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44 § Sammanträdets konstituerande 

 

Sammanträdets öppnande 

Sammanträdet öppnades kl. 19.25. 

 

Laglighet och beslutförhet 

 

Ledamöter (antal protokolljusteringar): 

 

Eriksson Pia 

Joelsson Annsofi  (4) 

Lindholm Matti  (3) 

Boman Linda  (3) 

Eriksson-Paulson Birgitta  (3) 

Lundgren Fabian  (2) 

Staf Martin   (3) 

Stenberg Jessica  (4) 

 

Vid namnuppropet konstaterades sex av kommunfullmäktiges ledamöter vara 

närvarande. Fabian Lundgren och Martin Staf närvarade inte vid uppropet och 

antecknades som frånvarande.  

 

Kommunfullmäktige konstaterade sammanträdet lagenligt sammankallat och med 

hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. 

 

Protokolljustering 

Till protokolljusterare utsågs Matti Lindholm och Linda Boman.  

 

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande. 

  

Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad. 

________________ 
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45 § Anmälningsärenden 

Kfge § 45/12.12.2019 

1. Stadsstyrelsen i Mariehamns stad har i beslut § 339/21.11.2019 

konstaterat att förslaget till avtal om gemensam räddningsmyndighet och 

gemensam nämnd har förfallit. 

 

Beslut: 

Antecknades till kännedom. 

________________ 
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46 § Nämndstruktur 2020 

Kst § 119/6.11.2019 

På grund av reformen om en kommunalt samordnad socialtjänst och den antagna 

landskapslagen om barnomsorg och grundskola kommer en tillsatt arbetsgrupp att 

inkomma med en utredning över hur kommunens nämndstruktur skulle kunna se ut 

2021. Dock finns skäl att redan nu se över behovet av nämnder inför 2020 med 

tanke på att det blir en ny mandatperiod för kommunfullmäktige. 

 

Det förefaller finnas en politisk enighet om att en helt slopad nämndstruktur inte är 

att föredra och att det ska finnas ett behövligt antal nämnder för att 

kommunstyrelsen inte ska få en orimlig arbetsbörd.  

 

Antal ärenden i respektive nämnd och kommunstyrelsen 2018: 

 Socialnämnden: 95 ärenden 

 Skolnämnden: 42 ärenden 

 Kultur- och fritidsnämnden: 37 ärenden 

 Kommunstyrelsen: 189 ärenden 

 

Eftersom byggnads- och miljönämnden och tekniska nämnden är gemensamma 

med Lemlands kommun är dessa inte med i sammanställningen ovan. 

 

Beträffande socialnämnden och skolnämnden hanterar dessa konfidentiella ärenden 

och personalärenden som inte bör överföras till kommunstyrelsen då sådana 

ärenden oftast är mer komplexa och kräver att man är mer än väl insatt för att 

korrekta beslut ska kunna tas. Därtill kommer dessa nämnder som nämnt ovan att 

utvärderas i den tillsatta arbetsgruppen huruvida dessa nämnder eventuellt ska 

sammanslås på grund av minskad ärendemängd eller fortsättningsvis vara två 

separata nämnder. 

 

Vad gäller kultur- och fritidsnämnden hanteras inga konfidentiella ärenden och inte 

heller några personalärenden då personalärenden sköts av kommunstyrelsen. 

Genom att granska protokollen för 2018 kan konstateras att det var tolv ärenden 

som var så kallade formella ärenden (inte anmälningsärenden eller konstituerande 

paragrafer) varav sex av dessa gick vidare till kommunstyrelsen för slutligt beslut. 

Därmed tog kultur- och fritidsnämnden sex beslut under 2018 och dessa bör utan 

problem kunna tas upp av kommunstyrelsen förutsatt att de fortsättningsvis bereds, 

men inte föredras, av kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteman. 

 

I kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 uppgår kostnaderna som direkt kan 

hänföras till kultur- och fritidsnämnden till 1 506 euro (2,77 procent av nämndens 

totala budget) eller 251 euro per beslut räknat på 2018 års beslut.  

 

Eftersom ärenden fortsättningsvis skulle beredas av ansvarig tjänsteman görs 

bedömningen att någon minskad arbetstid förmodligen inte skulle vara aktuellt, 

dock skulle någon mindre uppgift kunna påföras tjänsten i och med att 
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sammanställning av föredragningslista och förberedelse av protokoll inte längre 

skulle ingå i arbetsuppgifterna. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag till 

förvaltningsstadga där kultur- och fritidsnämndens nuvarande ansvarsområden förs 

över till kommunstyrelsen. En ny tjänstebeskrivning och arbetsvärdering för 

bibliotekssekreteraren kommer också framöver att behövas tas fram om 

kommunstyrelsen går in för den föreslagna förändrade nämndstrukturen.  

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

Kst § 133/27.11.2019 

Med anledning av kommunstyrelsens beslut om att föreslå att kultur- och 

fritidsnämndens uppgifter överförs till kommunstyrelsen har förslag till ändrad 

förvaltningsstadga, ny instruktion för kultur- och fritidsförvaltningen samt ny 

tjänstebeskrivning för bibliotekssekreterare tagits fram. 

 

Förslag till ändrad förvaltningsstadga, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Kst § 133 

 

Förslag till ny instruktion för kultur- och fritidsförvaltningen, enligt bilaga: 

- Bilaga B – Kst § 133 

 

Förslag till ny tjänstebeskrivning, enligt bilaga: 

- Bilaga C – Kst § 133 

 

Avsnittet om kultur- och fritidsnämnden i förvaltningsstadgan har lyfts in under 

avsnittet om kommunstyrelsen där det nya förvaltningsorganet fått benämningen 

kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare saknat en 

uppdaterad instruktion så den föreslagna instruktionen är ny i sin helhet. I den har 

tagits med sådana bestämmelser som vanligtvis ligger på nämndnivå samt 

bestämmelser om bibliotekssekreterarens befogenheter.  

 

Ingen egentlig ändring i förvaltningens eller bibliotekssekreterarens uppgifter har 

gjorts utöver att förvaltningen inom ramen för beviljade anslag och i samråd med 

centralförvaltningen kommer ansvara för marknadsföringen av kommunen samt att 

bibliotekssekreteraren inför kommunstyrelsen ska uppgöra förslag till 

marknadsföringsåtgärder för kommunen. 

 

Med anledning av att uppgörande av föredragningslista, själva föredragningen samt 

protokollföring har lyfts från tjänsten bedöms att en del av ansvaret inom tjänsten 

har fallit bort. Dock kommer kommunens marknadsföring ligga under kultur- och 

fritidsförvaltningen vilket väger upp den del som fallit bort. En ny arbetsvärdering 

för bibliotekssekreteraren har tagits fram, enligt bilaga: 
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- Bilaga D – Kst § 133 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att förslaget till ändrad 

förvaltningsstadga enligt Bilaga A – Kst § 133 och ny instruktion för kultur- och 

fritidsförvaltningen enligt Bilaga B – Kst § 133 godkänns att gälla från och med 

1.1.2020. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till ny tjänstebeskrivning enligt 

Bilaga C – Kst § 133 och arbetsvärdering enligt Bilaga D – Kst § 133 och att 

tjänstebeskrivningen gäller från och med 1.1.2020, under förutsättning att 

kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändrad förvaltningsstadga och ny 

instruktion för kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

Kfge § 46/12.12.2019 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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47 § Budget 2020 

Kst § 98/9.10.2019 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och berörda tjänsteinnehavare 

håller budgetseminarium i Lumparlands skola inför 2020 års budget. 

Kommunfullmäktiges ledamöter och nämndernas ordföranden har även bjudits in 

till seminariet.  

 

Kommundirektörens förslag:  
Socialnämnden, skolnämnden, tekniska nämnden, byggnads- och miljönämnden, 

kultur- och fritidsnämnden, den gemensamma räddningsnämnden och 

centralförvaltningen presenterar sina budgetförslag för 2020 och en allmän 

diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta varefter ärendet remitteras till 

kommundirektören för vidare beredning. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

Kst § 109/6.11.2019 

Budgetförslaget för 2020 visar ett underskott på 136 913,40 euro, främst på grund 

av att den stora minskningen av landskapsandelarna inte kompenseras av ökade 

skatteinkomster och att investeringsutgifterna för 2020 är betydligt högre jämfört 

med både 2018 och 2019. Budgetförslaget går över den totala ramen 

kommunstyrelsen gav genom § 61/19.6.2019 med cirka 17 100 euro men är 

3 871,60 euro lägre än budget 2019 inklusive tilläggsbudgetar. Årsbidraget 

budgeteras till 58 584,60 euro. De totala investeringarna beräknas vara högre än 

avskrivningarna. Investeringarna uppgår totalt till 239 200 euro under 2020. En stor 

del av investeringarna finansieras genom att uppta lån på 190 000 euro. Med tanke 

på det relativt låga årsbidraget och att kommunen planerar att amortera 132 950 

euro på sina lån förväntas likvida medel sjunka med 123 565 euro. 

 

Förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2021-22, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Kst § 109 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar del av förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2021-22 

enligt Bilaga A – Kst § 109 och föreslår eventuella justeringar, varefter den 

remitteras till kommundirektören för att återigen behandlas av kommunstyrelsen 

vid det planerade sammanträdet 27.11.2019. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Kst § 134/27.11.2019 

Efter kommunstyrelsens senaste behandling har de budgeterade landskapsandelarna 

inklusive alla kompensationer stigit till 652 325 euro vilket medför att resultatet 

efter avskrivningar blir -129 981,70 euro. Årsbidraget har ökat till 69 943,30 euro. 

 

I budgetförslaget har investeringen rörande byte av automationssystem på 40 000 

euro lagts in genom kommunfullmäktiges beslut § 40/14.11.2019 och 

förvaltningens förslag är att lån upptas för investeringen.  

 

Byggnads- och miljönämnden har i beslut § 156/19.11.2019 föreslagit att en 

nettokostnad på 6 400 euro upptas så som en investering för att förverkliga en 

integrerad skyddszon i Snicknäs i Lumparby. Även denna investering är med i 

budgetförslaget. 

 

I budgetförslaget har även beaktats förändringen i nämndstruktur och 

arvodesstadga. Att ta bort kultur- och fritidsnämnden förväntas medföra en 

inbesparing på ca 1 370 euro. Ökningen av de totala arvodena gör dock att de 

budgeterade arvodena ökar med ca 1 235 euro. 

 

Slutligt förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2021-22, enligt bilaga: 

- Bilaga B – Kst § 134 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att budget 2020 och ekonomiplan 

2021-22 antas enligt Bilaga B – Kst § 134. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

Kfge § 47/12.12.2019 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att öka landskapsandelen för socialvård med 

7 946 euro jämte tillhörande ändringar i budgettexten. I övrigt godkändes 

kommunstyrelsens förslag. 

________________ 
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48 § Sammanträdets avslutande 

 

 

Sammanträdet avslutades kl. 20.15. 
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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: 44, 45, 48. 

 

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: 46, 47. 

 

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 16.12.2019. 

 
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


                                                           Sida    

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige  12.12.2019 

 
 

 

 

 

                                                                                    

 

10 

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. 

 

mailto:aland.fd@om.fi

