.2019. 

 

Kommunfullmäktige ska även besluta om eventuell ansvarsfrihet för de 

redovisningsskyldiga. 

 

Beslut: 
Kommundirektörens förslag godkändes. 

________________ 
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Kfge § 17/11.6.2019 

Revisorerna har i sin revisionsberättelse föreslagit att de redovisningsskyldiga 

beviljas ansvarsfrihet. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att bevilja de redovisningsskyldiga 

ansvarsfrihet. 

________________ 
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18 § Sammanträdets avslutande 

Kfge § 18/11.6.2019 

Sammanträdet avslutades kl. 20.25. 
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BESVÄRSANVISNING 

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 

kommunallagen (ÅFS 1997:73) inte besvär anföras över beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 15, 16, 18. 

 

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: 17. 

 

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 13.6.2019. 

 
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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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) 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. 
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