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Kultur- och fritidsnämnden § 18, 19, 20, 21     20.5.2019 
  

 

Kfn § 18 Laglighet och beslutförhet 

 

Kallelse utgick 15.5.2019. 

 

Beslutsförslag: 

Sammanträdet konstateras vara förvaltningsstadgeenligt sammankallat och med hänsyn 

till antalet närvarande ledamöter beslutfört. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 

 

Kfn § 19 Val av protokolljusterare 

 

 Beslutsförslag: 

Bland de närvarande ledamötena utses två protokolljusterare. 

 

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande. 

 

Beslut: 

Bror-Erik Jansson och Torolf Sjöwall utsågs enhälligt till protokolljusterare  

 

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande. 

 

Kfn § 20 Val av sekreterare 

 

 Beslutsförslag: 

 En sekreterare väljs för sammanträdet. 

 

 Beslut: 

 Kommundirektör Mattias Jansryd valdes enhälligt till sekreterare. 

 

Kfn § 21 Komplettering och godkännande av föredragningslistan 

 

Beslutsförslag: 

Föredragningslistan godkänns. 

 

Beslut: 

Föredragningslistans godkändes enhälligt med följande tillägg: 

25 § Dataskyddsombud 

__________________ 
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Kultur och fritidsnämnden § 22    20.5.2019 

 

 

Kfn § 22 Starka Barn 

 

På Kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde diskuterades kommunens 

fortsatta deltagande i Starka Barn. Eftersom det under föregående termin varit 

få barn som deltagit har med Ålands Idrott diskuterats att utöka Starka Barn till 

att gälla årskurs 1-4 istället för endast 1-2 för att få fler barn att vara med. 

 

Det har även förts diskussioner om pilotprojektet KreativaKids. Syftet med det 

projektet är att med konst, kultur och kreativitet som verktyg ge barnen olika 

sätt att uttrycka sig på utan krav på prestation. Pilotprojektet ska skapa grund 

för en fortsättning för ett treårigt projekt som successivt ska omfatta alla barn i 

skolans årskurs 1-6. Eftersom detta behöver samordnas i ganska stor grad med 

Lumparlands skola, på grund av utflykter och liknande, bör kultur- och 

fritidsnämnden efterhöra hur skolnämndens intresse i frågan ser ut. 

 

På webbadressen https://www.kultur.ax/pilotprojektet-kreativakids finns mer 

information om pilotprojektet. 

 

Det är ännu inte säkert vem som i Lumparlands ska hålla i Starka Barn om 

kommunen fortsätter med det, eftersom processen med att anställa personal till 

kommande läsår fortfarande pågår. 

 

Beslutsförslag: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordna Starka Barn för årskurs 1-4 under 

kommande läsår under förutsättning att det vid Lumparlands skola finns en lämplig 

person att hålla i aktiviteterna under läsåret. Om det inte finns en lämplig person vid 

Lumparlands skola befullmäktigas förvaltningen att få tag på en utomstående lämplig 

person. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar även efterhöra skolnämndens intresse av 

att framöver delta i pilotprojektet KreativaKids. 

 

Beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 

 __________________ 
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Kultur och fritidsnämnden § 23    20.5.2019 

 

 

Kfn § 23 Avtal med Mariehamns stad gällande ungdomsgårdsverksamhet 

 

Ett avtal med Mariehamns stad angående ungdomsgårdsverksamhet har varit gällande 

fram till och med vårterminen 2019. Avtalet har gett ungdomar från Lumparlands 

kommun rätt att ta del av Mariehamns stads ungdomsverksamhet. 

 

För att fortsättningsvis ge ungdomar i Lumparlands kommun möjlighet att ta del av 

Mariehamns stads ungdomsverksamhet finns behov av att förnya avtalet. Planen är att 

det nya avtalet ska gälla från höstterminen 2019 och att kommunen efter undertecknande 

av ett nytt avtal går ut med information i kommunens infoblad. Avtalet är tänkt att löpa 

två år framöver. 

 

Förslag till avtal, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Kfn § 23 

 

 Beslutsförslag: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att förslaget till avtal 

med Mariehamns stad gällande ungdomsgårdsverksamhet enligt Bilaga A – Kfn § 23 

godkänns. 

 

Beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 

 __________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden § 24    20.5.2019 

 

 

Kfn § 24 Delgivningar 

 

 Planerade Mediskurser i Lumparland under höstterminen: 

o Svenska A1/Swedish for beginners 

o Boxercise 

o Självförsvar vid hot om våld 

o Smyckestillverkning 

 Biblioteket fortgår med vikarie fram till och med 31.7.2019. 

 Förvaltningen kommer att ta kontakt med Medis angående en framtida vävkurs i 

Lumparland. 

 

Beslutsförslag: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anteckna ovanstående till kännedom. 

 

Beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 

 __________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden § 25    20.5.2019 

 

 

Kfn § 25 Dataskyddsombud 
 

Datainspektionen har 18.4.2019 inkommit med en rekommendation att samtliga av 

Lumparlands kommuns nämnder fattar ett beslut om dataskyddsombud i enlighet med 

artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av 27.4.2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, nedan 

dataskyddsförordningen. Datainspektionen meddelar även i sin rekommendation att det 

inte finns något hinder för att varje nämnd retroaktivt godkänner kommunstyrelsens avtal 

om dataskyddsombud med Åda Ab daterat 25.6.2018. Datainspektionens 

rekommendation, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Kfn § 25 

 

Datainspektionens uppfattning är att varje enskild nämnd är att anse som 

personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som görs inom organets 

ansvarområde. Det kan även nämnas att i Lumparlands dataskyddspolicy av 20.6.2018 

konstateras att varje nämnd är personuppgiftsansvarig. 

 

Dataskyddspolicyn gäller för samtliga av kommunens nämnder och i den finns 

kontaktuppgifter till dataskyddsombuden men av artikel 37 i dataskyddsförordningen 

framgår att varje personuppgiftsansvarig ska utnämna dataskyddsombud varför 

informationen i Lumparlands dataskyddspolicy om dataskyddsombud således bör 

bekräftas av varje nämnd. Av artikel 37.3 i dataskyddsförordningen framgår att om den 

personuppgiftsansvarige är en myndighet eller ett offentligt organ, får ett enda 

dataskyddsombud utnämnas för flera sådana myndigheter eller organ, med hänsyn till 

deras organisationsstruktur och storlek. Därmed kan kommunen ha samma 

dataskyddsombud för samtliga nämnder. 

 

Kommunstyrelsens ingångna avtal gällande Data protection officer-tjänst 

(dataskyddsombud) med Åda Ab daterat 25.6.2018, enligt bilaga: 

- Bilaga B – Kfn § 25 

 

Beslutsförslag: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar bekräfta att det avtal gällande Data protection 

officer-tjänst (dataskyddsombud) som kommunstyrelsen ingick med Åda Ab genom 

beslut § 75/20.6.2018 och sedermera undertecknades 25.6.2018 även gäller för nämnden. 

 

Beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 

 __________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden § 26    20.5.2019 

 

 

Kfn § 26 Sammanträdets avslutande 

 

 Sammanträdet avslutades kl. 19.30. 

 

 Nästa sammanträde hålls preliminärt 9.9.2019. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  

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

kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 

beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26. 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 

kommunallagen kan framställas över beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 22, 25. 

 

Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över 

nedan nämnda beslut.  

 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller 

fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.  

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 

 

Kultur- och fritidsnämnden i Lumparland 

Kyrkvägen 26 

AX-22 630 Lumparland 

 

Paragrafer i protokollet: 22, 25. 

 

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha 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. 

I vardera fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

 

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den 

som framställer det. 
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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: 

 

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.  
 

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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