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Protokolljusterare 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

26 § Sammanträdets konstituerande 

 
Laglighet och beslutförhet 
Konstaterades att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på 
lagenlig kallelse.  

Protokolljustering 
Till protokolljusterare utsågs Göta Alm-Ellingsworth och Johan Malén.  

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande. 

Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad. 

________________ 
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 31.3.2021 

 
 

 
Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

27 § Anmälningsärenden 

Ks § 27/31.3.2021 

1. Av kommundirektören fattade beslut: 
3 § Uppsägning av lägenhet, 16.2.2021 
4 § Arbetsbeskrivning för elevassistent, 11.3.2021. 

2. Inlämning av ansökan om statsstöd, ÅLR 19.2.2021. 
3. Undantagsförhållanden, Statens Ämbetsverk 2.3.2021. 
4. Jordförvärv i Lumparland, ÅLR 4.3.2021. 
5. Tredskodom, Ålands Tingsrätt 5.3.2021. 
6. Meddelande om verkställande av vräkning, Utsökningsverket 

16.3.2021. 
7. Ålands landskapsregerings svar på Lumparlands kommuns initiativ 

om fortsatt kompensation för uteblivna inkomster från beskattning 
av kapitalinkomster, 22.3.2021. 

8. Brev från Skatteförvaltningen om överlåtelseskatt, 31.3.2021. 
 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

28 § Val av ny hyresgäst 

Ks § 28/16.3.2021 

Kommunen har från och med 12.3.2021 på Kapellvägen 2E en ledig lägenhet 
med två rum och kök för uthyrning. 

Enligt kommunens bostadskö ska lägenheten gå till NN. NN har meddelat att han 
önskar hyra lägenheten. 

Ärendet kommer i enlighet med 23b § i kommunallagen (ÅFS 1997:73) och 64 
§ i förvaltningsstadgan att behandlas genom ett elektroniskt beslutsförfarande. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar utse NN till ny hyresgäst på Kapellvägen 2E. 
Inflyttning och datum för inflyttningen överenskoms i samråd med 
kommunkansliets personal. Kommundirektören undertecknar hyresavtalet. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

Paragrafen förklarades elektroniskt justerad 16.3.2021. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

29 § Anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i äldrerådet 

Ks § 24/17.2.2021 

Delice Lindegren har 3.2.2021 inkommit med en anhållan om befrielse från 
uppdraget som medlem i det med Lemlands kommun gemensamma äldrerådet 
med hänvisning till personliga skäl. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beviljar Delice Lindegren befrielse från uppdraget som 
medlem i det med Lemlands kommun gemensamma äldrerådet och väljer 
samtidigt en ny medlem i stället för henne för perioden fram till och med 
31.12.2021. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bevilja Delice Lindegren befrielse från 
uppdraget som medlem i det med Lemlands kommun gemensamma äldrerådet. 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet till den del det rörde val 
av ny medlem till äldrerådet. 

________________ 

Ks § 29/31.3.2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt välja Agneta Wilhelms till ny medlem i 
äldrerådet för perioden fram till och med 31.12.2021. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

30 § Kommunfullmäktiges beslut 27.1.2021 

Ks § 30/31.3.2021 

Enligt 44 § i förvaltningsstadgan ska kommunstyrelsen granska lagligheten av 
de beslut som fattats av kommunfullmäktige samt tillse att de verkställs. 

Följande ärenden behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 
27.1.2021: 

3 § Val av kommunfullmäktiges presidium 2021 
4 § Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under 2021 
5 § Utbildningsstadga 
6 § Inrättande av en tjänst som skolföreståndare 
7 § Tillsyn över den obligatoriska ventilationskontrollen 

 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och att 
de kan verkställas eller redan har verkställts. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

31 § Driftsöverskridningar 2020 

Ks § 31/31.3.2021 

En sammanställning över förbrukade driftsmedel gentemot budgeten för 2020 
har tagits fram, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 31 
 
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. 

Det är endast kultur- och fritidsförvaltningen som överskridit budgeten. 
Överskridningen beror på en utbetalning av slutlön till följd av pension. Kultur- 
och fritidsförvaltningens anslag utgör nästan endast löner, bidrag och 
litteraturinköp vilket gör det svårt att underskrida budgeten vid en utbetalning 
av slutlön utan att det inverkar på bibliotekets litteratursortiment. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna överskridningarna 
i budget 2020 enligt Bilaga A – Ks § 31. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

32 § Investeringsöverskridningar 2020 

Ks § 32/31.3.2021 

En sammanställning över förbrukade medel gentemot investeringsbudgeten för 
2020 har tagits fram, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 32 

Enligt budgeten står investeringsdelens anslag till respektive 
förvaltningsorgans disposition för det projekt eller ändamål med de eventuella 
begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget 
godkänts. Nettobeloppet är bindande gentemot kommunfullmäktige. 

Ingen investering har överskridit sitt anslag. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar meddela fullmäktige att inga investeringar under 
2020 har överskridit anslagna medel. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

33 § Avtal med Kommunernas socialtjänst k.f. om köp av tjänster inom 
hemservice samt boendeservice 

Ks § 33/31.3.2021 

I enlighet med 14 § i landskapslagen (2020:12) om socialvård ska som 
kommunal socialservice ordnas bland annat hemservice.  

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har i egenskap av ansvarig organisation för 
den kommunala socialvården på Åland skyldighet att tillhandahålla hemservice. 
Emellertid har inte KST i nuläget någon egen hemserviceverksamhet, varför det 
finns behov för KST att köpa detta av primärkommunerna. KST har därför tagit 
fram ett förslag till avtal om köp av tjänster inom hemservice, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 33 

Avtalet behöver ingås för att KST ska kunna erbjuda hemservice till klienter 
inom KST med Lumparlands kommun som hemkommun.  

Avtalet utgår från självkostnadspris och ekonomkansliet har tagit fram ett pris 
som beräknas täcka alla kostnader för servicen. 

Därutöver har KST inte heller några platser för klienter som har behov av 
effektiverat serviceboende. Det finns därför behov av att ingå ett avtal som 
möjliggör för KST att använda plats på ESB Kapellhagen. Ifall Kapellhagen inte 
bedöms ha kapacitet att erbjuda en plats finns möjlighet för kommunen att 
meddela detta. Således finns inget absolut skyldighet att tillhandahålla en plats 
på Kapellhagen för klient inom KST, men klienten har antagligen Lumparland 
som hemkommun vilket medför att det endast är i det fall det de facto inte finns 
någon ledig plats på Kapellhagen som kommunen bör neka klienten 
boendeservicen. Förslag till avtal om köp av boendeservice, enligt bilaga: 

- Bilaga B – Ks § 33 

Avtalet utgår från självkostnadspris och ekonomkansliet har tagit fram ett pris 
som beräknas täcka alla kostnader för servicen. Hyran betalas av klienten och 
inte av KST. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtalet med Kommunernas socialtjänst 
k.f. om köp av tjänster inom hemservice enligt Bilaga A – Ks § 33 samt avtalet 
om köp av boendeservice enligt Bilaga B – Ks § 33. Kommundirektören 
befullmäktigas att slutligt utforma och underteckna avtalet. 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 



Sida  10 
 Protokoll 
 31.3.2021 

 
 

 
Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

34 § Personuppgiftsbiträdesavtal med Kommunernas socialtjänst k.f. 

Ks § 34/31.3.2021 

Med anledning av de avtal med Kommunernas socialtjänst k.f. om hemservice 
och boendeservice finns behov av att reglera personuppgiftsbehandlingen 
genom ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal). 

PUB-avtalets syfte är att säkerställa den registrerades fri- och rättigheter vid 
behandling av personuppgifter, i enlighet med vid var tid gällande 
dataskyddslagstiftning. PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om 
personuppgiftsbehandlingen. När PUB-avtalet utgör ett av flera 
avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet 
”Huvudavtalet” i PUB-avtalet. I det här fallet föreligger två huvudavtal, dels det 
om hemservice enligt Bilaga A – Ks § 33 och dels det om boendeservice enligt 
Bilaga B – Ks § 33. Förslag till PUB-avtal, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 34 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till personuppgiftsbiträdesavtal 
med Kommunernas socialtjänst k.f. enligt Bilaga A – Ks § 34. 
Kommundirektören befullmäktigas att slutligt utforma och underteckna avtalet. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

35 § Implementeringsprojekt för nytt ekonomisystem 

Ks § 35/31.3.2021 

Jomala kommun efterhör intresse för att delta i ett implementeringsprojekt för 
nytt ekonomisystem. Projektet är tänkt att ledas genom Åda Ab vilket således 
skulle omfattas av det samarbetsstöd som finns inom landskapsandelssystemet. 

Enligt Jomala kommuns ansökan om samarbetsstöd skulle de kommuner som 
implementerar ekonomisystemet genom projektet behöva stå för en kostnad 
om cirka 20 000 euro. Denna summa ska delas upp enligt omsättning utifrån 
budget 2021, vilket betyder att så länge som de flesta kommuner deltar kommer 
summan för varje kommun inte bli särskilt betungande. Lumparlands kommuns 
del av kostnaderna skulle bli cirka 400 euro ifall de flesta kommuner deltar i 
projektet. 

Kommunen skulle antagligen kunna implementera systemet i egen regi, men 
förvaltningen har gjort bedömningen att det i slutändan skulle bli dyrare än att 
delta i implementeringsprojektet eftersom kommunen dels sällan 
implementerar nya system av den här storleken och dels för at det blir tydliga 
fördelar med att ha en projektledare som är med i implementeringen i flera 
kommuner. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Jomala kommun att Lumparlands 
kommun deltar i implementeringsprojektet för nytt ekonomisystem och att 
kommunen kan delta i kostnaderna i förhållande till omsättning enligt budget 
2021. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

36 § Tjänstebeskrivning för skolföreståndare 

Ks § 36/31.3.2021 

Utbildningschefens beredning 
Utbildningschefen i samråd med skolföreståndaren har tagit fram ett förslag till 
tjänstebeskrivning för en tjänst som skolföreståndare vid Lumparlands skola. 
Tjänstebeskrivningen bygger på de tjänstebeskrivningar för rektorer som finns 
inom SÅHD, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 36 

För närvarande finns det inget stöd i UKTA-avtalet för tjänster som 
skolföreståndare. Enligt avtalschef Jesper Strandvik vid KAD kommer man 
under våren att förhandla fram ett avtal för skolföreståndare som ska gälla 
fr.o.m. 1.8.2021. Under tiden som avtal saknas kan del D lokalt skolledaravtal 
om anställningsvillkor för skolledare i grundskolor tillämpas. 

Utbildningschefen förordar 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till tjänstebeskrivning för en tjänst som 
skolföreståndare vid Lumparlands skola. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta en tjänstebeskrivning för skolföreståndare 
enligt Bilaga A – Ks § 36. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

37 § Val av skolföreståndare 

Ks § 37/31.3.2021 

Utbildningschefens beredning 
En tillsvidare tjänst som skolföreståndare i Lumparlands skola har varit 
lediganslagen att sökas under tiden 3-17.3.2021. Inom utsatt tid har tjänsten 
sökts av 1 person, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 37 

Den sökande är Mathias Boijer som för närvarande är förordnad till att sköta 
uppgiften som skolföreståndare vid Lumparlands skola. Mathias har under 
läsåret 2020–2021 skött sina uppgifter som skolföreståndare till belåtenhet. 

Enligt § 31 i LF om barnomsorg och grundskola (ÅFS 99:2020) ska 
behörighetskraven för en tjänst som skolföreståndare uppfyllas senast sex 
månader efter att tjänsteutövningen inletts. Den sökande har inte avlagt prov i 
åländsk barnomsorgs- och grundskoleförvaltning. Studier i ledarskap och/eller 
förvaltning är påbörjade och beräknas vara slutförda inom april månad. Så länge 
ovan nämnda behörighetskrav inte är uppfyllda kan kommunstyrelsen endast 
förordna den sökande till att inneha tjänsten som skolföreståndare.  

På basen av utbildning, arbetserfarenhet och referenstagning föreslår 
utbildningschefen att Mathias Boijer förordnas till skolföreståndare vid 
Lumparlands skola fr.o.m. 1.8.2021. 

Utbildningschefen förordar 
Kommunstyrelsen förordnar Mathias Boijer till skolföreståndare vid 
Lumparlands skola fr.o.m. 1.8.2021. Tjänsten följer en tjänstebeskrivning som 
kommunstyrelsen i Lumparland godkänt den 31.3.2021.  

Den som villkorligt valts till tjänsten skall inom 30 dagar från delfående av 
beslutet uppvisa straffregisterutdrag och föreskrivet läkarintyg. Maximal 
prövotid om 6 månader tillämpas på tjänsten. 

Löneinplacering och undervisningsskyldighet sker enligt UKTA och fastställs av 
kommunstyrelsen i Lumparland. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar förordna Mathias Boijer till skolföreståndare vid 
Lumparlands skola fr.o.m. 1.8.2021. 

Den som villkorligt valts till tjänsten ska inom 30 dagar från delfående av 
beslutet uppvisa straffregisterutdrag och föreskrivet läkarintyg. Maximal 
prövotid om 6 månader tillämpas på tjänsten. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Den som förordnats till tjänsten har sex månader på sig från och med 1.8.2021 
att avlägga studier i ledarskap och/eller förvaltningen samt godkänt prov i 
åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning. När personen inkommer 
med intyg på nämnda avlagda studier och godkänt prov omvandlas 
förordnandet till ett tillsvidare tjänsteförhållande. Detta inverkar dock inte på 
prövotiden. 

Löneinplacering och undervisningsskyldighet sker enligt UKTA och fastställs 
vid ett senare tillfälle av kommunstyrelsen eftersom det för närvarande inte 
finns stöd i UKTA-avtalet för tjänster som skolföreståndare. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

38 § Detaljplaneändring i Långnäs 

Bmn § 34/23.3.2021  

Hamn- och industriområdet i Långnäs i Klemetsby är detaljplanerat. 
Hamnområdet och -verksamheten bör anses uppfylla en viktig 
samhällsfunktion som betjänar hela Åland.  

Långnäs hamn Ab anhåller nu om detaljplaneändring. Det berörda området 
sträcker sig från landsvägen i söder till hamnområdet i norr. 

Långnäs hamn Ab önskar att dagens vägområde i framtiden blir område för 
hamnverksamhet. Bolaget vill också att vissa grönområdet ändras till område 
för hamnverksamhet.  

Målsättningen med ändringen är att skapa förutsättningar för en fungerande 
hamnverksamhet i Långnäs. Samtidigt uppdatera den gällande detaljplanen i 
viss mån.  

Konsekvenser är bl a; 

− Uppställningsytorna för främst långtradare ökar 

− Grönområden kan minska 

− Trafikarrangemangen till fastigheterna längs Lotsstigen ändrar   

Om bl a uppgörande, ändring och antagande av detaljplan stadgas i PBL 5 kap. 
(samt PBF 7 §) 

Enligt PBL 24 § är det kommunens ansvar att detaljplaner hålls aktuella.  

Enligt PBL 11 § kan landskapsregeringen vid behov fatta beslut om 
markanvändning för vissa viktiga samhällsfunktioner eller för vissa ändamål 
som har stor betydelse för samhället. Hamnar hör till dessa. 

Som ett led i processen har övriga markägare inom planeområdet samt 
grannarna runtom getts möjlighet att uttala sig i ärendet. Följande utlåtanden 
har inkommit; 

− Rundbergs bil och service Ab 

− NN 

− NN m fl. 

− Långnäs hamns genmäle över NNs m fl utlåtande 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

− Landskapsregeringens utlåtande  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag 
Nämnden konstaterar att Långnäs hamn är en mycket viktig samhällsfunktion 
för hela Åland.  

Nämnden finner att det föreligger ett behov att utveckla området så att 
hamnverksamheten kan tryggas i alla lägen. 

Nämnden föreslår därför; 

a) Att Långnäs hamn Ab får låta utarbeta ett ändringsförslag för 
detaljplanerat område i Långnäs. Området som berörs är i huvudsak 
hamnområde samt vägområde.  

b) Målsättningen med ändringen är att skapa förutsättningar för en 
fungerande hamnverksamhet i Långnäs. Samtidigt uppdatera den 
gällande detaljplanen i viss mån.  

c) Planläggningsarbetet skall ske i samråd med byggnadsnämnden, 
landskapsregeringen, samt berörda mark- och vattenägare 

d) Långnäs hamn Ab står för planläggningskostnaderna 

e) Förslaget till reviderad detaljplan jämte planebeskrivning lämnas till 
byggnadsnämnden för vidare behandling. 

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland. 

Beslut 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag. 

Bilagor 

− Anhållan om detaljplaneändring i Långnäs 
− Rundbergs bil och service Ab 
− NN 
− NN m fl. 
− Långnäs hamns genmäle över NNs fl utlåtande 
− Nämndens genmäle över NNs m fl utlåtande 
− Detaljplan för Långnäs hamnområde 
− Landskapsregeringens utlåtande  

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Ks § 38/31.3.2021 

Det föreligger i ett senare skede behov av att med Långnäs hamn Ab ingå 
behövliga avtal för att reglera förverkligandet av detaljplaneändringen. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

a) Långnäs hamn Ab får låta utarbeta ett ändringsförslag för detaljplanerat 
område i Långnäs. Området som berörs är i huvudsak hamnområde samt 
vägområde. 

b) Målsättningen med ändringen är att skapa förutsättningar för en 
fungerande hamnverksamhet i Långnäs och samtidigt uppdatera den 
gällande detaljplanen i viss mån.  

c) Planläggningsarbetet ska ske i samråd med byggnadsnämnden, 
landskapsregeringen, samt berörda mark- och vattenägare. 

d) Långnäs hamn Ab står för planläggningskostnaderna. 

e) Ärendet lämnas till byggnadsnämnden för vidare behandling. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

39 § Detaljplaneändring i Långnäs – Planläggare 

Bmn § 35/23.3.2021 

Långnäs Hamn Ab har ansökt om detaljplaneändring för att ändra gällande 
detaljplan för fastigheter och områden i Långnäs.  

Som planläggare föreslås arkitekt Tiina Holmberg. 

Holmberg är utbildad arkitekt. 

PBF 3 §.  Behörighetskrav för planläggare 
Den som utarbetar en detalj- eller generalplan ska ha högskoleexamen som 
motsvarar minst tre års heltidsstudier inom byggnadsbranschen eller annan 
motsvarande examen och tillräcklig erfarenhet med tanke på uppgiftens 
svårighetsgrad. 

Byggnadsinspektörens beslutsförslag 
Som planläggare förordas arkitekt Tiina Holmberg. Hon uppfyller 
behörighetskraven i enlighet med PBF 3 §. 

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland. 

Beslut 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag. 

Bilaga 
Anhållan om godkännande som planläggare. 

________________ 

Ks § 39/31.3.2021 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arkitekt Tiina Holmberg som 
planläggare för detaljplaneändringen för att ändra gällande detaljplan för 
fastigheter och områden i Långnäs. Tiina Holmberg uppfyller 
behörighetskraven i 3 § i plan- och byggförordningen (2008:107) för landskapet 
Åland. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

40 § Badstrand och hopptorn vid Svinö stugby 

Ks § 102/26.8.2020 

Svinö Stugby Ab har planer på att anlägga en badstrand i Estvik samt ett 
hopptorn ute i viken. Ägaren av stugbyn har efterhört om kommunen på något 
sätt vill delta i projektet. I Lumparlands kommuns ekonomiplan finns ett projekt 
avseende ett hopptorn i kommunen, men det har varit svårt att finna en lämplig 
plats. Eventuellt skulle Estvik vara en möjlig plats att anlägga ett hopptorn. I 
detaljplanen finns även ett område avsett för badstrand. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar utse representanter för att med Svinö Stugby 
Ab diskutera ett eventuellt gemensamt projekt avseende en badstrand med 
hopptorn i Estvik i Lumparland. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslöt utse kommundirektören för att med Svinö Stugby 
Ab diskutera ett eventuellt gemensamt projekt avseende en badstrand med 
hopptorn i Estvik i Lumparland. 

________________ 

Ks § 4/20.1.2021 

Det finns i budget 2021 anslaget 25 000 euro för byggande av simstrand och 
hopptorn i Estvik eftersom diskussionerna med Svinö Stugby Ab under hösten 
varit produktiva. För att reglera ansvarsfrågorna och kostnadsfördelningen i 
projektet finns behov av ett arrendeavtal och ett markanvändningsavtal. 

Eftersom simstranden är upptagen som en investering finns behov av ett 
arrendeavtal där kommunen arrenderar simstranden för att möjliggöra för 
kommunen att i sin bokföring ta upp simstranden som en anläggningstillgång. 
Arrendeavtalets giltighetstid är emellertid bundet till markanvändningsavtalet 
eftersom det inte finns något behov av att kommunen arrenderar marken ifall 
simstranden inte anläggs. Utkast till arrendeavtal, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 4 (Icke offentlig handling enligt 5 § i landskapslagen (1977:72) 
om allmänna handlingars offentlighet) 

Markanvändningsavtalet reglerar byggande och underhåll av simstranden och 
hopptornen samt inom vilken tid som projektet ska vara färdigställt. Därutöver 
regleras omständigheter som kan inträffa efter att simstranden och hopptornet 
är byggda. Utkast till markanvändningsavtal, enligt bilaga: 

- Bilaga B – Ks § 4 (Icke offentlig handling enligt 5 § i landskapslagen (1977:72) 
om allmänna handlingars offentlighet) 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen tar del av utkasten till avtal enligt Bilaga A – Ks § 4 och Bilaga 
B – Ks § 4 och utser kommundirektören att med Svinö Stugby Ab förhandla fram 
slutliga avtalsförslag. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

Ks § 40/31.3.2021 

Centralförvaltningen har kommit överens med Svinö Stugby Ab om slutliga 
avtal för förverkligandet av en simstrand och hopptorn i Estvik. Några smärre 
ändringar har gjorts från de avtalsförslag som togs fram utifrån 
kommunstyrelsens synpunkter 20.1.2021: 

− Kommunstyrelsen godkänner hopptornets utformning istället för 
ritningen. 

− Förtydligande att kommun inte äger rätt till ersättning om man av någon 
anledning säger upp arrendeavtalet. 

− Förtydligande att ifall ansvaret för underhållet övergår till kommunen 
enligt ensidigt beslut av kommunen får kommunen flytta på hopptornet. 
Ingen ersättning utgår i det fallet till någondera parten. 

− Förtydligande i arrendeavtalet att allmänheten och kommunen får 
beträda markägarens mark för att ta sig till hopptornet och inte bara 
stranden. 

Slutligt förslag till markanvändningsavtal och arrendeavtal, enligt bilaga: 

- Bilaga C – Ks § 40 

Förslag till hopptornets utformning samt dess ungefärliga placering, enligt 
bilaga: 

- Bilaga D – Ks § 40 

Efter att kommunstyrelsen godkänt hopptornets utformning samt ungefärliga 
plats kommer Svinö Stugby Ab ansöka om bygglov för hopptornet. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till markanvändningsavtal och 
arrendeavtal enligt Bilaga C – Ks § 40 och befullmäktigar kommundirektören att 
slutligt utforma och underteckna avtalen. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare godkänna hopptornets utformning samt dess 
ungefärliga placering enligt Bilaga D – Ks § 40. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Eftersom avtalen nu slutbehandlas av kommunstyrelsen blir tidigare icke 
offentliga handlingar offentliga enligt 5 § 1 mom. i landskapslagen (1977:72) om 
allmänna handlingars offentlighet. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

41 § Utbildningsplan för äldreomsorgen 

Ks § 41/31.3.2021 

Äldreomsorgschefens beredning 
Äldreomsorgschefen har gjort upp en plan för utveckling inom it det här året 
och kommande år. För detta år har en utbildningsplan med kostnadskalkyl 
enligt offerter/kostnadsförslag tagits fram. Planen finns som bilaga och 
kostnaderna ryms inom budgeterade medel. 

- Bilaga A – Ks § 41 

Planen syftar främst till att utveckla vård- och serviceplanerna på ett sådant sätt 
att klienter, anhöriga och samarbetspartners kan vara mer delaktiga och vården 
blir mer transparent för de berörda mottagarna. Dokumentation och 
klienternas delaktighet i vård- och serviceplanerna är något som lyfts i den nya 
Äldrelagen som gäller från årsskiftet. Tydliga vård- och serviceplaner kommer 
även att behövas för de äldre klienter som ska överföras till KST till följd av 
handikapprelaterat behov av vård.  

För att bli tydligare behöver vi se över de system vi använder och se till att alla 
kan använda systemen. För att inte överhopas av upplevelsen av krav behöver 
vi hålla jämna steg framåt och se till att datautvecklingen sker på ett sådant sätt 
att var och en har möjlighet att uppleva en nytta med programmen. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anteckna sig utbildningsplanen för äldreomsorgen 
enligt Bilaga A – Ks § 41 till kännedom. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

42 § Omvandling av semeterpenning till ledig tid 

Ks § 42/31.3.2021 

Enligt gällande bestämmelser i det personalpolitiska programmet behöver 
följande villkor vara uppfyllda för att få omvandla semesterpenning till ledig tid: 

− Beviljande av semesterpenningsledighet är inte till men för 
verksamheten. 

− Förfarandet medför inte större beräknade kostnader än betalning av 
semesterpenning utgör och ska om möjligt ske utan att vikarie nyttjas. 

− Gäller personal anställda tillsvidare eller på långtidsvikariat (minst ett år 
totalt). 

Det har emellertid inkommit synpunkter på att bestämmelserna inte främjar en 
likabehandling mellan enheterna eftersom vissa enheter inte kan ha ledig 
personal utan att ta in vikarie. Att ta in vikarie medför nämligen i många fall fall 
en något större kostnad än betalningen av semesterpenningen. 

Som en följd av synpunkterna har centralförvaltningen utrett vilka 
merkostnader det skulle innebära ifall man skulle ta in vikarie vid 
semesterpenningsledighet. Om all nuvarande personal skulle omvandla åtta 
månader (maximalt tillåtna antalet månader) av sin semesterpenning till ledig 
tid och samtidigt ta in vikarie vid ledighet skulle kommunens merkostnad bli 
cirka 550 euro, vilket är utgående från att vikarierna har fulla 
arbetserfarenhetstillägg. All personal omvandlar inte sin semesterpenning till 
ledig tid och alla anställda omfattas inte av behovet av att ta in vikarie vid 
ledighet, vilket betyder att ifall kommunen ändrar på bestämmelsen så att 
omvandling av semesterpenning till ledig tid är tillåten så länge som det inte 
medför väsentligt större kostnader bör alla anställda kunna omvandla sin 
semesterpenning till ledig tid utan att kommunen i egentlig mening drabbas 
ekonomiskt av det. 

Huvudregeln är fortsättningsvis att man om möjligt inte ska ta in vikarie men 
om det inte är möjligt är det tillåtet att ta in en vikarie ifall det är en förutsättning 
för att den lediga tiden ska kunna tas ut. Bedömningen är att det inte medför 
väsentligt större kostnader för kommunen. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att följande bestämmelser gäller vid omvandling av 
semesterpenning till ledig tid: 

− Beviljande av semesterpenningsledighet är inte till men för 
verksamheten. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

− Förfarandet medför inte väsentligt större beräknade kostnader än 
betalning av semesterpenning utgör och ska om möjligt ske utan att 
vikarie nyttjas. 

− Gäller personal anställda tillsvidare eller på långtidsvikariat (minst ett år 
totalt). 

De nya bestämmelserna införlivas i kommunens personalpolitiska program. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

43 § Lokal justeringspott 2021 

Ks § 17/17.2.2021 

Den lokala justeringspotten är 0,8 procent av lönesumman inom det allmänna 
kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet per 31.1.2021. 0,8 procent av 
lönesumman är 499,74 euro vilket således är den summa som ska fördelas ut på 
personalens löner. 

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter 
förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för 
förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i 
mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på 
lika villkor. Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas 
ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår. 

Enligt 87 § i förvaltningsstadgan fastställer kommunstyrelsen personalens 
löner. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar utse kommundirektören att förhandla med 
huvudavtalsorganisationerna om fördelning av den lokala justeringspotten 
2021. Den lokala justeringspotten fastställs sedan av kommunstyrelsen. 

Beslut: 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

Ks § 43/31.3.2021 

Förslaget till lokal justeringspott har på grund av covid-19 behandlats av 
arbetarskyddskommissionen genom en skriftligt förfarande. Inga synpunkter 
inkom. Förhandlingar med huvudavtalsorganisationerna har också skett genom 
ett skriftligt förfarande. Protokoll över förhandlingarna, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 43 

Slutligt förslag till fördelning av den lokala justeringspotten, enligt bilaga: 

- Bilaga B – Ks § 43 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa fördelningen av den lokala 
justeringspotten enligt Bilaga B – Ks § 43. De nya lönerna gäller i enlighet med 
det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet från och med 1.4.2021. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Jäv 
Tomas Mörn anmälde godkänt jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

44 § Ändring av lönesättningspunkter 

Ks § 44/31.3.2021 

Det finns några lönesättningspunkter som bör ändras i enlighet med synpunkter 
från huvudavtalsorganisationerna. 

Lönesättningespunkten 04SOS06A för närvårdare inom äldreomsorgen borde 
vara 03HOI040 i och med att en väldigt liten del av en närvårdare uppgifter i 
Lumparlands kommun är inriktat mot socialvård. 03HOI040 är en 
lönesättningspunkt som tillämpas på personer som i huvudsak arbetar med 
vårdarbete inom hälso- och sjukvården och är därmed mer överensstämmande 
med vad en närvårdare i Lumparlands kommun har för arbetsuppgifter. 

Ekonomichefen bör inte vara bunden till någon lönesättningspunkt utan bör ha 
fri lönesättning. 

Avslutningsvis finns det några befattningar som har kombinerade 
arbetsuppgifter, exempelvis städare/köksbiträde. I sådana fall bör man binda 
befattningen till den lönesättningspunkt som har högst procent av arbetstiden, 
även fast lön utgår från två lönesättningspunkter. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att ändra lönesättningspunkten för närvårdare 
inom äldreomsorg till 03HOI040 samt att tjänsten som ekonomichef får fri 
lönesättning. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att befattningar som har kombinerade 
arbetsuppgifter binds till den lönesättningspunkt som har högst procent av 
arbetstiden. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

45 § Ändrad tjänstebenämning och befattningsbenämning 

Ks § 45/31.3.2021 

Enligt landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola har 
pedagoger inom barnomsorgen benämningen lärare inom barnomsorg. 
Tidigare hade de benämningen barnträdgårdslärare. I och med detta finns 
behov av att ändra benämningen för tjänsten som barnträdgårdslärare till 
lärare inom barnomsorg. 

Därutöver har huvudavtalsorganisationerna påtalat att benämning kokerska 
bör ändras till något mer könsneutral såsom kock. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar ändra benämningen för tjänsten som 
barnträdgårdslärare till lärare inom barnomsorg och befattningen som 
kokerska till kock. Kommundirektören antar uppdaterade tjänste- och 
arbetsbeskrivningar. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

46 § Tjänstebeskrivning för ekonomichefen 

Ks § 46/31.3.2021 

Tjänstebeskrivningen för ekonomichef är i behov av en smärre justering efter 
att kommunens förvaltning förändrades från 1.1.2021. En del uppgifter som låg 
på socialsekreteraren ligger nu i stället på ekonomichefen. Att göra upp 
faktureringsunderlag för barnomsorgen har överförts på ekonomichefen och 
ytterligare behov av att ta fram faktureringsunderlag har uppkommit genom 
bildandet av Kommunernas socialtjänst k.f. Förslag till ny tjänstebeskrivning, 
enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 46 

Det rör sig inte om några väsentliga förändringar i arbetsuppgifterna men en 
något ökad arbetsbörda bör avspeglas i lönen. Därmed har överenskommits 
med berörd tjänsteinnehavare att lönen justeras upp med 0,5 procent. 

Tidigare tjänstebeskrivning är antagen av kommunfullmäktige eftersom det var 
det behöriga organet enligt den då gällande förvaltningsstadgan. Numera är 
anställande organ, kommunstyrelsen, det behöriga organet för att ändra och 
anta tjänstebeskrivningen.  

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta en ny tjänstebeskrivning för ekonomichefen 
enligt Bilaga A – Ks § 46. Tidigare tjänstebeskrivning upphävs. Den 
uppgiftsrelaterade lönen justeras upp med 0,5 procent retroaktivt från 
1.1.2021. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

47 § Ansökan om utmärkelsetecken 

Ks § 47/31.3.2021 

Statens ämbetsverk på Åland ber om förslag på personer förtjänta av de 
utmärkelsetecken som republikens president beviljar på Självständighetsdagen 
6.12.2021. Förslag ska vara Statens ämbetsverk på Åland tillhanda senast 
7.5.2021. 

Förslag ska vara sådan person som utfört ett förtjänstfullt och långvarigt arbete 
(minst 10 år) inom sitt yrkesområde som anställd eller som förtroendevald 
inom den offentliga sektorn. Den primära utgångspunkten är de personliga 
meriterna som ska ligga över genomsnittsnivån och som personen i fråga ska ha 
gett bevis på genom yrkesskicklighet eller i betydande samhälleliga uppgifter. 
Enbart tjänste- eller anställningsår är inte en tillräcklig grund. En förutsättning 
är ett gott rykte och en vilja att ta emot utmärkelsetecknet. 

Utmärkelsetecken ska inte föreslås för personer som under föregående 
sjuårsperiod har fått ett utmärkelsetecken förlänat av republikens president. 
Förslag på person bör inte vara sådan som under året utnämnts till en ny tjänst 
eller tilldelats nya uppgifter. Det är också att rekommendera att ordensförslaget 
görs då personen ännu är i det yrkesverksamma livet. 

Förslagsställaren förbinder sig att för ordensförslag av högre rang betala 
lösenavgift för den föreslagnes del. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå person eller personer som förtjänta till 
utmärkelsetecken som republikens president beviljar på självständighetsdagen 
6.12.2021. Eventuell särskild motivering tas fram av lämplig person och 
kommundirektören befullmäktigas att underteckna och inlämna förslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå NN som förtjänt till utmärkelsetecken 
som republikens president beviljar på självständighetsdagen 6.12.2021. 
Kommundirektören befullmäktigas att underteckna och inlämna förslaget. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

48 § Förfrågan om kommunalt samarbete för uppförande av Åland 
Gymnastics gymnastikarena 

Ks § 48/31.3.2021 

Jomala kommun har inkommit med en förfrågan till övriga kommuner på Åland 
om att vara med i ett samarbete med syfte att möjliggöra för föreningen Åland 
Gymnastics att uppföra en ny gymnastikarena centralt på Åland i Möckelö i 
Jomala kommun. Föreningen har närmare 900 medlemmar från tolv åländska 
kommuner. Det finansiella stödet skulle vara i form av ett årligt driftsstöd 
baserat på antal medlemmar i åldern 7–20 år. Det totala driftsstödet skulle vara 
på 110 00 euro där Lumparlands kommuns del skulle vara 359 euro per år. 

Jomala kommun har för ändamålet tagit fram ett utkast till samarbetsavtal och 
begär nu in kommunernas synpunkter på avtalet. 

Det tilltänkta stödet är med nuvarande beräkningsgrund 180 euro per medlem 
som är 7–20 år. Lumparlands kommun har i budget 2021 ett stöd på cirka 8 
euro per medlem i de föreningsbidrag som betalas ut under året. Även om man 
skulle räkna på Åland Gymnastics totala medlemsantal om cirka 900 skulle 
stödet bli cirka 122 euro per medlem, vilket således vida överstiger det 
kommunen för närvarande betalar ut i föreningsbidrag till föreningar med 
Lumparlands kommun som hemkommun. 

Det kan också nämnas att Lumparlands kommun har som praxis i sina principer 
om föreningsbidrag att endast stöda föreningar med Lumparlands kommun 
som hemkommun, även fast man i vissa fall har avvikit från denna praxis. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att till Jomala kommun avge följande synpunkter på 
utkastet till samarbetsavtal: 

1. Lumparlands kommun ställer sig tveksam till att förbinda sig att betala ett 
föreningsbidrag varje år där uppsägning av avtalet i praktiken bara kan ske 
med föreningens godkännande. 

2. Lumparlands kommun har som praxis i sina principer om föreningsbidrag 
att endast stöda föreningar med Lumparlands kommun som hemkommun. 

3. Proportionellt med avseende på medlemsantal och stödsumma är det 
tilltänkta stödet långt över vad kommunen årligen betalar ut per medlem 
till föreningar med Lumparlands kommun som hemkommun. Föreliggande 
stödsumma är således för hög för att kunna godkännas av Lumparlands 
kommun. 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

  



Sida  33 
 Protokoll 
 31.3.2021 

 
 

 
Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

49 § Förfrågan från Folkhälsan på Åland r.f. om sponsorering för att 
anordna en alkohol- och drogfri skolavslutning 

Ks § 49/31.3.2021 

Folkhälsan på Åland r.f. har inkommit med en förfrågan till Lumparlands 
kommun om att vara med och sponsorera anordnandet av en alkohol- och 
drogfri skolavslutning benämnd Schools out Festival 2021. Hela evenemanget 
beräknas kosta cirka 12 000 euro. 
 
Planen med evenemanget är att erbjuda aktiviteter i en alkohol- och drogfri 
miljö. Evenemanget samordnas av Folkhälsan på Åland r.f.:s 
samordningsprojekt för ANDTS-arbete (alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
spel). 
 
Lumparlands kommun har inga specifika budgeterade medel för detta i och med 
att förfrågan har inkommit i början av 2021. En möjlighet är att 
kommunstyrelsen använder sig av dispositionsmedel för att eventuellt vara 
med och sponsorera evenemanget. Det kan nämnas att kommunen i sina 
principer för föreningsbidrag har som regel att endast ge bidrag till föreningar 
med Lumparland som hemkommun, vilket Folkhälsan på Åland r.f. i det här 
fallet bör klassas som eftersom föreningen har en filial i kommunen även om det 
inte specifikt är filialen som ansöker om sponsoreringen. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att inte sponsorera det av Folkhälsan r.f. planerade 
evenemanget Schools out Festival 2021 med hänvisning till att anslag för 
ändamålet inte finns. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt sponsorera det av Folkhälsan r.f. planerade 
evenemanget Schools out Festival 2021 med 5 euro per högstadieelev skriven i 
Lumparland under förutsättning att evenemanget genomförs. 

________________ 
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_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

50 § Stängning av kommunkansliet under semesterperioden 

Ks § 50/31.3.2021 

Under perioden 12.7–26.7.2021 samt fredag 2.7.2021 och fredag 9.7.2021 
kommer kommunkansliet vara obemannat på grund av personalens 
sommarsemestrar. Det finns därför behov av att stänga kommunkansliet under 
dessa dagar. 

Enligt 56 § j punkten i förvaltningsstadgan kan kommundirektören besluta om 
stängning av kommunkansliet under semesterperioden (juni-augusti) för 
perioder på högst 14 dagar. Emellertid rör det sig om en stängning som är längre 
än det varför kommunstyrelsen behöver fatta beslut i ärendet. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet håller stängt under perioden 
12.7–26.7.2021 samt fredag 2.7.2021 och fredag 9.7.2021. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Protokolljusterare 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

51 § Bibliotekets öppettider under sommaren 

Ks § 51/31.3.2021 

Ordinarie biblioteksanställd kommer ha semester veckorna 27-31. Under tiden 
kommer en sommarvikarie vara anställd för att möjliggöra för biblioteket att ha 
öppet på kvällen. Det finns således behov av att stänga biblioteket för 
allmänheten på dagen när det vanligtvis är öppet. På tisdagar är biblioteket 
nämligen öppet kl. 14.00-15.00. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att biblioteket har öppet måndag 17.00-20.00 och 
onsdag kl. 17.00-20.00 under veckorna 27–31 år 2021. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

52 § Representant vid Ålands brand- och räddningsförbund r.f:s 
vårmöte 2021 

Ks § 52/31.3.2021 

Ålands Brand- och räddningsförbund r.f. (ÅBF) har skickat en inbjudan till 
vårmöte 16.4.2021 kl. 18.30 på Vårdö. Det finns möjlighet till deltagande på 
distans. Vid vårmötet ska bland annat bokslut 2020 och revidering av 
förbundets stadgor behandlas. 

Lumparlands kommun är medlem i ÅBF och har därmed rätt att delta.  

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att utse en person till att vara Lumparlands 
kommuns representant vid vårmötet för Ålands Brand- och räddningsförbund 
r.f. 16.4.2021 kl. 18.30. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt utse Brage Wilhelms till att vara 
Lumparlands kommuns representant vid vårmötet för Ålands Brand- och 
räddningsförbund r.f. 16.4.2021 kl. 18.30. 

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

53 § Sammanträdets avslutande 

 
 
Sammanträdet avslutades kl. 21.06. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 

Förbud att söka ändring 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
i kommunallagen (ÅFS 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: 26, 27, 30, 31, 32, 38, 41, 47, 48, 52, 53. 

 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § i kommunallagen kan framställas över beslutet.  

 
Paragrafer i protokollet: 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51. 

 
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: 

 
Kommunstyrelsen i Lumparland 
Kyrkvägen 26 
AX-22 630 Lumparland 

 
Paragrafer i protokollet: 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51. 

 
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 den 
sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens 
webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. I vardera fallen räknas 
inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

KOMMUNALBESVÄR BESVÄRSANVISNING 
 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
 

Paragrafer i protokollet: 
 

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, 



Sida  40 
 Protokoll 
 31.3.2021 

 
 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

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. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

FÖRVALTNINGSBESVÄR  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 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

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. 



Budget 2020 Bokslut 2020
Procent 

förbrukat
-237 436,55 -229 053,73 96,47 %

-842 383,45 -711 064,09 84,41 %

-658 018,70 -563 222,70 85,59 %

-47 044,90 -48 433,04 102,95 %

-25 076,00 -25 198,40 100,49 %

-213 320,60 -204 010,10 95,64 %

-34 645,50 -38 356,95 110,71 %

Organ
Centralförvaltningen

Socialnämnden*

Skolnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen

Byggnads- och miljönämnden 

Tekniska nämnden

Den gemensamma räddningsnämnden 

Den gemensamma lantbruksnämnden -7 093,00 -5 514,00 77,74 %

*Slutregleringarna för KST (vilket vi tror att kommer vara 0€)
samt Äldreomsorg på distans är ännu inte gjorda.

Bilaga A – Ks § 31



Investeringar 2020 Budget 2020 Bokslut 2020
Förbrukning i 

procent
8804 Planläggning -7 500,00 0,00 0,00 %

8201 Markområden - -20 000,00 -

8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken* 0,00 0,00 -

8404 Kommunkansliet -5 000,00 -3 035,05 60,70 %

8518 Fosforfälla -6 400,00 -1 979,27 30,93 %

8553 IT-system reningsverk -40 000,00 -38 380,00 95,95 %

8554 Värmesystem skola/daghem* -10 171,00 -10 171,00 100,00 %

8801 Vattendistributionsledningar* -13 324,00 -11 514,00 86,42 %

Summa -82 395,00 -85 079,32 103,26 %

*Flyttad till 2021.

Bilaga A – Ks § 32
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AVTAL OM KÖP AV TJÄNSTER INOM HEMSERVICE 

1. Avtalsparter

Lumparlands kommun Kommunernas socialtjänst k.f  
(nedan ”Säljaren”)  (nedan ”Köparen”) 
FO – nummer 0205038-6 FO-nummer 0954883-0 
Kyrkvägen 26 Styrmansgatan 2 B 
22630 Lumparland  22100 Mariehamn 

Kontaktpersoner gällande avtalet 
Äldreomsorgschef Områdeschef  
Tel: 018-349 441 Tel: 018-532 800 
e-post: förnamn.efternamn@lemland.ax förnamn.efternamn@kst.ax

2. Avtalets bakgrund och syfte
I enlighet med 14 § landskapslag om socialvård (ÅFS 2020:12) ska som kommunal
socialservice ordnas bland annat hemservice.

Köparen har i egenskap av ansvarig organisation för den kommunala socialvården på Åland 
skyldighet att tillhandahålla den hemservice som beskrivs ovan.   

Köparen och Säljaren ingår föreliggande avtal för att Köparen ska kunna erbjuda hemservice 
till klienter inom KST med hemkommun i Lumparlands kommun. Om Säljaren godtar kan 
servicen erbjudas även andra än de med hemkommun i Lumparlands kommun enligt 
klientspecifik anhållan. 

3. Tjänstens innehåll
Säljaren tillhandahåller hemservice. Med hemservice avses att fullgöra eller bistå̊ vid
fullgörandet av uppgifter och funktioner som hör till boende, vård och omsorg, upprätthållande
av funktionsförmågan, vård och fostran av barn, uträttande av ärenden samt till det övriga
dagliga livet.

Hemservice tillhandahålls personer som på̊ grund av sjukdom, förlossning, skada eller av någon 
annan liknande funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller livssituation behöver 
hjälp för att klara de uppgifter och funktioner som avses ovan  

Som stödtjänster som ingår i hemservicen tillhandahålls måltids- och klädvårdsservice och 
tjänster som främjar socialt umgänge.  

Bilaga A – Ks § 33
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4. Tjänstens omfattning 
Säljaren tillhandahåller hemservice enligt i den omfattning klienten bedöms vara i behov av 
och enligt beslut från Köparen. 
 
Säljaren tillhandahåller stödtjänsten trygghetstelefon som beviljas till personer med ökad 
fallrisk eller försämrat hälsotillstånd och som kan använda trygghetstelefon.  
 
Köparen anhåller om hemservice och eventuell stödtjänst till enskild klient genom att kontakta 
Säljaren. På den skriftliga anhållan ska Köparen ange kostnadsställe.  
 
Om Säljaren inte har kapacitet att leverera tjänsten ska Köparen meddelas detta omgående.  
 
5. Ersättning som utgår för tjänsterna 
Köparen ersätter Säljaren med en månatlig ersättning till självkostnadspris per klient som 
Säljaren tillhandahåller servicen för. Ersättningen utgår enligt bilaga. Ersättningarna inkluderar 
samtliga kostnader som Säljaren har för tillhandahållandet av tjänsterna. 
 
Ändring av ersättningen bör meddelas Köparen senast i samband med budgetberedningen under 
september månad. Den ändrade ersättningen börjar gälla från och med 1 januari. 
 
5.1. Betalningsvillkor  
Säljaren fakturerar Köparen en (1) gång i månaden, Köparen erlägger ersättning senast trettio 
(30) dagar efter fakturadatum. Om förfallodagen infaller på lördag eller helgdag erlägger 
Köparen betalning på närmast följande bankdag. Faktura med ofullständiga uppgifter skickas 
tillbaka till Säljaren för rättelse. 
 
5.2. Faktureringsvillkor  
På fakturan ska anges:  

• fakturadatum och fakturanummer 
• Säljarens namn, adress, FO-nummer, nödvändiga bankuppgifter 
• period som fakturan avser 
• specifikation per klient inklusive kostnadsställe som meddelats i beställningen 
• fakturans slutsumma 
• förfallodag 
• specificering av moms  
• referensnummer 
• 8 dagars anmärkningstid 
 

Faktureringsavgifter debiteras inte. Fakturering av dröjsmålsränta skall ske med Finlands 
Banks förseningsränta för perioden. 

Överlåtelse av fordran får inte ske utan Köparens skriftliga godkännande.  
 
Inga sekretessbelagda uppgifter får finnas på fakturan. 
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6. Säljarens skyldighet gällande personal och behörighet 
Säljaren ansvarar för att personalen uppfyller behörighetskraven enligt gällande lagstiftning.  

Säljaren ansvarar för arbetsledning och har arbetsgivaransvar för den personal som har 
uppgifter inom hemservicen.  

Med stöd av 78 § 3 mom. Kommunallag för Åland (1997:73) anförtros kommunens personal 
att för Köparens räkning räkna och fatta beslut om de klientavgifter som kommer av detta avtal 
samt fakturera i enlighet med Köparens avgiftsstadga. 

 
7. Säljarens övriga skyldigheter 
Säljaren ansvarar för: 

1. skriftlig dokumentation av klientrelationen 
2. eventuella skador som verksamheten vållat dem som tagit del av Säljarens tjänster  
3. att verksamheten uppfyller lagstadgade krav 

 

8. Köparens skyldigheter 
Köparens ansvarar för: 

1. att den avtalade ersättningen erläggs varje månad enligt faktura 
2. att de tjänster som Säljaren tillhandahåller utgör en del av en funktionell servicehelhet 

som utgår från klienternas servicebehov 
3. fastställande och fakturering av klientavgifter i enlighet med för Köparen fastställda 

avgifter och taxor 
 
9. Samarbete 
Avtalsparternas kontaktpersoner förbinder sig att samarbeta så att avtalet kan förverkligas på 
bästa sätt.  

Köparens kontaktperson eller annan som Köparen utser ska beredas tillträde för uppföljning av 
verksamheten. Säljaren förbinder sig att aktivt medverka vid och underlätta Köparens 
uppföljning. Det gäller även för uppgifter som Köparen ska redovisa internt och till behöriga 
myndigheter. 

 
10. Sekretess och datasäkerhet 
Lag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet tillämpas på Köparens verksamhet. 
Köparen har även att tillämpa lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 
(FFS 812/2000). Säljaren ansvarar för att ikraftvarande lagstiftning avseende hantering av 
personuppgifter, inbegripet klientdata, samt tystnadsplikt och handlingssekretess följs, samt att 
det finns tillgänglig information om till exempel klientombudsmannens verksamhet och dennes 
kontaktuppgifter samt vart klienten vänder sig vid missnöje med service eller bemötande. 
 



 4 (4) 

Parterna ska enligt allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 artikel 28.3 teckna ett 
personuppgiftsbiträdesavtal för att reglera den behandling av personuppgifter som Säljaren som 
personuppgiftesbiträde kommer hantera åt Köparen som personuppgiftsansvarig. 
 
11. Avtalet giltighetstid 
Avtalet träder i kraft xx.xx.2021 och gäller tillsvidare.  
 
Avtalet upphör att gälla per det årsskifte (31.12) som infaller närmast ett minimum av sex (6) 
månader efter någondera partens uppsägning. Båda parter har rätt att ta upp avtalet till 
förhandling. Ändringar i avtalet kan göras utan beaktande av uppsägningstiden om parterna är 
eniga om detta.  
 
12. Avgörande av meningsskiljaktigheter 
Tvistemål som uppkommit på grund av detta avtal avgörs i första hand genom förhandling 
mellan parterna. I sista hand löses tvistemål genom domstol. 

UNDERSKRIFTER  
Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. 
 
Lumparland xx.xx.2021  Mariehamn    .    .2021 
 
LUMPARLANDS KOMMUN KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F. 
 

_______________________________ _______________________________ 

Mattias Jansryd  Katarina Dahlman 

Kommundirektör  Förbundsdirektör 



BILAGA TILL AVTAL OM HEMSERVICE 
Lumparlands kommun 

Hemservice 
Kostnad per timme     34,10 euro 

 

Stödtjänster:  
  
Matservice 
     Per portion   7,50 euro 

      

Dagverksamhet 
     Dagavgift    50 euro 

 

Bad/duschservice    
31,90 euro 

 

Tvättservice 
3 euro/maskin 

 

Priset inkluderar samtliga kostnader som Säljaren har för tillhandahållande av tjänsten. Priserna 
kan ändra genom överenskommelse mellan Parterna om de faktiska kostnaderna i det enskilda 
fallet skiljer sig väsentligt från de avtalade priserna. 
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AVTAL OM KÖP AV BOENDESERVICE 

1. Avtalsparter

Lumparlands kommun Kommunernas socialtjänst k.f  
(nedan ”Säljaren”)  (nedan ”Köparen”) 
FO-nummer 0205038-6 FO-nummer 0954883-0 
Kyrkvägen 26 Styrmansgatan 2 B 
22630 Lumparland 22100 Mariehamn 

Kontaktpersoner gällande avtalet 
Äldreomsorgschef Områdeschef  
Tel: 018-349 441 Tel: 018-532 800 
förnamn.efternamn@lemland.ax  förnamn.efternamn@kst.ax

2. Avtalets bakgrund och syfte
I enlighet med 14 § landskapslag om socialvård (ÅFS 2020:12) ska som kommunal
socialservice ordnas bland annat boendeservice.

Köparen har i egenskap av ansvarig organisation för den kommunala socialvården på Åland 
skyldighet att tillhandahålla denna boendeservice. 

Köparen och Säljaren ingår föreliggande avtal för att Köparen ska kunna erbjuda boendeservice 
till klienter med hemkommun i Lumparlands kommun. Om Säljaren godtar kan servicen 
erbjudas även andra än de med hemkommun i Lumparlands kommun enligt klientspecifik 
anhållan. 

3. Tjänstens innehåll
Säljaren tillhandahåller serviceboende med heldygnsomsorg, effektiverat serviceboende (ESB)
eller korttidsvård för personer som behöver vård och omsorg dygnet runt.

När boendeservice tillhandahålls ska det ses till att personens privatliv och rätt till 
medbestämmande respekteras och socialvården ska verka för att hon eller han av den ansvariga 
myndigheten får behovsenliga rehabiliterings-, hälso- och sjukvårdstjänster.  

4. Tjänstens omfattning
Säljaren tillhandahåller boendeservice i den omfattning klienten bedöms vara i behov av och
enligt beslut från Köparen.

Köparen anhåller om boendeservice till enskild klient genom att kontakta Säljaren. På den 
skriftliga anhållan ska Köparen ange kostnadsställe.  

Bilaga B – Ks § 33

mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@lemland.ax
mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@kst.ax
mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@kst.ax
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Köparen har även möjlighet att av Säljaren anhålla om eventuella kompletterande 
öppenvårdstjänster som framgår i bilaga. 
 
Om Säljaren inte har kapacitet att leverera tjänsten ska Köparen meddelas detta omgående.  
 
5. Ersättning som utgår för tjänsterna 
Köparen ersätter Säljaren till självkostnadspris enligt bilaga för ersättning. Dygnskostnaden för 
boendeplats kan justeras vid årets slut i enlighet med verkliga kostnader. Säljaren ska senast 
den 31 januari påföljande år meddela Köparen om slutregleringen och slutfakturering ska ske 
senast 15 februari. 
 
Klienter inom effektiverat serviceboende ingår hyreskontrakt med kommunen som uppbär 
hyran. Dygnskostnaden är således exklusive boendekostnaderna. 
 
Ändring av priserna för kommande år bör meddelas Köparen senast i samband med 
budgetberedningen under september månad. Den ändrade ersättningen börjar gälla från och 
med 1 januari. 
 
5.1. Betalningsvillkor  
Säljaren fakturerar Köparen en (1) gång i månaden i efterskott, Köparen erlägger ersättning 
senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Om förfallodagen infaller på lördag eller helgdag 
erlägger Köparen betalning på närmast följande bankdag.  
 
5.2. Faktureringsvillkor  
På fakturan ska anges:  

• fakturadatum och fakturanummer 
• Säljarens namn, adress, FO-nummer, nödvändiga bankuppgifter 
• period som fakturan avser 
• specifikation per klient inklusive kostnadsställe som meddelats i beställningen 
• fakturans slutsumma 
• förfallodag 
• specificering av moms  
• referensnummer 
• 8 dagars anmärkningstid 
 

Faktureringsavgifter debiteras inte. Fakturering av dröjsmålsränta skall ske med Finlands 
Banks förseningsränta för perioden. 

Överlåtelse av fordran får inte ske utan Köparens skriftliga godkännande.  
 
Inga sekretessbelagda uppgifter får finnas på fakturan. 
 
6. Säljarens skyldighet gällande personal och behörighet 
Säljaren ansvarar för att personalen uppfyller behörighetskraven enligt gällande lagstiftning.  
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Säljaren ansvarar även för att personalen har tillgång till arbetshandledning samt relevant 
fortbildning inom området. 

 
7. Säljarens övriga skyldigheter 
Säljaren ansvarar för: 

1. skriftlig dokumentation av klientrelationen 
2. eventuella skador som verksamheten vållat dem som tagit del av Säljarens tjänster  
3. att verksamheten uppfyller lagstadgade krav. 

 
8. Köparens skyldigheter 
Köparens ansvarar för: 

1. att den avtalade ersättningen erläggs varje månad enligt faktura 
2. att de tjänster som Säljaren tillhandahåller utgör en del av en funktionell servicehelhet 

som utgår från klienternas servicebehov 
3. fastställande och fakturering av klientavgifter i enlighet med för Köparen fastställda 

avgifter och taxor. 
 
9. Samarbete 
Avtalsparternas kontaktpersoner förbinder sig att samarbeta så att avtalet kan förverkligas på 
bästa sätt. 

Köparens kontaktperson eller annan som Köparen utser ska beredas tillträde för uppföljning av 
verksamheten. 

Säljaren förbinder sig att aktivt medverka vid och underlätta Köparens uppföljning. Det gäller 
även för uppgifter som Köparen ska redovisa internt och till behöriga myndigheter. 

 
10. Sekretess och datasäkerhet 
Lag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet tillämpas på Köparens verksamhet. 
Köparen har även att tillämpa lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 
(FFS 812/2000). Säljaren ansvarar för att ikraftvarande lagstiftning avseende hantering av 
personuppgifter, inbegripet klientdata, samt tystnadsplikt och handlingssekretess följs, samt att 
det finns tillgänglig information om till exempel klientombudsmannens verksamhet och dennes 
kontaktuppgifter samt vart klienten vänder sig vid missnöje med service eller bemötande. 
 
Parterna ska enligt allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 artikel 28.3 teckna ett 
personuppgiftsbiträdesavtal för att reglera den behandling av personuppgifter som Säljaren som 
personuppgiftesbiträde kommer hantera åt Köparen som personuppgiftsansvarig. 
 
11. Avtalet giltighetstid 
Avtalet träder i kraft xx.xx.2021 och gäller tillsvidare.  
 



 4 (4) 

Avtalet upphör att gälla per det årsskifte (31.12) som infaller närmast ett minimum av sex (6) 
månader efter någondera partens uppsägning. Båda parter har rätt att ta upp avtalet till 
förhandling. Ändringar i avtalet kan göras utan beaktande av uppsägningstiden om parterna är 
eniga om detta.  
 
12. Avgörande av meningsskiljaktigheter 
Tvistemål som uppkommit på grund av detta avtal avgörs i första hand genom förhandling 
mellan parterna. I sista hand löses tvistemål genom domstol. 

 
UNDERSKRIFTER  
Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. 
 
Lumparland xx.xx.2021  Mariehamn    .    .2021 
 

LUMPARLANDS KOMMUN KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F. 
 

_______________________________ _______________________________ 

Mattias Jansryd  Katarina Dahlman 

Kommundirektör  Förbundsdirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA TILL AVTAL OM BOENDESERVICE 
Lumparlands kommun 

DYGNSKOSTNAD 
 

Effektiverat serviceboende  160,55 euro 

Period-/korttidsvård   188,41 euro 

Ersättningen inkluderar samtliga kostnader som Säljaren har för tillhandahållande av tjänsten.  

 
Stödtjänster:  
  
Matservice 

Samtliga måltider under dagen  11,50 euro 
 

Dagverksamhet 
Dagsavgift   50 euro 

 
Bad/duschservice   31,90 euro 



Personuppgiftsbiträdesavtal 

Bilaga A – Ks § 34
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PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 

Avtal enligt Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679, art. 28.31 

 
1. PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH KONTAKTPERSONER   
 

Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde 

Kommunernas socialtjänst (KST) Lumparlands kommun 

Organisationsnummer Organisationsnummer 

0954883-0 0205038-6 

Postadress Postadress 

Skarpansvägen 30 
22100 Mariehamn 

Kyrkvägen 26 
22630 Lumparland 

Kontaktperson för 
personuppgiftsbiträdesavtalet  

Kontaktperson för 
personuppgiftsbiträdesavtalet 

Namn: Förbundsdirektör Katarina Dahlman 
E-post: katarina.dahlman@kst.ax 
Tfn: 018-532 802 

Namn: Kommundirektör Mattias Jansryd 
E-post: mattias.jansryd@lumparland.ax 
Tfn: 018-359 025 

 
 
2. DEFINITIONER 
Utöver de begrepp som definieras i löptext, i detta personuppgiftsbiträdesavtal, ska dessa 
definitioner oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha 
nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav. 

Behandling  En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 
Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, 
oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom 
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, 
utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande 
på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, 
radering eller förstöring. 

Dataskyddslagstiftning Avser all integritets- och personuppgiftslagstiftning, samt all 
annan eventuell lagstiftning (inklusive förordningar och 
föreskrifter), som är tillämplig på den 
personuppgiftsbehandling som sker enligt detta PUB-avtal, 
inklusive nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning. 

                                                           
1 Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets Behandling av 
Personuppgifter för Den personuppgiftsansvariges räkning. 

mailto:mattias.jansryd@lumparland.ax
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Personuppgiftsansvarig Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamål och medlen för Behandlingen av 
Personuppgifter. 

Logg Logg är resultatet av Loggning. 
Loggning Loggning är ett kontinuerligt insamlande av uppgifter om den 

Behandling av Personuppgifter som utförs enligt detta PUB-
avtal och som kan knytas till en enskild fysisk person.  

Personuppgiftsbiträde Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som Behandlar Personuppgifter för den 
Personuppgiftsansvariges räkning. 

Tredje land En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller inte är 
ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

Underbiträde Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som i egenskap av underleverantör till 
Personuppgiftsbiträdet Behandlar Personuppgifter för   
Personuppgiftsansvariges räkning.  

3. BAKGRUND OCH SYFTE

3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtalet”) reglerar den Personuppgiftsansvarige 
Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den Personuppgiftsansvarige. PUB-avtalets 
syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vid var 
tid gällande dataskyddslagstiftning samt enligt vad som överenskommits i detta avtal.  

3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen. När PUB-avtalet utgör ett av flera 
avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-
avtalet.  

3.3 Personuppgiftsbiträdet kommer Behandla personuppgifter i enlighet med vid var tillfälle tecknat 
Huvudavtal och Personuppgiftsansvarigs skriftliga instruktioner. I de fall Personuppgiftsbiträde inte 
fått tillräckliga information om hur Behandlingen ska ske kan denne begära detta av 
Personuppgiftsansvarig. För hur enskild Behandling kommer att ske hänvisas till andra dokument, se 
Huvudavtal och separat instruktion. 

3.3 För det fall något av det som stadgas i punkterna 1, 14, 15, 16.2, 17 – 20 i PUB-avtalet regleras på 
annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde. 

4. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN

4.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda Personuppgifterna mot alla slag av 
Behandlingar som inte är förenliga med PUB-avtalet och Dataskyddslagstiftningen.  

4.2 Personuppgiftsbiträdet åtar sig säkerställa att samtliga fysiska personer som arbetar under dess 
ledning följer PUB-avtalet samt att de fysiska personerna informeras om relevant lagstiftning. 
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4.3 Personuppgiftsbiträdet ska på begäran från den Personuppgiftsansvarige bistå denne med att 
säkerställa att skyldigheterna enligt Dataskyddsförordningen, art. 32-36, fullgörs och svara på 
begäran om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen, kap. 
III, med beaktande av typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att 
tillgå.  
 
4.4 För det fall att Personuppgiftsbiträdet fått instruktioner som denne anser är otydliga, i strid med 
Dataskyddslagstiftningen och Personuppgiftsbiträdet bedömer att nya eller kompletterande 
ytterligare instruktioner är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska Personuppgiftsbiträdet 
utan dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige och invänta nya instruktioner. Om 
Personuppgiftsbiträdet har möjligt ska denne tillfälligt upphöra med Behandlingen tills den 
Personuppgiftsansvarige gett ytterligare information.  
 
 
5. SÄKERHETSÅTGÄRDER 
 
5.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs 
för att förhindra Personuppgiftsincidenter, genom att säkerställa att Behandlingen uppfyller kraven i 
Dataskyddsförordningen och att den Registrerades rättigheter skyddas.  
 
5.2 Personuppgiftsbiträdet ska fortlöpande säkerställa att den tekniska och organisatoriska 
säkerheten i samband med Behandlingen medför en lämplig nivå av konfidentialitet, integritet, 
tillgänglighet och motståndskraft.  
 
5.3 Personuppgiftbiträdet ska, i tillämpliga fall, genom behörighetskontrollsystem endast ge åtkomst 
till Personuppgifterna för sådana fysiska personer som arbetar under Personuppgiftsbiträdets ledning 
och som behöver åtkomsten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.   
 
5.4 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att kontinuerligt Logga åtkomst till Personuppgifterna enligt PUB-
avtalet och vad som överenskommits, se instruktionen vid behandling av personuppgifter. Loggar får 
gallras först två (2) år efter Loggningstillfället om inte parterna bestämt något annat. Loggar ska 
omfattas av erforderliga skyddsåtgärder, i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.   
 
 

6. SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT 
 
6.1 Personuppgiftsbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning ska vid 
Behandlingen iaktta såväl sekretess som tystnadsplikt. Personuppgifterna får inte nyttjas eller spridas 
för andra ändamål, än vad som överenskommits. 
 
6.2 Personuppgiftsbiträdet ska tillse att samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning, 
vilka deltar i Behandlingen, är bundna av sekretessförbindelse avseende Behandlingen. Detta krävs 
dock inte om dessa redan omfattas av en straffsanktionerad tystnadsplikt som följer av lag. 
Personuppgiftsbiträdet åtar sig även att tillse att det finns sekretessavtal med Underbiträdet samt 
sekretessförbindelser mellan Underbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess 
ledning, vilka deltar i Behandlingen. 
 
6.3 Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den Personuppgiftsansvarige om eventuella 
kontakter med tillsynsmyndighet avseende Behandlingen. 
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6.4 Om den Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man begär information från 
Personuppgiftsbiträdet vilken rör Behandlingen, ska Personuppgiftsbiträdet informera den 
Personuppgiftsansvarige om saken. Personuppgiftsbiträdet ska bistå med förmedling av den 
informationen som omfattas av ett medgivande eller lagkrav.  
 
 
7. GRANSKNING, TILLSYN OCH REVISION 
 
7.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål, på den Personuppgiftsansvariges begäran, 
tillhandahålla den information om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som den 
Personuppgiftsansvarige behöver för att kunna fastställa att Personuppgiftsbiträdet uppfyller sina 
åtaganden enligt PUB-avtalet och Dataskyddsförordningen, art. 28.3 h.  
 
7.2 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom annan av denne utsedd tredje part 
(som inte får vara en konkurrent till Personuppgiftsbiträdet), följa upp att Personuppgiftsbiträdet 
uppfyller PUB-avtalets och Dataskyddslagstiftningens krav. Personuppgiftsbiträdet ska vid sådan 
granskning bistå den Personuppgiftsansvarige, eller den som utför granskningen i den 
Personuppgiftsansvariges ställe, med dokumentation, tillgång till lokaler, IT-system och andra 
tillgångar som behövs för att kunna granska Personuppgiftsbiträdets efterlevnad av PUB-avtalet och 
Dataskyddslagstiftningen. Den Personuppgiftsansvarige ska säkerställa att personal som genomför 
granskningen är underkastade sekretess eller tystnadsplikt enligt lag eller avtal.  
 
7.3 Personuppgiftsbiträdet äger alternativt till vad som stadgas i punkten 7.2, rätt att erbjuda andra 
tillvägagångssätt för granskning av Behandlingen, exempelvis granskning genomförd av oberoende 
tredje part. Den Personuppgiftsansvarige ska i sådant fall äga rätt, men inte skyldighet, att tillämpa 
detta alternativa tillvägagångssätt för granskning. Vid sådan granskning ska Personuppgiftsbiträdet 
ge den Personuppgiftsansvarige eller en tredje part den assistans som behövs för utförandet av 
granskningen. 
 
7.4 Personuppgiftbiträdet ska bereda tillsynsmyndighet, eller annan myndighet som har laglig rätt till 
det, möjlighet att göra tillsyn enligt myndighetens begäran i enlighet med vid var tid gällande 
lagstiftning, även om sådan tillsyn annars skulle stå i strid med bestämmelserna i PUB-avtalet.   
 
7.5 Personuppgiftsbiträdet ska tillförsäkra den Personuppgiftsansvarige rättigheter gentemot 
Underbiträdet vilka motsvarar den Personuppgiftsansvariges samtliga rättigheter gentemot 
Personuppgiftsbiträdet enligt kap. 7 i PUB-avtalet.   
 
 
8. HANTERING AV RÄTTELSER OCH RADERING M.M.   
 
8.1 För det fall den Personuppgiftsansvarige begärt rättelse eller radering på grund av 
Personuppgiftsbiträdets felaktiga Behandling ska Personuppgiftsbiträdet vidta lämplig åtgärd utan 
onödigt dröjsmål, senast inom trettio (30) dagar, från det att Personuppgiftsbiträdet mottagit 
erforderlig information från den Personuppgiftsansvarige. När den Personuppgiftsansvarige begärt 
radering får Personuppgiftsbiträdet endast utföra Behandling av den aktuella personuppgiften som 
ett led i processen för radering. 
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9. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER 
 
9.1 Personuppgiftsbiträdet ska ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till 
Personuppgifterna i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident enligt Dataskyddsförordningen, art. 
32.1 c. 
 
9.2 Personuppgiftbiträdet åtar sig att med beaktande av Behandlingens art, och den information som 
Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, bistå den Personuppgiftsansvarige med att fullgöra dennes 
skyldigheter vid en Personuppgiftsincident beträffande Behandlingen. Personuppgiftbiträdet ska på 
den Personuppgiftsansvariges begäran även bistå med att utreda misstankar om eventuell obehörigs 
Behandling och/eller åtkomst till Personuppgifterna.  
 
9.3 Vid Personuppgiftsincidenter, vilka Personuppgiftbiträdet fått vetskap om, ska 
Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den Personuppgiftsansvarige om 
händelsen. Personuppgiftsbiträdet ska med beaktande av typen av Behandling och den information 
som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige en skriftlig 
beskrivning av Personuppgiftsincidenten.  
 
Beskrivningen ska redogöra för: 

1. Personuppgiftsincidentens art och, om möjligt, de kategorier och antalet Registrerade som 
berörs samt kategorier och antalet personuppgiftsposter som berörs, 

2. de sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten, och 
3. åtgärder som har vidtagits eller föreslagits samt åtgärder för att mildra 

Personuppgiftincidentens potentiella negativa effekter. 
 
9.4 Om det inte är möjligt för Personuppgiftsbiträdet att tillhandahålla hela beskrivningen samtidigt, 
enligt punkt 9.3 i PUB-avtalet, får beskrivningen tillhandahållas i omgångar utan onödigt ytterligare 
dröjsmål. 
 
 
10. UNDERBITRÄDE 
 
10.1 Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut för Underbiträdets Behandling gentemot den 
Personuppgiftsansvarige.  
 
10.2 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita ett underbiträde. När Personuppgiftsbiträdet avser 
att anlita ett underbiträde ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa underbiträdets kapacitet och 
förmåga att uppfylla sina skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet ska 
skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om  

1. underbiträdets namn, organisationsnummer och säte (adress och land), 
2. vilken typ av uppgifter och kategorier av Registrerade som behandlas, och 
3. var Personuppgifterna ska behandlas. 

 
10.3 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att informera Personuppgiftsansvarige vid anlitande av nytt 
Underbiträde eller ersättande av det gamla Underbiträdet så att Personuppgiftsansvarige har 
möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar.  
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10.4 Den Personuppgiftsansvarige äger inom 30 dagar rätt att invända mot Personuppgiftsbiträdets 
anlitande av ett nytt underbiträde och att, med anledning av sådan invändning, säga upp detta PUB-
avtal.   

 
11. LOKALISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND   
 
11.1 Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att Personuppgifterna hanteras och lagras inom EU/EES 
av en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU/EES, om inte PUB-avtalets parter kommer 
överens om något annat.   
 
 
12. ANSVAR FÖR SKADA I SAMBAND MED BEHANDLING 
 
12.1 Vid ersättning för skada i samband med Behandling som, genom fastställd dom eller förlikning, 
ska utgå till den Registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i PUB-avtalet och/eller 
tillämplig bestämmelse i Dataskyddslagstiftningen ska art. 82 i Dataskyddsförordningen tillämpas. 
 
12.2 Om endera parten får kännedom om omständighet som kan leda till skada för motparten ska 
parten omedelbart informera motparten om förhållandet och aktivt arbeta tillsammans med 
motparten för att förhindra och minimera sådan skada.   
 
12.3 Oaktat vad sägs i Huvudavtalet gäller detta PUB-avtal, punkten 12.1, före andra regler om 
fördelning mellan Parterna av krav sinsemellan såvitt avser Behandlingen. 
 
 
13. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING 
 
13.1 För detta avtal gäller åländsk/finsk rätt. Eventuell tolkning eller tvist i anledning av PUB-avtalet, 
som parterna inte kan lösa på egen hand, ska avgöras av Ålands tingsrätt i första instans. 
 
 
14. PUB-AVTALETS TECKNANDE, AVTALSTID OCH UPPSÄGNING   
 
14.1 Detta avtal gäller från dess undertecknande och så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar 
Personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning i enlighet med detta avtal. PUB-avtalet ska i 
övrigt följa huvudavtalets bestämmelser gällande uppsägning och upphörande.  
 
 
 
15. ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING MED OMEDELBAR VERKAN M.M. 
 
15.1 Endera parten i PUB-avtalet äger rätt att påkalla omförhandling av PUB-avtalet om motpartens 
ägarförhållanden ändras väsentligt eller om tillämplig lagstiftning, eller tolkningen av den, ändras på 
ett för Behandlingen avgörande sätt. Påkallande av omförhandling enligt första meningen innebär 
inte att PUB-avtalet till någon del upphör att gälla utan endast att en omförhandling om PUB-avtalet 
ska påbörjas. 
 
15.2 Tillägg till, och ändringar i, PUB-avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter.   
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15.3 När någon av parterna får kännedom om att motparten agerar i strid med PUB-avtalet och/eller 
Dataskyddslagstiftningen, ska parten utan dröjsmål meddela motparten om agerandet.  
 
 
16. ÅTGÄRDER VID PUB-AVTALETS UPPHÖRANDE   
 
16.1 Vid uppsägning av PUB-avtalet ska den Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål begära 
att Personuppgiftsbiträdet överlämnar samtliga Personuppgifter till den Personuppgiftsansvarige 
eller raderar dem, enligt dennes önskemål. Om Personuppgifterna överlämnas ska det ske i ett öppet 
och standardiserat format. Med samtliga Personuppgifter avses alla Personuppgifter vilka har 
omfattats av Behandlingen samt annan tillhörande information såsom Loggar, systemlösningar, 
beskrivningar och andra handlingar som Personuppgiftsbiträdet erhållit genom informationsutbyte 
enligt PUB-avtalet. 

16.2 Överlämning och radering enligt PUB-avtalet, punkt 16.1, ska vara utförda senast sextio (60) 
dagar räknat från den tidpunkt uppsägningen gjorts enligt detta PUB-avtal, punkt 14.1 
 
16.3 Bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt i 6 kap. PUB-avtalet ska fortsätta gälla även om PUB-
avtalet i övrigt upphör av gälla. 
 
 
17. MEDDELANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA PUB-AVTAL 
 
17.1 Meddelanden om PUB-avtalet och dess administration inklusive uppsägning ska skickas till 
respektive parts kontaktperson för PUB-avtalet.   
 
17.2 Meddelanden om parternas samarbete om dataskydd, gällande Behandlingen, ska skickas till 
respektive parts kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.   
 
17.3 Meddelanden inom ramen för PUB-avtalet ska skickas skriftligt. Ett e-postmeddelande ska anses 
ha kommit fram till mottagaren senast en (1) arbetsdag efter att meddelandet har skickats.  
 
 
18. KONTAKTPERSONER    
 
18.1 Parterna ska utse var sin kontaktperson för PUB-avtalet.  
 
 
19. ANSVAR FÖR UPPGIFTER OM PARTERNA OCH KONTAKTPERSONER SAMT 
KONTAKTUPPGIFTER  
 
19.1 Varje part ansvarar för att de uppgifter som anges i 1 kap. i PUB-avtalet alltid är aktuella. 
Ändring av uppgifter i 1 kap. ska meddelas skriftligt enligt punkt 17.1 i PUB-avtalet.   
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20. BILAGOR 
 

• Bilaga 1 – Instruktion vid behandling av personuppgifter 
 
 
21. PARTERNAS UNDERTECKNANDEN AV PUB-AVTALET   
 
21.1 Detta PUB-avtal tillhandahålls antingen i digitalt format för elektroniskt tecknande eller i 
pappersformat för tecknande med penna. 
 
 
Avtalet är upprättat i två exemplar, ett för Personuppgiftsansvarige och ett för 
Personuppgiftsbiträde.  
 

 

Mariehamn    .    .2021 
 
 

Lumparland xx.xx.2021 

Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde 
 
 
.......................................................................... 

 
 
.......................................................................... 

Katarina Dahlman 
Förbundsdirektör 
Kommunernas socialtjänst 

Mattias Jansryd 
Kommundirektör 
Lumparlands kommun 
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Instruktion för Behandling av Personuppgifter inom social service 

 

Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska Personuppgiftsbiträdet även 
följa nedanstående Instruktion: 

1. Ändamål, föremålet och arten 

Köp av lagenlig hemservice och boendetjänster mellan KST och kommunerna.  
 

• Lumparlands kommun kommer behandla personuppgifter i syfte att kunna planera och 
verkställa den lagstadgade service som KST köper av kommunen. 
 

2. Behandlingen omfattar följande typer av Personuppgifter 

Personuppgifter som Lumparlands kommun kommer hantera utgörs av: 
• Namn 
• Personnummer 
• Adress 
• Kontaktuppgifter, telefonnummer, e-post 
• Journalanteckningar 
• Nödvändig hälsoinformation (medicinlista) 
• Kontaktuppgifter till närmsta anhöriga 

 
3. Behandlingen omfattar kategorier av Registrerade  

Klienter med för avtalen beviljad serviceform samt för dem; 
• Närmaste anhöriga 
• Utsedda kontaktpersoner   
• Intressebevakare  
• Vårdnadshavare  

 
4. Ange särskilda hanteringskrav vad gäller Behandling av Personuppgifter som utförs av 
Personuppgiftsbiträdet/biträdena 

 
 I enlighet med Landskapslagen (2020:26) om klienthandlingar inom socialvården 
 
5. Ange särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vad gäller Behandling av 
Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet/biträdena 

 
• Biträdet ska uppfylla de krav som anges utifrån dataskyddslagstiftningen och annan 

angränsande lagstiftning på området samt redovisa status för dessa på begäran. 
 

6. Ange särskilda krav på Loggning vad gäller Behandling av Personuppgifter samt vilka som ska 
ha tillgång till dem 

 
• Endast berörda personer inom verksamheten ska ha tillgång till verksamhetssystem där 

journalföring finns, samt i de fall det krävs kunna visa i utdrag ur historiken för loggning 
där det framgår vem som genomfört eventuell förändring.  
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7. Lokalisering och överföring av Personuppgifter till Tredje land   
 

• Det sker ingen överföring av personuppgifter till tredje land 

8. Övriga Instruktioner angående Behandling av Personuppgifter som utförs av 
biträdet/biträdena 

 
 

 



Tjänstebeskrivning för skolföreståndare 

Antagen av kommunstyrelsen genom § xx/31.3.2021. 

Allmänt 
1. Tjänsten tillsätts av kommunstyrelsen.
2. Tjänsten är underställd utbildningschefen.

Behörighetskrav 
Enligt § 23 i landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola. 

Avtalspunkt 
Del D Lokalt tjänstekollektivavtal om anställningsvillkor för skolledare i grundskolor. 
Rektor och föreståndare för lågstadieskola.        

Vikarie 
Vice föreståndaren i Lumparlands skola. 

Arbetstid 
Byråarbetstid. Undervisningsskyldigheten fastställs av kommunstyrelsen. 

Ansvarsområde 
Ansvara för verksamheten vid Lumparlands skola. 

Arbetsuppgifter 
- Ansvara för det pedagogiska utvecklingsarbetet i Lumparlands skola genom att

skapa tydliga mål för verksamheten och visa hur målen ska uppnås.
- Ansvara för de uppgifter som fastställs i landskapslagen (2020:32) om

barnomsorg och grundskola eller senare gällande lagstiftning vad gäller en rektors
eller skolföreståndares uppgifter och ansvara för de uppgifter som nämns i
landskapet Ålands läroplan för grundskolan vad gäller en rektor eller
skolföreståndare.

- Ansvara för planeringen och utvecklingen vid Lumparlands skola samt årligen
uppgöra förslag till arbetsplan.

- Vara närmaste förman för personal vid Lumparlands skola.
- Uppgöra budgetförslag och verksamhetsberättelse för Lumparlands skola.
- I enlighet med givna direktiv besluta om anskaffningar inom ramen för fastställda

anslag.
- Handha statistik inom verksamhetsområdet.
- Utföra undervisning i enlighet med stadgad undervisningsskyldighet i gällande

kollektivavtal eller andra bestämmelser.
- Leda Lumparlands skolas elevvårdsarbete genom att koordinera nödvändiga

resurser.
- Övervaka att de stadganden och bestämmelser som berör undervisningen i

årskurs 1–6 och att de beslut och direktiv vilka landskapsregeringen,
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse utfärdar inom gränserna för sina
befogenheter iakttas.

- Bistå vid beredningen av de ärenden som kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige beslutar om inom verksamhetsområdet.

- Inneha nödvändig kännedom om personalens avtalsfrågor.
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- Ge råd åt samt besvara frågor från kommunens invånare inom 
verksamhetsområdet. 

- Ansvara för handledning och arbetsplatsskolning av personal vid Lumparlands 
skola. 

- Planera fortbildning för personal inom Lumparlands skola.  
- I övrigt bistå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i frågor som berör 

tjänsteinnehavarens ansvarsområden och på kallelse delta i dessa organs 
sammanträden. 

- Handa övriga uppgifter eller andra delegerade uppgifter som kan anses höra till 
tjänsten. 

 
Övrigt 
Följa lagar och förordningar vad gäller anmälningsskyldighet och tystnadsplikt. 
        



INRÄTTNING: Lumparlands kommun
Sökt befattning: 20. Skolföreståndare, tillsvidare fr o m 1.8.2021

Förnamn Efternamn Utbildning Behörig Obehörig

Studier i 
ledarskap och 
/eller förvaltning

Godkänt prov i 
barnomsorgs- och 
grundskolelagstiftning Arbetserfarenhet Övrigt

Mathias Boijer

Grundlärarorogrammet, Örebro 
Universitet, klasslärare LR, 
studerar 
undervisningsförvaltning, 
utbildningsstyrelsen X

Beräknas vara 
slutförda inom april 

2021
Skolföreståndare i Lumparlands 
skola

Har 6 månader på sig fr.o.m. 
1.8.2021 att avlägga studier i 
ledarskap och/eller 
förvaltning samt godkänt 
prov i åländsk barnomsorgs- 
och grundskolelagstiftning
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MARKANVÄNDNINGSAVTAL
1. PARTER

1. Svinö Stugby Ab (FO-nummer: 2255310–8)
Stugbyvägen 24, AX-22 630 Lumparland
(nedan ”Markägaren”)

och

2. Lumparlands kommun (FO-nummer: 0205038–6)
Kyrkvägen 26, AX-22 630 Lumparland
(nedan ”Kommunen”)

Markägaren och Kommunen benämns nedan gemensamt ”Parterna”.

2. OMRÅDE

Detta avtal avser del av fastigheten Estvik RNr 1:11 i Svinö i Lumparlands 
kommun (fastighetsbeteckning 438-407-1-11) och benämns nedan ”Om-
rådet”. Området framgår av Bilaga 1. 

Området ingår i detaljplaneändringen för del av fastighet 1:11, fastighet-
erna 1:12, 1:32, 1:34, 1:56 och del av fastigheterna 1:63,1:65 och 876:1 i 
Svinö by, Lumparland (”Detaljplaneändringen”). Detaljplaneändringen an-
togs av kommunfullmäktige i Lumparland genom § 14/22.2.2017 och har 
sedermera vunnit laga kraft. Detaljplaneändringen framgår av Bilaga 2. 

3. REPRESENTATION

I allmänna frågor som rör detta avtal representeras Kommunen av kom-
mundirektören och i tekniska frågor som rör byggande och underhåll en-
ligt 5 punkten representeras Kommunen av tekniska chefen. 

Markägaren representeras av VD i samtliga frågor som rör detta avtal. 

4. AVTALETS SYFTE

Syftet med detta avtal är att Kommunen och Markägaren ska överens-
komma om verkställandet av Detaljplaneändringen på Området. Med 
verkställande av Detaljplaneändringen avses byggande och underhåll (5 
punkten). 

5. BYGGANDE OCH UNDERHÅLL

Markägaren ansvarar för alla åtgärder som krävs på Området för att verk-
ställa Detaljplaneändringen om inte något annat nämns i detta avtal. 

5.1. Byggande 

5.1.1. Simstrand 

Markägaren planerar och bygger simstranden i enlighet med Detaljplane-
ändringen. Byggandet sker i enlighet med Kommunens anvisningar och 
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innan byggnationen inleds ska teknisk chef i Kommunen godkänna pla-
nerna. Markägaren ansvarar för att ansöka om eventuella myndighetstill-
stånd för anläggandet av simstranden. 

Efter slutförd och av teknisk chef i Kommunen godkänd byggnation över-
går besittningsrätten för simstranden till Kommunen i enlighet med mel-
lan Kommunen och Markägaren ingånget arrendeavtal enligt Bilaga 3 
(”Arrendeavtalet”). Konstaterande av att besittningsrätten övergår till 
Kommunen ska dokumenteras skriftligen och undertecknas av Parterna. 

5.1.1.1. Skyltning 

Markägaren ska tillse att det som information till allmänheten finns ade-
kvat och tydlig skyltning vid simstranden och dess tillhörande badplats. 
Skyltningen ska vara uppsatt senast 15.5.2022. Skyltarna ska dock vara 
beställda inom tidsplanen enligt 5.1.5. punkten i detta avtal. 

5.1.2. Hopptorn 

Markägaren planerar och bygger hopptornet. Byggandet sker efter att 
Kommunstyrelsen i Lumparland godkänt den ungefärliga platsen för 
hopptornet. Innan byggnationen inleds ska Kommunstyrelsen i Lumpar-
land också godkänna hopptornets utformning. Kommunstyrelsen i Lum-
parlands godkännande ersätter emellertid inte eventuellt behov av bygg-
lov. Markägaren ansvarar för att ansöka om bygglov för hopptornet. 

Markägaren ansvarar för att hopptornet anläggs på en plats som säkerstäl-
ler att vattendjupet är minst 5 meter. Markägaren ska på begäran kunna 
påvisa att vattendjupet är minst 5 meter. 

Kommunens tekniska chef ska skriftligen godkänna att Markägaren full-
gjort sin skyldighet beträffande planeringen och byggnationen av hopp-
tornet. Tekniska chefens godkännande ersätter emellertid inte behovet av 
den slutsyn som bygglovet föranleder. 

5.1.3. Samtycke från samfälligheten 

Parterna är medvetna om att en del av Området går in på ett samfällt vat-
tenområde. Markägaren ska inhämta behövliga samtycken från samfällig-
heten innan byggnationen av simstranden och hopptornet inleds. 

5.1.4. Kostnadsfördelning 

Kommunen står för samtliga kostnader vad beträffar byggandet av 
simstranden och hopptornet, dock högst 25 000 euro exklusive moms. 
Parterna konstaterar att Kommunen står som ägare till hopptornet. 

Ifall de totala kostnaderna överskrider 25 000 euro exklusive moms ska 
Parterna förhandla om fördelningen av de överskridande kostnaderna. 
Resultatet av förhandlingen ska dokumenteras skriftligen och underteck-
nas av Parterna. Förhandling om fördelning av kostnader överskridande 
25 000 euro exklusive moms inverkar emellertid inte på Kommunens 
ägande av hopptornet. 
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Markägaren ska tillse att uppkomna kostnader faktureras Kommunen. 

Markägaren står för samtliga kostnader som uppkommer vid underhållet 
av simstranden och hopptornet. I detta inkluderas eventuella tillsyns- och 
tillståndsavgifter som kan uppkomma. 

Markägaren står för samtliga kostnader som uppkommer för att tillse att 
simstrandens badplats är godkänd som allmän badplats. 

5.1.5. Tidsplan 

Simstranden och hopptornet ska vara färdigställda och ha synats och god-
känts av behörigt organ i Kommunen senast 31.12.2021. 

5.2. Underhåll 

5.2.1. Simstranden 

Markägaren ansvarar för underhållet av simstranden efter att besittnings-
rätten övergått till Kommunen enligt Arrendeavtalet. 

Markägaren ansvarar för och ska tillse att simstrandens badplats är god-
känd som allmän badplats så länge som underhållsansvaret åligger Mar-
kägaren. Simstranden och badplatsen ska årligen vara iordningsställda så 
att de kan brukas av allmänheten mellan 15.5–31.8. Det löpande underhål-
ler under 15.5–31.8 omfattar allmän renhållning, städning, gräsklippning 
m.m. 

Markägaren är skyldig att underhålla simstranden så att det inte föreligger 
uppenbar skaderisk för badgäster. Markägaren ska säkra och åtgärda alst-
rade faror. 

Ifall Markägaren säger upp Arrendeavtalet och därmed också underhålls-
ansvaret innan simstrandens hela avskrivningstid förflutit äger Kommu-
nen rätt till ersättning enligt vad som återstår i avskrivningar vid Arrende-
avtalets upphörande. Avskrivningstiden är 15 år och räknas från att 
simstranden aktiverats i Kommunens bokföring. 

Ifall Kommunen säger upp Arrendeavtalet äger inte Kommunen någon rätt 
till ersättning. 

5.2.2. Hopptornet 

Markägaren ansvarar för underhållet av hopptornet efter att det färdig-
ställts. Underhållsansvaret gäller under hopptornets avskrivningstid. Av-
skrivningstiden är 15 år och räknas från att hopptornet aktiverats i Kom-
munens bokföring. 

Hopptornet ska årligen vara iordningsställt så att det kan brukas av all-
mänheten årligen mellan 15.5–31.8. Markägaren ansvarar för och ska tillse 
att hopptornet är i sådant skick att det inte föreligger uppenbar skaderisk 
för de som brukar hopptornet. Markägaren ska säkra och åtgärda alstrade 
faror. Markägaren ska själv utföra smärre reparationer. Större reparation-
er, såsom ommålning av hela hopptornet, ska ske i samråd med Kommu-
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nen där kostnaden för reparationerna fördelas mellan Parterna enligt 
överenskommelse. 

Ifall Markägaren avsäger sig ansvaret för underhållet av hopptornet över-
går ägandet av hopptornet till Markägaren. Ifall hopptornets hela avskriv-
ningstid inte förflutit när hopptornet övergår i Markägarens ägo har 
Kommunen rätt till ersättning enligt vad som återstår i avskrivningar vid 
den tidpunkt som hopptornet övergår i Markägarens ägo. Meddelande om 
att Markägaren avsäger sig ansvaret för underhållet av hopptornet ska gö-
ras skriftligen. Underhållsansvaret kan endast upphöra att gälla 31.12. 

Ifall Kommunen meddelar Markägaren att Kommunen övertar ansvaret 
för underhållet av hopptornet övergår inte ägandet av hopptornet till 
Markägaren utan kvarstår i Kommunens ägo. Kommunen har i det fallet 
rätt men inte skyldighet att bortforsla hopptornet på egen bekostnad.  Ing-
en ersättning utgår till någondera Parten ifall kommunen övertar ansvaret 
för underhållet av hopptornet. 

Tekniska chefen och byggnadstillsynsmyndigheten i Kommunen har rätt 
att granska att hopptornet håller den standard som krävs för att användas 
utan fara för allmänheten under den tiden hopptornet är iordningställt att 
brukas av allmänheten. 

6. AVTALSVITE 

Markägaren av är skyldig att till Kommunen erlägga vite i följande fall: 

a) Om Markägaren överlåter Området eller del av detsamma genom frivil-
ligt avtal till tredje part utan att i överlåtelsen beakta Kommunens rätt 
enligt detta avtal och Arrendeavtalet. 

b) Om Markägaren låter belasta Området med nyttjanderätt eller inteck-
ningar för gäld på ett sätt som inskränker Kommunen rätt. 

c) Om Markägaren på Området eller näraliggande områden vidtar åtgär-
der som kan äventyra Detaljplaneändringens förvekligande enligt detta 
avtal. 

d) Om Markägaren inte inom den givna tidsplanen enligt 5.1.5. punkten 
uppfyller åtgärderna i detta avtal. 

Vitesbeloppet är 10 000 euro för varje enskild överträdelse enligt a-d 
ovan. Nämnda vitesbelopp begränsar inte Kommunens rätt till skadestånd 
eller rätt till andra rättsliga åtgärder. 

7. AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE OCH BINDANDE VERKAN 

Avtalet träder i kraft och har en bindande verkan för både Kommunen och 
Markägaren efter att avtalet undertecknats. 
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8. ÖVERFÖRING 

Ingendera parten har rätt att överlåta detta avtal eller de rättigheter eller 
förpliktelser som baserar sig på detta avtal utan den andra partens på för-
hand givna skriftliga samtycke.  

9. ÄNDRIGAR OCH TILLÄGG 

Eventuella ändringar eller tillägg till detta avtal ska för att träda i kraft gö-
ras skriftligen och undertecknas av Parterna. 

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING 

På detta avtal tillämpas finsk lagstiftning samt åländsk lagstiftning till de 
delar landskapet Åland har egen lagstiftningsbehörighet. 

Alla eventuella tvister som uppstår på grund av detta avtal ska avgöras av 
Ålands tingsrätt som första instans. 

11. DATUM OCH UNDERSKRIFT 

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, ett (1) för vardera 
parten. 

Lumparland xx.xx.2021   

SVINÖ STUGBY AB LUMPARLANDS KOMMUN 

 

________________________  ________________________ 
Mikael Andersson  Mattias Jansryd  
VD   Kommundirektör 

 
 

BILAGOR 

- Bilaga 1, Karta över området som berörs av detta markanvändningsav-
tal. 

- Bilaga 2, Detaljplaneändringen för del av fastighet 1:11, fastigheterna 
1:12, 1:32, 1:34, 1:56 och del av fastigheterna 1:63,1:65 och 876:1 i 
Svinö by, Lumparland. 

- Bilaga 3, Arrendeavtal. 



Bilaga 1
Karta över området
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BYGGNADSYTA�FåR�EKONOMIBYGGNAD

Inom�omr det�f r�uppf ras�en�ekonomibyggnad�p �den�angivna�byggnadsytan.

TRAFIKANSLUTNING

s
BYGGNADSYTA�FåR�SERVICEBYGGNAD

Inom�omr det�f r�uppf ras�en�servicebyggnad�p �den�angivna�byggnadsytan.

g/c

EM
MASTOMRÖDE

TOMTNUMMER

KVARTERSOMRÖDE�FåR�HANDEL,�FåRVALTNING,�SERVICE�OCH�BOSTÄDER
P �varje�tomt�f r�ett�egnahemshus�inrymmande�en�bostadslögenhet,�en�byggnad�f r�f rsöljning,�servering�
och�reception�samt�en�separat�ekonomibyggnad�uppf ras.

�

HBF

SF
FORNMINNESOMRÖDE
Omr det�ör�skyddat�med�st d�av�fornminneslagen.

L
JORD-�OCH�SKOGSBRUKSOMRÖDE
P �omr det�till ts�uppf rande�av�byggnader�som�betjönar�jord-�och�skogsbruk.

BF

BE
KVARTERSOMRÖDE�FåR�EGNAHEMSBYGGNADER
1.�P �varje�tomt�f r�ett�egnahemshus�inrymmande�en�bostadslögenhet�samt�en�separat�ekonomibyggnad�uppf ras.
����Ekonomibyggnadens�v ningsyta�f r�vara�h gst�50m².
2.�Byggnader�skall�f rses�med�sadeltak.
3.�Fasadmaterial�skall�best �av�trö�och�förgsöttas�i�traditionella�kul rer.
4.�Byggnadernas�utformning�skall�anpassas�till�milj n�och�befintliga�byggnader.
����Sörskild�hönsyn�skall�tas�till�den�kulturhistoriska�milj n.

US FRILUFTS-�OCH�STRåVOMRÖDE
Inom�omr det�f r�anlöggas�mindre�konstruktioner�som�betjönar�omr dets�anvöndning�f r�rekreation.
Inom�omr det�f r�avloppsanlöggningar�anlöggas.�Gallringar�f r�sk tseln�av�trödbest ndet��ör�till tna.

PS
SIMSTRAND
Inom�omr det�f r�anlöggas�en�allmön�simstrand,�samt�parkeringsplatser,�sm �bryggor�och�anlöggningar�f r�
fritidsverksamhet�i�anslutning�till�denna.

PARKERINGSPLATS�

LINJE�3�m�UTANFåR�DET�OMRÖDE�SOM�FASTSTÄLLELSEN�GÄLLER

BYGGNADSYTA�FåR�åVERNATTNINGSSTUGOR

Inom�omr det�f r�uppf ras�sammanlagt�h gst�25�st.�20�kvadratmeter�stora� vernattningsstugor�p �de�angivna�
byggnadsytorna.

TECKENFåRKLARINGAR�OCH�DETALJPLANEBESTÄMMELSER

ROMERSK�SIFFRA�ANGER�STåRSTA�ANTAL�VÖNINGAR�I�BYGGNAD.
Brutet�tal�efter�romersk�siffra�anger�hur�stor�del�av�vindsv ning�i�f rh llande�till�underliggande�v ning�som�
utan�hinder�av�v ningsantalet�f r�anvöndas�f r�utrymmen�som�inröknas�i�v ningsytan.

���I½

95

1

BYGGNADSRÄTT�I�KVADRATMETER�VÖNINGSYTA

KVARTERSNUMMER

KVARTERS-,�KVARTERSDELS-�OCH�OMRÖDESGRÄNS

DEL�AV�OMRÖDE�SOM�BåR�HÖLLAS�I�NATURLIGT�TILLSTÖND

Inom�delomr det�f r�anlöggas�g ngstigar,�sm b tsbryggor,�b thus,�strandbastur�och�liknande�anlöggningar�
f r�verksamhetens�behov.

BYGGNADSYTA

PN PARKOMRÖDE�SOM�BEVARAS�I�NATURTILLSTÖND
Inom�omr det�f r�anlöggas�g ngstigar,�bryggor�och�mindre�konstruktioner�som�betjönar�omr dets�
anvöndning�f r�rekreation.

BC
KVARTERSOMRÖDE�FåR�STUGBY�OCH�SEMESTERCENTRA
1.�I�kvarter�1�f r�uppf ras�tilsammans�h gst�20�fritidshus�p �byggnadsytorna�som�anvisas�i�planen.
����Fritidshusens�v ningsyta�f r�vara�h gst�95-150m²�om�byggnad�omfattar�en�v ning�och�h gst�200�m²
����om�byggnad�omfattar�2�v ningar.�P �omr det�f r�öven�servicebyggnader�uppf ras�vars�v ningsytor
����ör�h gst�100�m²�resp.�200�m²,�en�ekonomibyggnad�om�h gst�80�m²�samt�en�konferensbyggnad�om�h gst�300m².
2.�Byggnaderna�utformas�s �att�de�smölter�in�i�landskapet.�Byggnaderna�skall�ha�tröfasader�förgsatta�i�dömpade�kul rer.
3.�Varje�fritidshus�f r�omfatta�bastu�och�vattentoalett.�Vattentoalett�skall�anslutas�till�avlopsanlöggning�p �ett
����av�milj myndigheter�godkönt�sött.
4.�Vatten-�och�avloppsplan�f r�omr det�skall�godkönnas�innan�planen�f rverkligas.�

FåR�GÖNG�OCH�CYKELTRAFIK�RESERVERAD�VÄGTB
SMÖBÖTSHAMN
Samföllt�omr de�inom�kvartersomr det�skall�inl sas�innan�planen�f rverkligas.�

PL PARKOMRÖDE�INOM�VILKET�FÖR�IORDNINGSTÄLLAS�KVARTERS�OCH�OMRÖDESLEKPLATS
Inom�den�i�planen�visade�byggnadsytan�f r�simstrand�samt�mindre�konstruktioner�som�frömjar�omr dets�
anvöndning�f r�lek,�idrott�och�rekreation�uppf ras.

BK
KVARTERSOMRÖDE�FåR�ARKITEKTONISK�OCH�ELLER�KULTURHISTORISK�BYGGNAD
Verksamhet�p �omr det�skall�ske�med�hönsyn�till�dess�kulturhistoriska�karaktör.

KULTURHISTORISKT�VÄRDEFULL�BYGGNAD
Byggnaden�skall�bevaras.�Reparations-�och�ombyggnads tgörder�som�vidtas�i�byggnaden�skall�vara�av�
s dan�art�att�byggnadens�ursprungliga�karaktör�bevaras.

PN-1 PARKOMRÖDE�SOM�BEVARAS�I�NATURTILLSTÖND
Inom�omr det�f r�anlöggas�g ngstigar,�bryggor�och�mindre�konstruktioner�som�betjönar�kvarter�2�och�3.

KåRFåRBINDELSE
Inom�planeomr det�anlöggs�minst�4�bilm tesplatser�p �lömpliga�platser.k r

BETECKNING�SOM�UTGÖR

Genomf randet�av�detaljplanen�ankommer�i�enlighet�med�PBL�8�kap�§�45�p �markögaren.

L

KVARTERSOMRÖDE�FåR�FRITIDSBOSTÄDER
1.�P �varje�tomt�f r�ett�fritidshus�uppf ras�inom�den�anvisade�byggnadsytan.
2.�P �varje�tomt�f r�öven�en�ekonomibyggnad�eller�b thus�om�maximalt�50m²�uppf ras
����utanf r��byggnadsytan�enligt�byggnadsnömndens�pr vning.
3.�Byggnaderna�utformas�s �att�de�smölter�in�i�landskapet.�
4.�Byggnaderna�skall�ha�tröfasader�förgsatta�i�dömpade�kul rer.�
5.�P �takytor�synliga�fr n�havet�anvönds�icke-reflekterande�material.

k
BYGGNADSYTA�FåR�KONFERENSBYGGNAD

Inom�omr det�f r�uppf ras�en�konferensbyggnad�p �den�angivna�byggnadsytan.
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DETALJPLANEÄNDRING

LUMPARLAND
SVINå�

Detaljplaneöndring�f r�del�av�fastighet�1:11,�
fastigheterna�1:12,�1:32,�1:34,�1:56�och�del�av�
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Bilaga 3 

  

ARRENDEAVTAL 
1. PARTER 

1.1 Svinö Stugby Ab (FO-nummer: 2255310–8) 

Stugbyvägen 24, AX-22 630 Lumparland 
(nedan ”Arendegivaren”)  

och 

1.2 Lumparlands kommun (FO-nummer: 0205038–6) 
Kyrkvägen 26, AX-22 630 Lumparland 

(nedan ”Arrendetagaren”) 

Arrendegivaren och Arrendetagaren benämns nedan gemensamt ”Parter-
na”.  

2. ARRENDERAT OMRÅDE 

Ett cirka 1 400 m2 stort område från fastigheten Estvik RNr 1:11 i Svinö, 
Lumparland (fastighetsbeteckning 438-407-1-11) enligt Bilaga 1. Området 
är detaljplanerat som PS-område. 

3. ARRENDETS SYFTE 

Syftet med detta arrendeavtal är att Lumparlands kommuns invånare 
samt den övriga allmänheten ska ha tillgång till en simstrand med allmän 
badplats.   

4. ARRENDEAVGIFT 

Ersättning för upplåtelse av arrendeområdet utgår med 1 euro per år.  

Avgiften ska årligen betalas i januari. 

Betalning ska ske genom insättning på Arrendegivarens bankkonto FIxx. 

5. ARRENDETID 

Arrendetiden och besittningsrätten till området startar när Arrendegiva-
ren färdigställt simstranden enligt ett separat avtal och den vederbörligen 
godkänts av behörigt organ i Lumparlands kommun. Arrendeavtalet gäller 
därefter tillsvidare. 
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6. TILLTRÄDE TILL INTILLIGGANDE OMRÅDEN 

Arrendetagaren och den allmänhet som avser använda simstranden och 
den allmänna badplatsen samt det planerade intilliggande hopptornet har 
rätt att använda Arrendegivarens parkering som finns på fastigheten 
Estvik RNr 1:11 i Svinö, Lumparland (fastighetsbeteckning 438-407-1-11) 
samt att beträda nämnda fastighet för att ta sig till arrendeområdet och 
det planerade intilliggande hopptornet. 

7. ANORDNINGAR 

Då detta avtal upphör är Arrendegivaren skyldig att lösa in eventuella 
byggnader, träd och buskar samt för varaktigt bruk avsedda anordningar 
och anläggningar på fastigheten, vilka vid avtalets upphörande övergår i 
Arrendegivarens ägo. 

8. UNDERHÅLL 

Underhållet av det avtalade området regleras i ett separat avtal mellan 
Parterna. 

9. INSKRIVNING 

Detta avtal får inskrivas i fastighetsregistret hos Lantmäteriverket. 

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING 

Utöver vad som i detta avtal är stadgat tillämpas villkoren i jordlegolagen 
(FFS 258/1966). 

Alla eventuella tvister som uppstår på grund av detta avtal ska avgöras av 
Ålands tingsrätt som första instans. 

11. UPPSÄGNING 

Detta arrendeavtal kan sägas upp av respektive part med minst sex måna-
ders skriftligt varsel så att avtalet upphör att gälla 31.12. 

12. ÖVERLÅTELSE 

Arrendetagaren har inte rätt att utan Arrendegivarens skriftliga samtycke 
överlåta detta avtal på tredje part. 

13. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Eventuella ändringar eller tillägg till detta avtal ska för att träda i kraft gö-
ras skriftligen och bekräftas av båda parter genom att ett nytt ersättande 
arrendeavtal upprättas. 

  



3 (3) 

 

14. DATUM OCH UNDERSKRIFT 

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, ett (1) för vardera 
parten. 

Lumparland xx.xx.2021   

SVINÖ STUGBY AB LUMPARLANDS KOMMUN 

   

________________________  ________________________ 
Mikael Andersson  Mattias Jansryd 
VD   Kommundirektör 

 

15. BILAGOR 

- Bilaga 1, Karta över arrendeområdet. 
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Kostnader utveckling inom IT 2021 

Närståendevård modul Lemland 1188€ +297€ 

samt utbildning för huvudanvändare 1096€ 

Årskostnad 237€ 

(Modulen för närståendevård tas eventuellt i bruk i Lumparland 2022.) 

Abilita Vårdjournal utbildning för hela personalen i Lemland-Lumparland:  

4*564€ = 2256€ (fördelas enligt deltagarnas anställningskommun, ca 30% Lumparland) 

Vi börjar med ett utvecklingstillfälle för ledningsgrupen. Därefter fortbildning för personal 
fördelat på tre tillfällen. 

All utbildning sker digitalt. Beroende av situationen kan deltagarna samlas kommunvis eller 
gemensamt två kommuner via samma videolänk. 

Titania 274€ (4 h fortbildning via Björkkö) fördelas Lemland 3/Lumparland 2 

Via Abilita kan moduler läggas in såsom Tillägg för Vård- och servicepln, Tillägg för scanning, 
modul för Hemservice och Modulen Mobila som sammanlänkar moduler t. ex från vårdjournal 
till Fakturering. 

Genom Abilita Hemservice sammanställs faktureringsunderlag och statistik kan tas fram under 
förutsättning att programmet används rätt. 

Det väsentliga i nu läget är att använda de moduler vi har på bästa möjliga sätt och att inför 
nästa år utvärdera om vi har behov av ytterligare moduler. På längre sikt kan den mobila app 
som Vivago vill demonstrera kanske sammanföras med övriga moduler och på så sätt 
digitalisera bokning och fakturering av hemservice. I likhet med hur vi nu använder oss av 
Päikky och andra appsystem inom barnomsorgen. 

De totala kostnaderna för Utbildning inom Äldreomsorgen it utveckling skulle detta år ligga på 
1096€ + 2256€ + 274€ = 3626€ och fördelas 2839€ för Lemland och 787€ för Lumparland. 
Kostnaderna ryms inom årets budget (Lemland 7700€, Lumparland 1500€). 
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Lumparlands 
kommun 

Förhandlingar om den lokala justeringspotten 2021 
Protokoll 25.3.2021 

Förfarande 
På grund av coronaviruset (covid-19) skedde förhandlingen om den lokala 
justeringspotten för 2021 i Lumparlands kommun genom ett skriftligt förfarande och 
inte genom muntliga förhandlingar. 

Närvarande  
Mattias Jansryd, kommundirektör, Lumparlands kommun 
Evelyn Joelsson-Påvals, verksamhetsledare, FOA-Å rf 
Maria Hagman, förhandlingschef, Akava-Åland r.f. 
Marie-Susanne Stenwall, verksamhetsledare, TCÅ r.f. 

Enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, som är i kraft 
1.5.2020–31.3.2022, ska en lokal justeringspott på 0,8 % av lönesumman delas ut på 
Lumparlands kommuns olika tjänster och befattningar. Under förhandlingarna fanns 
också möjlighet att lyfta övriga ärenden som hänför sig till kollektivavtal. 

Inledningsvis konstaterades att visa frågor som man kommit överens om vid de senaste 
förhandlingarna 5.2.2019 inte genomförts. Ekonomichefen ska ha fri lönesättning och 
inte vara bunden till någon lönesättningspunkt och lönesättningspunkten 04SOS06A 
för närvårdare inom äldreomsorgen borde vara 03HOI040 i och med att en väldigt liten 
del av en närvårdares uppgifter i Lumparlands kommun är inriktat mot socialvård. 
Lumparlands kommun lät meddela att detta korrigeras i samband med att 
kommunstyrelsen i Lumparland behandlar ärendet om den lokala justeringspotten. 

En fråga uppkom också om ekonomi- och vårdbiträdets lönesättningspunkt. Här 
informerade Lumparlands kommun att ekonomi- och vårdbiträdet är en befattning som 
ombildats till närvårdare/ekonomibiträde och att lönen i den nya befattningen är 
procentuellt fördelad på lönesättningspunkterna 04SOS06A och 06RUO040. Däremot 
är en som är anställd som närvårdare/ekonomibiträde inte formellt behörig 
närvårdare varför denna person har annan lön än den andra anställda i förslaget till 
lokal justeringspott. Detta framkom dock inte med all önskvärd tydlighet i det 
utskickade förslaget. Även här kommer lönesättningspunkten 04SOS06A bytas till 
03HOI040. 
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Det informerades om at barnträdgårdslärare numera heter lärare i barnomsorg samt 
att benämningen kokerska borde ändras till något mer könsneutralt såsom kock. Vad 
gäller kokerskan titel påpekades det redan 2019. Lumparlands kommun meddelade att 
detta korrigeras i samband med att kommunstyrelsen behandlar den lokala 
justeringspotten. 

En fråga uppkom också om elevassisternas lönesättningspunkt och huruvida det finns 
krav på utbildning. Lumparlands kommun meddelade att kommunen har krav på 
utbildning varför lönesättningspunkten är 05KOU060. 

Vad gäller förhandlingen om den lokala justeringspotten för 2021 inkom synpunkter 
på att Lumparlands kommun inte ytterligare bör fördjupa gapet mellan lönerna för 
närvårdare/barnskötare och närvårdare inom äldreomsorg. Enligt förslaget får nu 
båda befattningarna 0,50 % i löneförhöjning genom den lokala justeringspotten. I övrigt 
godkändes fördelningen av den lokala justeringspotten.  

Avslutningsvis sågs det positivt att procenten för individuella tillägg numera uppfyller 
kraven i AKTA. En fråga uppkom också ifall principerna för individuella tillägg sporrar 
arbetstagarna i sitt arbete. Frågan kommer lyftas på enheternas personalmöten men 
uppfattningen just nu inom Lumparlands kommun är att det är länge mellan 
utvärderingstidpunkterna vilket medför att det lätt blir att personalen glömmer bort 
det individuella tillägget i det dagliga arbetet. Ifall man fått sitt första individuella tillägg 
i exempelvis nivå två blir inte heller löneförhöjningen så markant av att lyfta sig till nivå 
tre, vilket kan medföra en viss minskad motivation att nå nivå tre när man ändå har ett 
acceptabelt individuellt tillägg i nivå två. Det framfördes att de individuella tilläggen 
eventuellt kan justeras upp genom en framtida lokal justeringspott. 

 
_____________________  
Mattias Jansryd 
Lumparlands kommun 

 
 

_____________________  _____________________ 
Evelyn Joelsson-Påvals Maria Hagman 
FOA-Å rf   Akava-Åland r.f. 

 
 

_____________________ 
Marie-Susanne Stenwall  
TCÅ r.f. 



Befattning Höjning
Tidigare 

uppgiftsrelaterad lön*
Ny uppgiftsrelaterad 

lön
Byråsekreterare 0,90 % 2 179,10 2 198,72
Ekonomichef 0,90 % 2 599,72 2 623,12
Städare/köksbiträde 1,50 % 2 171,39 2 203,96
Daghemsföreståndare 0,90 % 3 066,97 3 094,57
Närvårdare/barnskötare 0,50 % 815,80 819,88
Barnträdgårdslärare 0,90 % 2 734,97 2 759,58
Närvårdare/ekonomibitr. 0,50 % 1 945,30 1 955,02
Närvårdare 0,50 % 2 461,28 2 473,59
Ledande närvårdare** 1,24 % 2 815,11 2 842,73
Ekonomi-/vårdbiträde 0,50 % 1 630,91 1 639,06
Städare 1,50 % 1 270,29 1 289,35
Elevsassistent 1,50 % 1 476,73 1 498,88
Kokerska 1,50 % 2 376,28 2 411,92
Bibliotekssekreterare 2,00 % 1 222,62 1 247,07

*Utifrån
anställningsprocent. Om
anställda har olika
anställningsprocen inom
samma befattning visas
uppgiftsrelaterad lön vid
100 procent.
**Höjning med 1,24
procent av den del av
anställning som är som
ledande närvårdare. Den
del av arbetet som är i
vården höjs med 0,50
procent.
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Tjänstebeskrivning för ekonomichef i Lumparlands kommun 

Antagen av kommunstyrelsen genom § xx/31.3.2021. 

Allmänt: 
1. Tjänsten är tillsvidare.
2. Tjänsten är 80 % av heltid.
3. Tjänsten utgör tjänst i ledande och självständig ställning.
4. Tjänsten tillsätts av kommunstyrelsen.
5. Tjänsten är underställd kommundirektören.

Behörighetskrav: 
För tjänsten lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå. 

Avlöning: 
Lönesättningen sker utanför det allmänna kommunala tjänste- och 
arbetskollektivavtalet. 

Arbetsuppgifter: 
- Hantera inköpsreskontra, likviditetsuppföljning och lån.
- Ansvara för kommunens bokföring och i samarbete med kommundirektören

uppgöra bokslut i enlighet med gällande lagstiftning.
- I samarbete med kommundirektören bereda centralförvaltningens budget.
- Besvara frågor och fungera som en stödfunktion för samtliga förvaltningar vad

gäller kommunens budget- och övrigt ekonomiarbete.
- Ansvara för betalning av fakturor samt övriga utbetalningar.
- Månatligen redovisa mervärdesskatt samt skattegränsinköp.
- Ansvara för skattegränsredovisningen.
- Ansvara för friskvårdskuponger.
- Bistå samarbetskommuner med behövlig ekonomisk information och material.
- Bistå IT-leverantörer vid programinstallationer och uppdateringar av

ekonomiprogram.
- Uppgöra statistik till myndigheter som enligt lag har rätt till statistiken.
- Sammanställa faktureringsunderlag för barnomsorg, hemservice samt

boendeservice på ESB Kapellhagen.
- Ansvara för fakturering samt eventuell indrivning av dessa.
- Sköta telefonväxel samt ankommande och avgående post när byråsekreteraren

inte är tillgänglig.
- Följa utvecklingen och delta i utbildning inom sitt arbetsområde.
- Delta i ledningsgruppsmöten.
- Samarbeta med all personal i kommunen och med parter som eventuellt köper

tjänster av kommunen.
- Upprätthålla ett tryggt, positivt och öppet arbetsklimat.
- Utföra övriga till tjänsten hörande uppgifter och delegerade uppgifter.

Övrigt: 
- Iaktta tystnadsplikt.

_____________________________ 
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