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22 §

Sammanträdets konstituerande
Laglighet och beslutförhet
Ledamöter (antal protokolljusteringar):
Eriksson Pia
Joelsson Annsofi
Lindholm Matti
Boman Linda
Eriksson-Paulson Birgitta
Lundgren Fabian
Staf Martin
Stenberg Jessica
Sundholm Kirsi

(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(1)
(0)
(1)

Vid namnuppropet konstaterades 6 av kommunfullmäktiges ledamöter vara
närvarande. Så som frånvarande antecknas ledamoten Martin Staf, Matti Lindholm
och Fabian Lundgren.
Konstateras att kommunfullmäktige sammanträder i beslutfört antal på lagenlig
kallelse.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Birgitta Eriksson-Paulson och Jessica Stenberg.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad.

Protokolljusterare
________________
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23 §

Anmälningsärenden

Kfge § 23/29.8.2018
1. Kommundirektörens prövotid utgår 4.9.2018.
2. Referensgruppen för Södra Åland har möte 6.9.2018 i Lumparlands skola.
Beslut:
Antecknas till kännedom.
________________

Protokolljusterare
________________
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24 §

Befrielse från nämnduppdrag

Kfn § 20/21.5.2018
Maria Ström önskar befrielse från uppdraget som ersättare för Kirsi Sundholm i
Kultur- och fritidsnämnden p.g.a. flytt från kommunen.
Beslutsförslag:
KFN förordar inför kommunstyrelsen att Maria Ström befrias från sitt uppdrag och
föreslår Jessica Sjölander som ersättare. Jessica kontaktades under mötet och hon
tackade ja.
________________
Kst § 82/20.6.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Maria Ström befrias från sitt
uppdrag som personlig ersättare för Kirsi Sundholm i kultur- och fritidsnämnden
och att Jessica Sjölander utses till ny ersättare.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
Kfge § 24/29.8.2018
Beslut:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
________________
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25 §

Vattenförsörjningen i östra och norra Lumpo

Tn § 22/3.3.2016
Beslutsunderlag;
Allmänt vatten och avloppsverk skall i den mån de ekonomiska förutsättningarna
det medger utveckla vattenanskaffningen och avloppsregleringen inom sitt
verksamhetsområde i enlighet med de krav som ställes av samhällets utveckling.
Om sanitära skäl eller behovet hos en större grupp av konsumenter eljest så kräver,
skall kommunen ansvara för ordnande av vattenanskaffning och avloppsreglering
antingen på åtgärd av allmänt vatten- och avloppsverk, som är verksamt inom
kommunen, eller på annat sätt.
LL om allmänna vatten o avloppsverk 5 §
2) På område med glesbebyggelse (bostadshus) byggs vattenledning då
anslutningsavgifterna motsvarar 50 % av byggkostnaderna.
3) Till fritidshus byggs vattenledning då anslutningsavgifterna till 100 % motsvarar
byggkostnaderna.
Utdrag ur anslutningsnormer för vattenledningsnät
Kommunens andel för fast boende vid anslutning är högst 1500 € (av gräv och
materialkostnaderna)
Kommunens andel för fritidsboende vid anslutning är högst 750 € (av gräv och
materialkostnaderna)
Detta gäller för totalkostnaden av grävning och material fram till fastighetsgränsen
eller max 100 meter från byggnaden.
Ur vattenanslutningstaxan 2016
------Sedan gammalt har vi intresse för anslutning till kommunal vattenledning från två
bostadshus i östra Lumpo. Nu har det tillkommit intresse från nordöstra Lumpo för
anslutning till kommunal vattenledning från två fritidshus.
Sedan tidigare har Östada området vattenanslutningar genom en privat ledning.
Denna ledning löper också ca 400 meter norrut.
Längs Strandbacksvägen finns sex fastigheter varav två bostadshus. I Svingelvik
finns fyra fritidsfastigheter. Längs Trollskärsvägen finns tre fritidsfastigheter samt
längs Stordalsstigen fyra fritidsfastigheter. Totalt således 17 fastigheter (varav 15
fritidshus).
En kommunal vattenledning från Lumpovägen längs Lumpouddsvägen fram till
Trollskärsvägen skulle bli ca 2750 meter lång och kosta ca 75 000 (exkl moms).
Teoretiskt kunde anslutningsavgifterna ge (4+15x1800=) 34 200 €.

Protokolljusterare
________________
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Tf tekn chefens beslutsförslag;
Nämnden besluter efterhöra Lumparlands kommunstyrelses åsikt i ärendet innan
nämnden börjar utreda intresset hos fastighetsägare i området närmare.
Tröskelvillkor för projektet kunde t ex vara minimiantal anslutare, högre
anslutningsavgift än 1800 € o s v.
BESLUT;
Nämnden omfattade tf tekn chefens beslutsförslag;
------------Karta över planerad ledningssträckning i Norra Lumpo biläggs såsom TN Bilaga A22 §
________________
Kst § 69/20.4.2016
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda intresset hos
fastighetsägare i området, samt utarbeta finansieringsalternativ och övriga
förutsättningar. Ett krav är att finansieringen ska bygga på full kostnadstäckning.
BESLUT:
Brage Wilhelms och Pia Eriksson anmälde jäv och avlägsnade sig från
sammanträdeslokalen.
Förslaget godkändes med kompletteringen att finansieringen ska bygga på full
kostnadstäckning.
________________
Tn § 46/28.6.2018
Beslutsunderlag:
Ett antal fastighetsägare i området östra och norra Lumpo önskar ansluta sig till
kommunalt vatten omedelbart och önskar således utföra arbetet själva.
Detta förfarande kommer innebära att östra och norra Lumpo får bilda en
sammanslutning som i sin tur får anhålla om att godkännas såsom allmänt
vattenverk i enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk 4 §.
Verksamhetsområdet föreslås vara östra och norra Lumpo. Inom
verksamhetsområdet finns knappt 20 fastigheter som potentiellt kan ansluta sig.

Protokolljusterare
________________
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Om godkännande av allmänt vattenverk samt bestämmande av verksamhetsområde
stadgas i Landskapslagen (LL) om allmänna vatten och avloppsverk § 4 och 3.
Verksamhetsområdet skall vara ändamålsenligt och sådant att vattenanskaffning
inom detta kan ordnas och skötas ekonomiskt tillfredställande. Inom vattenverkets
verksamhetsområde svarar vattenverket själv för dricksvattnets kvalitet.
Vattenanskaffningen skall skötas genom köp av dricksvatten från Lumparlands
kommuns ledningsnät.
Vattenverkets ansvar enligt gällande lagstiftning är att till kunden leverera
dricksvatten som uppfyller såväl de mikrobiologiska som kemiska kvalitetskraven i
enlighet med förordningen för hushållsvatten FFS 461/00.
Detta övervakas av ÅMHM.
Distribution av dricksvatten styrs bland annat av:
- LL om allmänna vatten- och avloppsverk
- Hälsovårdslagen 9 kap.
- Förordningen om hushållsvatten
Anslutningsavgiften till vattennätet i Lumparland är normalt 1 800 € plus 400 € per
lokal, vilket innebär 2 200 € för en bebyggd fastighet.
Då sammanslutningen själva bygger ledningsnätet och
vattenleveransen kan en rabatt på anslutningsavgiften vara skälig.

ansvarar

för

Tekniska chefens förslag:
Nämnden besluter att:
- Sammanslutningens beviljas 50 % rabatt på ordinarie pris för anslutningen i
kommunen. Sammanslutningen får betala kommunen för varje ny anslutning som
görs till ledningen. När sammanslutningen beviljat en anslutning till sin ledning
skall detta meddelas Tekniska nämnden inom en månad så att anslutningsavgift kan
faktureras. Om kommunen upptäcker att anslutningar till ledningen gjorts utan att
kommunen informerats utgår rabatten och fullt pris skall då erläggas.
- Anslutningspunkt
blir
vid
stamledningen
vid
korsningen
Lumpouddvägen/Lumpovägen. Denna anslutningspunkt förses med frostfri
mätarbrunn, mätarkoppel samt backventil i enlighet med kommunens
anvisningar, vilket sammanslutningen får bekosta.
- Fakturering sker kvartalsvis till sammanslutningen, och faktureras enligt
uppskattad förbrukning med regelbundna
kontrollavläsningar
och
utjämningsfakturor.

Protokolljusterare
________________
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- Ledningsnätet som sammanslutningen ansvarar för skall uppfylla gällande krav
för vattenförsörjningsledning och förläggas på frostfritt djup, detta för att
förhindra hygien- eller frostproblem.
- Föreslå att Lumparlands fullmäktige godkänner Lumpo vattenförening såsom
allmänt vattenverk i enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk 4 §
- Föreslå att Lumparlands fullmäktige godkänner Lumpo vattenförenings
verksamhetsområde att omfatta östra och norra Lumpo i enlighet med LL om
allmänna vatten- och avloppsverk 3 §
- Att Tekniska nämnden är avtalspart gällande vattenanslutningsavtalet med
Lumpo vattenförening
- Informera Lumpo vattenförening om anmälningsplikten för den som ämnar driva
vattenverk till hälsomyndigheten (ÅMHM) (jmf LL om hälsovård 55 §)
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
________________
Kst § 97/22.8.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Lumpo vattenförening
godkänns såsom allmänt vattenverk i enlighet med 4 § landskapslag om allmänna
vatten- och avloppsverk (ÅFS 1979:29).
Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå för fullmäktige att Lumpo vattenförenings
verksamhetsområde godkänns att omfatta östra och norra Lumpo i enlighet med 3 §
landskapslag om allmänna vatten- och avloppsverk.
Jäv:
Kommunstyrelsens ordförande Brage Wilhelms och kommunfullmäktiges
ordförande Pia Eriksson anmäler godkänt jäv och deltar inte i ärendets behandling.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
________________
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Kfge § 25/29.8.2018
Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Pia Eriksson anmäler godkänt jäv och deltar inte i
ärendets behandling.
Beslut:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
________________
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26 §

Hyrestaxor i Lumparlands skola 1.1.2019

Skn § 29/6.6.2018
Bilaga: 3/4/2018

Förslag till avgifter

Hyrestaxorna föreslås justeras med ca 1,5 % fr.o.m. den 1.1.2019.
Förslag:
Skolnämnden föreslår för kommunstyrelsen att hyrestaxorna vid Lumparlands skola
justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. den 1.1.2019.
Beslut:
Enligt förslag.
________________
Kst § 101/22.8.2018
-

Förslag till avgifter, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 101
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att anta nya hyrestaxor vid
Lumparlands skola enligt Bilaga A – Kst § 101 att gälla från och med 1.1.2019.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________

Kfge § 26/29.8.2018
Beslut:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
________________
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27 §

Sammanträdets avslutande

Kfge § 27/29.8.2018
Sammanträdet avslutas kl. 19.20.

Protokolljusterare
________________
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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: 22, 23, 27.
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: 24, 25, 26.
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 30.8.2018.
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.

