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94 § Sammanträdets konstituerande 

 

Laglighet och beslutförhet 

Konstaterades att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på lagenlig 

kallelse.  

 

Protokolljustering 

Till protokolljusterare utsågs Lil Strandholm-Karlsson och Johan Malén.  

  

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande. 

  

Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad. 

________________ 
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95 § Anmälningsärenden 

Ks § 95/26.8.2020 

1. Av kommundirektören fattade beslut: 

31 § Utlåtande över lagförslag om distansundervisning, 20.8.2020. 

32 § Avtal gällande hemsida, 25.8.2020. 

2. Inledande av samarbetsförhandling inom KST. 

3. Beslut om rätt att äga och besitta fast egendom, ÅLR 18.6.2020. 

4. Beslut om rätt att äga och besitta fast egendom, ÅLR 18.6.2020. 

5. Beslut om delfinansiering gällande integrerad skyddszon i Snicknäs, 

ÅLR 23.6.2020. 

6. Samordning av skolpsykologer, SÅHD 25.6.2020. 

7. Om- och tillbyggnaden av KHS, SÅHD 25.6.2020. 

8. Kompensation för arbets- och pensionsavdrag 2020, ÅLR 29.6.2020. 

9. Nytt beslut om landskapsandelar för socialvården, ÅLR 1.7.2020. 

10. Begäran om utlåtande över utkast till bevarande- och gallringspolicy för 

Riksarkivet, Riksarkivet 9.7.2020. 

11. Utbetalning av landskapsandelar med anledning av coronapandemin. 

12. Beredskap för tillfällig inkvartering, ÅLR 29.7.2020. 

13. Äldrerådets sammansättning. 

14. Info från Ålands miljöservice k.f. med anledning av upphandling av 

slaminsamling. 

15. Information om kommande cykel- och vandringsled Lumparby-Skag. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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96 § Budgetuppföljning per juli månad 

Ks § 96/26.8.2020 

Budgetuppföljning per juli månad, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 96 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anteckna sig budgetuppföljningen per juli månad enligt 

Bilaga A – Ks § 96 till kännedom. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. Budgetuppföljningen delges 

kommunfullmäktige. 

________________  
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97 § Uppsägning av avtal med Rädda Barnen r.f. om adoptionsrådgivning  

Ks § 97/26.8.2020 

Lumparlands kommun har ett avtal med Rädda Barnen r.f. som omfattar 

adoptionsrådgivning. Med anledning av att Kommunernas socialtjänst k.f. blir 

huvudman för kommunens socialvård inklusive sådan rådgivning från och med 

1.1.2021 bör avtalet sägas upp. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar säga upp avtalet med Rädda Barnen r.f. om 

adoptionsrådgivning av 19.1.2005 från 31.12.2020. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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98 § Andelsteckning i Ålands Vindenergi Andelslag 

Ks § 98/26.8.2020 

Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA) har 23.6.2020 inkommit med erbjudande om 

att vara med och dela ägarskapet för den åländska vindkraften genom att teckna 

andelar i ÅVA. Genom andelarna blir kommunen indirekt delägare i 

vindkraftparken Långnabba i Eckerö. Lumparlands kommun är för närvarande 

andelsägare i ÅVA med åtta andelar. 

 

Andelsemissionen är öppen till och med 30.9.2020. En andel kostar 470 euro. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte teckna ytterligare andelar i Ålands Vindenergi 

Andelslag. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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99 § Utlåtande över förslag till ny förordning om barnomsorg och 

grundskola 

Ks § 99/26.8.2020 

Ålands landskapsregering har 9.4.2020 inkommit med en begäran om synpunkter 

över ett förslag till ny förordning om barnomsorg och grundskola. Eventuella 

synpunkter behöver vara landskapsregeringen tillhanda senast 31.8.2020. Avsikten 

är att den föreslagna förordningen ska träda i kraft 1.1.2021. 

 

Kommunstyrelsen har delgivits förslaget per e-post 20.8.2020. 

 

Den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) innehåller 

förordningsfullmakter i drygt 20 paragrafer. Bestämmelserna i den föreslagna 

förordningen utgår från de förordningsfullmakterna. 

 

Förordningen kommer senare under året att med stöd av 39–41 § och 45 § i del III I 

landskapslagen om barnsomsorg och grundskola att kompletteras med närmare 

bestämmelser om grundskoleutbildning för andra än läropliktiga. 

 

Skoldirektören, tillsammans med berörda tjänsteinnehavare, har arbetat fram ett 

förslag till utlåtande som sedan kompletterats av centralförvaltningen och 

socialförvaltningen. Förslag till utlåtande, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 99 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar avge utlåtande till Ålands landskapsregering över 

förslag till ny förordning om barnomsorg och grundskolan enligt Bilaga A – Ks § 

99. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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100 § Utlåtande över lagförslag om anpassning av landskapsandelssystemet 

Ks § 100/26.8.2020 

Ålands landskapsregering har 10.7.2020 inkommit med en begäran om synpunkter 

över ett lagförslag om anpassning av landskapsandelssystemet. Eventuella 

synpunkter behöver vara landskapsregeringen tillhanda senast 30.9.2020. Avsikten 

är att de föreslagna förändringarna i landskapslagen om landskapsandelar till 

kommunerna (ÅFS 2017:120) ska träda i kraft 1.1.2021. 

 

Kommunstyrelsen har delgivits förslaget per e-post 20.8.2020. 

 

Vid ingången av år 2021 genomförs flera reformer som berör kommunernas 

verksamhet. Landskapslagen om socialvård (ÅFS 2020:12) och landskapslagen om 

barnomsorg och grundskola (2020:32) träder i kraft. Den nya lagstiftningen berör 

de två verksamhetsområden som utgör en mycket stor del av den kommunala 

verksamheten, och innebär både att nya uppgifter påförs kommunerna och att 

verksamhetsområden omstruktureras. Samtidigt inleder också kommunernas 

socialtjänst (KST) sin verksamhet enligt landskapslagen om en kommunalt 

samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2), vilket medför att en stor del av verksamheten 

på socialvårdsområdet överförs från primärkommunerna till Kommunernas 

socialtjänst k.f. 

 

Lagförslaget föreslår en anpassning av landskapsandelssystemet till de förändringar 

som följer av den kommande lagstiftningen. Därutöver görs en ändring gällande 

ersättningen för specialfritidshemsverksamheten. 

 

Den totala ökningen i ersättning beräknas i lagförslaget till cirka 2 235 000 euro 

totalt. I denna summa ingår ersättningen för stödundervisning för svenska samt 

undervisning i svenska i barnomsorgen, som tidigare varit ersatt utanför 

landskapsandelssystemet. Således är den totala ökningen av finansiering till 

kommunerna ca 1 430 000 euro. 

 

I lagförslaget föreslås att så långt som möjligt undvika att lägga till funktioner som 

gör att kommuner erhåller ersättning direkt eller genom ansökning för de kostnader 

som uppstår inom olika områden. Grundlogiken i landskapsandelssystemet baserar 

sig fortsättningsvis på kalkylerade basbelopp, som i sin tur är baserade på 

nettodriftskostnader. 

 

Förslag till utlåtande, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 100 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar avge utlåtande till Ålands landskapsregering över 

lagförslag om anpassning av landskapsandelssystemet enligt Bilaga A – Ks § 100. 
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Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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101 § Köp av fastighet 438-401-10-21 

Ks § 101/26.8.2020 

Lumparlands kommun sålde år 2018 en fastighet detaljplanerad för radhus med 

villkoret att fastigheten inom tre år från undertecknandet av köpebrevet skulle ha ett 

slutsynat radhus. Köparen har dock meddelat att denne inte har möjlighet att inom 

tidsfristen färdigställa ett radhus på fastigheten. I och med att kommunen har behov 

av inflyttning finns skäl för Lumparlands kommun att köpa tillbaka fastigheten och 

hitta en lämplig lösning för att få ett radhus färdigställt inom en överskådlig 

framtid. 

 

Fastigheten såldes för 21 769 euro och är på 3 958 m2. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar utse representanter för att förhandla om ett förvärv av 

fastighet 438-401-10-21. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt utse kommundirektören för att förhandla om ett förvärv av 

fastighet 438-401-10-21. 

________________ 
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102 § 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. 

________________ 
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103 § Medborgarinitiativ om utträde ur Ålands miljöservice k.f. 

Ks § 103/26.8.2020 

En kommuninvånare har 3.8.2020 inkommit med ett medborgarinitiativ om utträde 

ur Ålands miljöservice k.f (Mise). Initiativet förefaller vara författat på grund av 

den kommande upphandlingen av slaminsamling som Mise aviserat ska 

genomföras och börja gälla 1.1.2021. I initiativet föreslås att kommunen eventuellt 

skulle kunna sköta avfallshantering i samarbete med Lemlands kommun.  

 

Utöver ovan nämnda initiativ har även klagomål inkommit under sommaren om 

bristfällig tömning av avfallsstationen i Klemetsby i Lumparland. 

 

För det första kan konstateras att enligt 32 § 1 punkten i avfallsslagen (FFS 

646/2011), som är tillämplig på Åland genom landskapslagen om tillämpning av 

rikets avfallslag (ÅFS 2018:83), ska kommunen hantera avfall från stadigvarande 

bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende, inbegripet slam från 

slamavskiljare och samlingsbrunnar. Emellertid kan kommunen enligt 37 § i 

samma lag fatta beslut om att fastighetsvis avfallstransport ordnas i kommunen 

eller en del av kommunen så att fastighetsinnehavaren avtalar om den med en 

avfallstransportör. För att ett sådant beslut ska tas behöver dock vissa villkor 

uppfyllas såsom att avfallstransporten främjar avfallshanteringens allmänna 

funktion, stöder utvecklingen av avfallshanteringen i regionen och inte medför fara 

eller skada för hälsan eller miljön samt att beslutets verkningar sammantaget 

bedöms vara positiva, särskilt med beaktande av konsekvenserna för hushållen och 

för företagens och myndigheternas verksamhet. Ett sådant beslut behöver inte gälla 

all avfallstransport utan kan gälla avfall av en viss typ eller beskaffenhet. 

 

Beträffande Mises befogenhet att för medlemskommunernas räkning upphandla 

slaminsamling har Mises förbundsstämma 17.12.2019 enhälligt omfattat 

Avfallsplan 2020–2030 i vilket det under punkt 1.2.5 framgår att upphandling av 

slamtömning kommer att genomföras under år 2020. Här kan dock nämnas att Mise 

vid ett styrelsemöte 18.8.2020 har beslutat att skjuta fram tidplanen för upphandling 

av slamtömning med två månader. Det kan även konstateras att en upphandling 

genom Mise där upphandlingen är i en enda helhet och inte på något sätt uppdelad 

riskerar att tömma marknaden på aktörer som utför slaminsamling vilket i 

förlängningen kan trycka upp priserna för slaminsamling. Det bör vara i Mises 

intresse att så inte sker. 

 

Vad gäller eventuellt samarbete med Lemlands kommun kan konstateras att det 

pågår en utredning i den kommunen om ett eventuellt framtida medlemskap i Mise. 

 

Sammantaget görs bedömningen att en utredning om utträde ur Mise inte är 

ändamålsenlig i detta fall då ett beslut om upphandling av slaminsamling formellt 

sett är förankrat i medlemskommunerna. Däremot finns ett ansvar för Mise att vid 

en eventuell upphandling inte indirekt skapa ett monopol på slaminsamling. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar meddela Mise att avfallstömningen vid avfallsstationen i 

Klemetsby i Lumparlands kommun under sommaren inte fungerat tillfredställande. 

Mise behöver säkerställa att avfallstömningen vid avfallsstationer fungerar oavsett 

årstid. Den av Mise gjorde upphandlingen gällande avfallshämtning vid 

återvinningsstationer bör rimligen möjliggöra för extra tömningar om inte 

upphandlingen per automatik tagit i beaktande årsvisa fluktuationer i 

avfallsmängden. Ifall extra tömningar inte är möjliga under nuvarande 

kontraktsperiod är det en brist i själva upphandlingen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar meddela Mise att kommunalförbundet bör utreda 

möjligheterna till att i enlighet med 37 § i avfallslagen fatta ett beslut om att 

fastighetsvis slaminsamling ordnas i medlemskommunerna så att 

fastighetsinnehavare avtalar om den med en avfallstransportör. 

 

Kommunstyrelsen beslutar meddela Mise att en upphandling genom Mise där 

upphandlingen är i en enda helhet och inte på något sätt uppdelad riskerar att 

tömma marknaden på aktörer som utför slaminsamling vilket i förlängningen kan 

trycka upp priserna för slaminsamling. Det bör vara i Mises intresse att så inte sker. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarinitiativet om utträde ur Ålands 

miljöservice k.f. inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

 

Beslutet delges kommunfullmäktige i enlighet med 118 § i förvaltningsstadgan. 

Kommunfullmäktige noterar initiativet slutbehandlat. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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104 § Förfrågan gällande en eventuell ändring av landskapslagen om 

posttjänster (ÅFS 2007:60) 

Ks § 104/26.8.2020 

Ålands landskapsregeringen har 29.6.2020 inkommit med en begäran om 

synpunkter gällande en eventuell ändring av landskapslagen om posttjänster 

(2007:60) (postlagen). Eventuella synpunkter ska vara landskapsregeringen 

tillhanda senast 31.8.2020. 

 

Enligt Åland Post Ab har de lokala brevvolymerna minskar med 40 procent under 

de senaste tio åren och i genomsnitt delas det ut mindre än ett brev i vecka per 

hushåll som omfattas av de samhällsomfattande tjänsterna. Därför anser Åland Post 

Ab att det inte längre är motivera att upprätthålla kravet på femdagarsutdelning. 

Ifall femdagarsutdelning upprätthålls anser Åland Post Ab att detta på längre sikt 

skulle kräva extra samhällsstöd. En eventuell revidering skulle inte inkludera 

utdelning av dagstidningar, tidskrifter och reklam. 

 

Synpunkter begärs på följande frågor: 

1. Vilka (om några) konsekvenser skulle ett minskat antal utdelningsdagar 

medföra för er organisations verksamhet? 

2. Vilka konsekvenser (om några) skulle ett minskat antal utdelningsdagar 

medföra för era invånare? 

3. Övriga synpunkter. 

 

Kommundirektören: 

Kommunstyrelsen beslutar att till Ålands landskapsregering framföra följande 

synpunkter gällande en eventuell ändring av landskapslagen om posttjänster: 

1. En eventuell konsekvens är att ett minskat antal utdelningsdagar kan 

inverka på Lumparlands kommuns möjligheter att delge beslut inom sju 

dagar, vilket skulle medföra en viss problematik vid bedömning när 

delgivning med part skett. Förvaltningslagen har som huvudregel att 

mottagaren anses ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att 

brevet avsändes, och att mottagaren har att påvisa ifall ett brev inkommit 

senare än det. Det bör även göras en bedömning huruvida en minskad 

utdelning skapar en risk för att brevröster vid allmänna val kommer in för 

sent. 

2. En konsekvens kan bli att invånare som vill yrka på rättelse eller besvära 

sig måste påvisa att brevet kommit dem till del efter mer än sju dagar. Det 

kan finnas en viss problematik att påvisa detta när delgivning inte sker 

bevisligen. 

3. Lumparlands kommun har märkt en kraftig minskning av brev som 

kommer genom den vanliga posttjänsten som följd av att nästan all 

korrespondens med andra myndigheter sker elektroniskt. Även invånarnas 

korrespondens sker mer och mer elektroniskt. I övrigt anser Lumparlands 

kommun att de ekonomiska inbesparingarna och även de miljömässiga 
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effekterna som föranleds av en minskning av kravet på utdelning är 

positiva. 
 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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105 § Avtal om samlingslokalstöd och nyttjanderätt till samlingslokal 

Ks § 55/15.4.2020 

Lumparlands kommun betalar årligen ut ett bidrag till Lumparlands 

ungdomsförening för att ge föreningen ekonomiska möjligheter att underhålla 

samlingslokalen Furuborg i kommunen. Bidraget betalas för närvarande ut inom 

ramen för de föreningsbidrag som kommunen årligen betalar ut och föreningen 

behöver förhålla sig till de ansökningstider som kommunen ställer upp för dessa 

bidrag. 

 

För utomstående kan det förefalla märkligt att en förening i Lumparland erhåller 

väsentligt mer i bidrag än övriga föreningar ifall den utomstående inte har 

kännedom om att bidraget betalas ut för att säkerställa att det inom kommunens 

gränser finns en samlingslokal som håller en adekvat standard. Det får anses vara 

av ett sådant stort allmänintresse att det i kommunen finns en samlingslokal att ett 

stöd för upprätthållande av nämnda lokals standard är ett godtagbart nyttjande av 

kommunens medel. Dock finns det av ovan nämnda skäl anledning att bryta ut 

bidraget som kommunen betalar ut till föreningen ur de sedvanliga 

föreningsbidragen. 

 

Ett sätt att påvisa skillnaden mellan det stöd som Lumparlands ungdomsförening 

erhåller från kommunen är att, istället för att betala ut bidraget utan för utomstående 

tydlig grund, formalisera utbetalningen av samlingslokalstödet genom att 

Lumparlands kommun och Lumparlands ungdomsförening ingår ett avtal om 

samlingslokalstöd. Förvaltningen har därför tagit fram ett utkast till avtal. 

 

Utöver själva samlingslokalstödet finns det även skäl att avtala om kommunens rätt 

att nyttja samlingslokalen för tillställningar som en symbolisk ersättning till 

kommunen för det stöd föreningen erhåller. Därför föreslås i utkastet till avtal att 

Lumparlands kommun ges rätt att nyttja samlingslokalen till ett fastställt belopp per 

dygn, under förutsättning att inte någon annan förening, organisation, grupp av 

människor eller enskild sen tidigare har bokat samlingslokalen för det dygnet. 

 

Utkast till avtal om samlingslokalstöd och nyttjanderätt till samlingslokal, enligt 

bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 55 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar översända utkastet till avtal om samlingslokalstöd och 

nyttjanderätt till samlingslokal enligt Bilaga A – Ks § 55 till Lumparlands 

ungdomsförening för synpunkter. Svar önskas senast 12.5.2020. 

 

Jäv: 

Kommunstyrelsens ordförande Brage Wilhelms anmälde godkänt jäv och deltog 

inte i ärendets behandling. 
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Val av ordförande: 

Till ordförande för ärendets behandling valdes enhälligt Hanna Johansson. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt med ett tillägg i avtalsförslaget att 

det ska revideras vid varje påbörjad mandatperiod. 

________________ 

Ks § 105/26.8.2020 

Lumparlands ungdomsförening r.f. har vid ett styrelsemöte 17.8.2020 omfattat 

förslaget till avtal om samlingslokalstöd och nyttjanderätt till lokal. Avtal, enligt 

bilaga: 

- Bilaga B – Ks § 105 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna förslaget till avtal om 

samlingslokalstöd och nyttjanderätt till samlingslokal enligt Bilaga B – Ks § 105. 

Kommundirektören befullmäktigas att slutligt utforma och underteckna avtalet. 

 

Jäv: 

Kommunstyrelsens ordförande Brage Wilhelms anmälde godkänt jäv och deltog 

inte i ärendets behandling. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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106 § Sammanträdets avslutande 

 

 

Sammanträdet avslutades kl. 21.05. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Förbud att söka ändring 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 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: 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 104, 106. 

 

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

110 § i kommunallagen kan framställas över beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 97, 103, 105. 

 

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: 97, 103, 105. 

 

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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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, 

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte 

redan tidigare har lämnats till myndigheten. 
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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. 

  

mailto:aland.fd@om.fi
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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 

 

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 

mailto:aland.fd@om.fi
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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. 



Budgetuppföljning 

Juli 2020 
Lumparlands kommun

Bilaga A – Ks § 96
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1. INLEDNING 

Detta är den andra budgetuppföljningen av tre för år 2020. Budgetuppföljning sker efter mars, 

juli och oktober månad. Anledningen till att uppföljningen görs efter juli istället för efter hälf-

ten av budgetåret i juni är att kommunstyrelsen ska få så långt gången redovisning av budgetut-

fallet som möjligt vid sitt första sammanträde efter sommaruppehållet. 

 

Budgetuppföljningen är i 2. Resultat och 3. Finansiering uppgjord så att totala budgetmedel re-

dovisas samt den mängd budgetmedel som varit till förfogande för perioden. Vad som varit till 

förfogande är den totala budgetsumman uppdelad månadsvis. Därtill visas förbrukningen i pro-

cent och vad förbrukningsprocenten var föregående år vid samma tidpunkt. 

 

I respektive resultatenhets budgetuppföljning visas totala budgetmedel samt den mängd som 

varit till förfogande för perioden. Därtill visas förbrukningen i procent. Idealförbrukning per 

juli månad är 58,33 %. Slutligen visas även jämförelsetal mot året innan. 

 

Det som även är värt att notera är att de gemensamma nämndernas kostnader förskotteras, oft-

ast kvartalsvis. Därmed är summorna inte nödvändigtvis korrekta för året, men de gemen-

samma nämnderna redovisas i budgetuppföljningen för att kommentera eventuella uppkomna 

avvikelser. 
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2. RESULTAT 

Resultaträkning exkl. avskrivningar Totalbudget 

Budget tom 

uppföljning 

Förbrukat tom 

uppföljning 

Förbruk-

ningspro-

cent 

Förbruk-

ningsprocent 

2019 

C10    Driftshushållning      
A3000   RESULTATRÄKNING FÖR 

KOMMUN      
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER      

A3120   Försäljningsintäkter      
A3130   Försäljningsintäkter av affärs-

verksamhet 900,00 525,00 766,27 85 % 155 % 

A3150   Ersättningar av kommuner och 

samkommuner 82 317,00 48 018,25 90 174,50 110 % 128 % 

A3160   Övriga försäljningsintäkter av 

prestationer     218 % 

A3120   Försäljningsintäkter Summa 83 217,00 48 543,25 90 940,77 109 % 130 % 

A3170   Avgiftsintäkter 95 740,00 55 848,33 59 843,22 63 % 65 % 

A3240   Understöd och bidrag 30 992,00 18 078,67 9 701,82 31 % 39 % 

A3250   Övriga verksamhetsintäkter 58 685,00 34 232,92 23 684,19 40 % 72 % 

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 

Summa 268 634,00 156 703,17 184 170,00 69 % 77 % 

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER      
A4110   Personalkostnader -1 398 696,30 -815 906,17 -800 080,29 57 % 60 % 

A4170   Köp av tjänster -788 689,40 -460 068,82 -451 223,48 57 % 66 % 

A4200   Material, förnödenheter och varor -91 114,00 -53 149,83 -42 600,76 47 % 42 % 

A4230   Understöd -44 150,00 -25 754,17 -24 818,89 56 % 69 % 

A4270   Övriga verksamhetskostnader -10 993,00 -6 412,58 -5 262,40 48 % 59 % 

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER 

Summa -2 333 642,70 -1 361 291,58 -1 323 985,82 57 % 62 % 

A5100   SKATTEINKOMSTER      
5000   Kommunal inkomstskatt 1 344 000,00 784 000,00 814 805,11 61 % 60 % 

5100   Fastighetsskatt 80 000,00 46 666,67 22 059,61 28 % 3 % 

5200   Andel av samfundsskatt 68 000,00 39 666,67 48 802,36 72 % 50 % 

5300   Källskatt 6 000,00 3 500,00 3 584,49 60 % 34 % 

A5100   SKATTEINKOMSTER Summa 1 498 000,00 873 833,33 889 251,57 59 % 57 % 
A5110   LANDSKAPSANDELAR O. 

KOMPENSATIONER      
5600   Landskapsandel för socialvård   11 478,82  58 % 

5700   Landskapsandel för grundskola 230 103,00 134 226,75 134 226,47 58 % 58 % 

5716   Landskapsandelar för kultur 5 812,00 3 390,33 3 390,38 58 % 57 % 

5850   Övriga landskapsandelar   1 282,35   
5900   Skattekomplettering 340 281,00 198 497,25 198 497,04 58 % 58 % 

5910   Kapitalinkomstskattekompensation 14 454,00 8 431,50 14 454,00 100 % 100 % 

5990   Övriga kompensationer 31 892,00 18 603,67 79 445,12 249 % 53 % 

5995   Justering av överföringarna av 

landskapsandelarna 37 729,00 22 008,58 22 008,63 58 % 58 % 

A5110   LANDSKAPSANDELAR O. 

KOMPENSATIONER Summa 660 271,00 385 158,08 464 782,81 70 % 59 % 
A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH 

KOSTNADER      
A6120   Övriga finansiella intäkter 25,00 14,58 1,86 7 % 5 % 

A6130   Räntekostnader -14 638,00 -8 538,83 -5 082,69 35 % 48 % 

A6140   Övriga finansiella kostnader -760,00 -443,33 -1 426,47 188 % 53 % 

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH 

KOSTNADER Summa -15 373,00 -8 967,58 -6 507,30 42 % 48 % 

A8100   EXTRAORDINÄRA POSTER      
A8110   Extraordinära intäkter   18 000,00   

A8100   EXTRAORDINÄRA POSTER 

Summa   18 000,00   
A3000   RESULTATRÄKNING FÖR 

KOMMUN Summa 77 889,30 45 435,43 225 711,26 290 % 23 % 

C10    Driftshushållning Summa 77 889,30 45 435,43 225 711,26 290 % 23 % 

Totalsumma 77 889,30 45 435,43 225 711,26 290 % 23 % 
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2.1. Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter är högre än budgeterat för perioden, främst på grund av att försälj-

ningsintäkterna flyter in över vad som budgeterats.  

 

Lumparlands kommun har även erhållit 18 000 euro i medel från staten för att stöda ensamfö-

retagare. Ifall dessa medel inte förbrukas ska de betalas tillbaka till staten. Ingen har till dags 

dato ansökt om stödet. Summan om 18 000 euro är i nuläget bokförd som en extraordinär in-

täkt. 

2.2. Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader är i stort sett i fas med budgeten. Kostnader har inte stigit nämnvärt 

under coronakrisen. ESB Kapellhagen har behövt mer personal i omsättning på grund av lägre 

tröskel för sjukfrånvaro men inte så att det påverkat den totala budgetramen eftersom personal 

från daghemmet omplacerades under tiden då undantagsförhållanden rådde. 

2.3. Personalkostnader 

Personalkostnaderna är i princip inom det budgeterade för perioden och steg inte nämnvärt un-

der tiden då det rådde undantagstillstånd. Eftersom semesterpenningen utbetalades i juni är 

kommunen sett till perioden i bra fas med personalkostnaderna. 

 

Kommunen kartlade tidigt under undantagstillståndets början eventuell övertalig personal och 

flyttade dessa till andra enheter där det var personalbrist. På så sätt har kommunen hittills tagit 

sig igenom coronapandemin inom budget. 
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3. FINANSIERING 

Finansiering 

Totalbudget Budget tom 

uppföljning 

Förbrukat tom 

uppföljning 

Förbruk-

ningspro-

cent 

Förbruk-

ningsprocent 

2019 

9000    Finansiering      

5000   Kommunal inkomstskatt 1 344 000,00 784 000,00 814 805,11 61 % 60 % 

5100   Fastighetsskatt 80 000,00 46 666,67 22 059,61 28 % 3 % 

5200   Andel av samfundsskatt 68 000,00 39 666,67 48 802,36 72 % 50 % 

5300   Källskatt 6 000,00 3 500,00 3 584,49 60 % 34 % 

5600   Landskapsandel för socialvård   11 478,82  58 % 

5700   Landskapsandel för grundskola 230 103,00 134 226,75 134 226,47 58 % 58 % 

5716   Landskapsandelar för kultur 5 812,00 3 390,33 3 390,38 58 % 57 % 

5850   Övriga landskapsandelar   1 282,35   

5900   Skattekomplettering 340 281,00 198 497,25 198 497,04 58 % 58 % 

5910   Kapitalinkomstskattekompensation 14 454,00 8 431,50 14 454,00 100 % 100 % 

5990   Övriga kompensationer 31 892,00 18 603,67 79 445,12 249 % 53 % 
5995   Justering av överföringarna av land-

skapsandelarna 37 729,00 22 008,58 22 008,63 58 % 58 % 

A6120   Övriga finansiella intäkter      
6120   Räntor och förhöjningar på skat-

teredovisningar 5,00 2,92 1,86 37 % 23 % 

6130   Dröjsmålsräntor 20,00 11,67    

A6120   Övriga finansiella intäkter Summa 25,00 14,58 1,86 7 % 5 % 

A6130   Räntekostnader      
6210   Räntekostnader för lån från land-

skapet -4 465,00 -2 604,58 -1 874,94 42 % 43 % 

6230   Räntekostnader för övriga lån -10 173,00 -5 934,25 -3 207,75 32 % 51 % 

A6130   Räntekostnader Summa -14 638,00 -8 538,83 -5 082,69 35 % 48 % 

A6140   Övriga finansiella kostnader      

6350   Kreditprovisioner -700,00 -408,33 -1 408,31 201 % 58 % 

6380   Övriga finansieringskostnader -50,00 -29,17 -2,30 5 % 2 % 
A6140   Övriga finansiella kostnader 

Summa -750,00 -437,50 -1 410,61 188 % 50 % 

A6150   Amorteringar      

6400   Amortering av landskapslån     51 % 

6401   Amortering av lån från inhemska 

banker     50 % 

A6150   Amorteringar Summa     50 % 

A8110   Extraordinära intäkter      

8050   Övriga extraordinära intäkter   18 000,00   

A8110   Extraordinära intäkter Summa   18 000,00   

9000    Finansiering Summa 2 142 908,00 1 250 029,67 1 365 542,94 64 % 58 % 

      

Totalsumma 2 142 908,00 1 250 029,67 1 365 542,94 64 % 58 % 
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3.1. Skatteinkomster 

Skatteinkomster Totalbudget 

Budget tom upp-

följning 

Förbrukat tom 

uppföljning Förbrukningsprocent 

A5100   SKATTEINKOMSTER     

5000   Kommunal inkomstskatt 1 344 000,00 784 000,00 814 805,11 61 % 

5100   Fastighetsskatt 80 000,00 46 666,67 22 059,61 28 % 

5200   Andel av samfundsskatt 68 000,00 39 666,67 48 802,36 72 % 

5300   Källskatt 6 000,00 3 500,00 3 584,49 60 % 

A5100   SKATTEINKOMSTER 

Summa 1 498 000,00 873 833,33 889 251,57 59 % 

     

Totalsumma 1 498 000,00 873 833,33 889 251,57 59 % 

 

Skatteinkomsterna är för närvarande en procent över det budgeterade för perioden, men egent-

ligen bör skatteinkomsterna vara ännu högre för att balansera kommande återbäringar till skat-

tebetalarna. Under de senaste två åren har stora minusposter tillkommit för kommunen på 

grund av just återbäringar. Enligt prognos är rättelserna och skatteåterbäringarnas nettoeffekt i 

storleksordningen -40 000 euro, vilket kan jämföras med beloppet föregående år som var ca -

160 000 euro. Summan på -40 000 euro är dock preliminär. 

 

Undantagstillståndet och övriga rådande omständigheter har inte påverkat skatterna i någon 

nämnvärd omfattning, vilket är förvånande. Emellertid ser inte coronakrisen vara över på ett 

tag framöver och de långvariga ekonomiska effekterna av krisen är ännu inte kända. 

3.2. Landskapsandelar 

Landskapsandelar och kompensationer Totalbudget 

Budget tom upp-

följning 

Förbrukat tom 

uppföljning Förbrukningsprocent 

A5110   LANDSKAPSANDELAR O. 

KOMPENSATIONER     

5700   Landskapsandel för grundskola 230 103,00 57 525,75 57 525,63 25,00 % 

5716   Landskapsandelar för kultur 5 812,00 1 453,00 1 453,02 25,00 % 

5900   Skattekomplettering 340 281,00 85 070,25 85 070,16 25,00 % 

5910   Kapitalinkomstskattekompensation 14 454,00 3 613,50 14 454,00 100,00 % 

5990   Övriga kompensationer 31 892,00 7 973,00 23 284,75 73,01 % 

5995   Justering av överföringarna av land-

skapsandelarna 37 729,00 9 432,25 9 432,27 25,00 % 

A5110   LANDSKAPSANDELAR O. 

KOMPENSATIONER Summa 660 271,00 165 067,75 191 219,83 28,96 % 

     

Totalsumma 660 271,00 165 067,75 191 219,83 28,96 % 

 

De ordinarie landskapsandelarna flyter in enligt plan. Därutöver har kommunen beviljats ytter-

ligare landskapsandelar om 59 000 euro på grund av de prognosticerade effekterna coronaviru-

set kommer att ha på den offentliga ekonomin. Ännu har kommunen inte känt av dessa progno-

sticerade effekter. 
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3.3. Kassamedel 

Kassamedel uppgick 31.7.2020 exklusive lån till 372 911,12 euro (186 086,09 euro vid årets 

början, 286 776,74 euro 31.3.2020). Förra året samma tidpunkt uppgick kassamedel till 

289 680,97 euro. Amorteringsfriheten har inverkat mycket positivt på likviditeten. 

 

Med upptagna lån uppgick kassamedel 31.7.2020 till 605 624,58 euro. 



   

 

 

 

  Budgetuppföljning för Lumparlands kommun 

 7 

 

4. INVESTERINGAR 

Utbytet av automationssystem vid reningsverket är påbörjat och förväntas bli klart under hös-

ten.  Bytet till fossilfri värmekälla i skolan har projekterats och ska inom snar framtid upphand-

las. Även vattenledningen till östra och norra Lumpo ska upphandlas under hösten. 
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5. CENTRALFÖRVALTNINGEN 

Resultatenhet Totalbudget Budget tom 

uppföljning 

Förbrukat 

tom uppfölj-

ning 

Förbruk-

ningspro-

cent 

Förbrukat 

2019 

Förbruk-

ningspro-

cent 2019 

C110    Val       
A4100   VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -20,00 -11,67 -25,20 126,00 % -21,32 0,19 % 

C110    Val Summa -20,00 -11,67 -25,20 126,00 % -21,32 0,40 % 

       

C120    Allmän förvaltning       
A3100   VERKSAMHETENS 

INTÄKTER 5 670,00 3 307,50 2 509,54 44,26 % 2 879,94 151,58 % 

A4100   VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -250 699,20 -146 241,20 -133 042,29 53,07 % -131 741,53 53,27 % 

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER 

OCH KOSTNADER -10,00 -5,83   -22,95 229,50 % 

C120    Allmän förvaltning Summa -245 039,20 -142 939,53 -130 532,75 53,27 % -128 884,54 52,51 % 

       

Totalsumma -245 059,20 -142 951,20 -130 557,95 53,28 % -128 905,86 51,40 % 

5.1. Kommentar 

Förbrukningen ligger under idealet vilket den också ska göra då en del kostnader uppkommer 

först i slutet av året samt att förvaltningen har vidtagit återhållsamhet i inköp. Inga oväntade 

kostnader har uppstått. 
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6. SOCIALNÄMNDEN 

Resultatenhet Totalbudget Budget tom 

uppföljning 

Förbrukat tom 

uppföljning 

Förbruknings-

procent 

Förbrukat 2019 Förbruknings-

procent 2019 

C210    Socialförvaltning 

(övr. socialv.)       
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -59 257,30 -34 566,76 -32 748,01 55,26 % -32 911,97 58,31 % 
C210    Socialförvaltning 

(övr. socialv.) Summa -59 257,30 -34 566,76 -32 748,01 55,26 % -32 911,97 58,31 % 

       

C220    Barnomsorg       
A3100   

VERKSAMHETENS 

INTÄKTER 36 998,00 21 582,17 25 341,29 68,49 % 25 923,63 109,03 % 
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -230 211,50 -134 290,04 -128 557,35 55,84 % -139 615,48 58,14 % 
C220    Barnomsorg 

Summa -193 213,50 -112 707,88 -103 216,06 53,42 % -113 691,85 52,55 % 

       
C230    Omsorg om 

äldre       
A3100   

VERKSAMHETENS 

INTÄKTER 145 403,00 84 818,42 110 063,09 75,70 % 92 487,37 71,05 % 

A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -672 925,70 -392 539,99 -373 637,96 55,52 % -433 045,45 68,11 % 

A6100   

FINANSIELLA 

INTÄKTER OCH 

KOSTNADER   -15,86    
C230    Omsorg om 

äldre Summa -527 522,70 -307 721,58 -263 590,73 49,97 % -340 558,08 67,36 % 

       
C240    Tjänster för 

handikappade       
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -37 970,50 -22 149,46 -23 594,61 62,14 % -31 523,61 73,66 % 
C240    Tjänster för 

handikappade Summa -37 970,50 -22 149,46 -23 594,61 62,14 % -31 523,61 73,66 % 

       
C250    Individ- och 

familjeomsorg       
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -24 089,80 -14 052,38 -19 990,46 82,98 % -12 104,10 50,55 % 

C250    Individ- och 

familjeomsorg Summa -24 089,80 -14 052,38 -19 990,46 82,98 % -12 104,10 50,77 % 

       

Totalsumma -842 053,80 -491 198,05 -443 139,87 52,63 % -530 789,61 62,81 % 

6.1. Kommentar 

Socialnämnden är ligger något under budget tack vare ökade intäkter. Bland annat säljer kom-

munen platser på både ESB Kapellhagen och daghemmet Videungen där det influtit mer än 

budgeterat. Däremot har kostnaderna för individ- och familjeomsorg ökat, speciellt inom barn-

skyddet. En väsentlig skillnad i nettokostnader jämfört med år 2019. 
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7. SKOLNÄMNDEN 

Resultatenhet Totalbudget Budget tom 

uppföljning 

Förbrukat tom 

uppföljning 

Förbruknings-

procent 

Förbrukat 

2019 

Förbruknings-

procent 2019 

C310    Skolförvaltning       
A4100   VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -1 992,70 -1 162,41 -939,87 47,17 % -71,31 4,23 % 

C310    Skolförvaltning Summa -1 992,70 -1 162,41 -939,87 47,17 % -71,31 4,23 % 

       

C320    Grundskola       
A3100   VERKSAMHETENS 

INTÄKTER 32 786,00 19 125,17 11 072,52 33,77 % 20 528,87 56,20 % 

A4100   VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -688 612,00 -401 690,33 -352 643,44 51,21 % -358 214,90 53,63 % 

A6100   FINANSIELLA 

INTÄKTER OCH 

KOSTNADER     -5,41  

C320    Grundskola Summa -655 826,00 -382 565,17 -341 570,92 52,08 % -337 691,44 53,48 % 

       

Totalsumma -657 818,70 -383 727,57 -342 510,79 52,07 % -337 762,75 53,35 % 

7.1. Kommentar 

Minskat behov av skolskjutsar under distansundervisning har inneburit positiva effekter på 

skolnämndens budget. Därutöver har vissa andra inbesparingar gjort i enlighet med kommun-

styrelsens uppmaning. Däremot har en större slutlön betalats ut för vilket det inte budgeterats. 
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8. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Resultatenhet Totalbudget Budget tom 

uppföljning 

Förbrukat 

tom uppfölj-

ning 

Förbruknings-

procent 

Förbrukat 2019 Förbruk-

ningsprocent 

2019 

C410    Kultur och fritid       
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -28 444,90 -16 592,86 -19 575,46 68,82 % -14 339,77 42,89 % 

A6100   FINANSIELLA 

INTÄKTER OCH 

KOSTNADER     -5,82  
C410    Kultur och fritid 

Summa -28 444,90 -16 592,86 -19 575,46 68,82 % -14 345,59 42,91 % 

       

C420    Idrott och friluftsliv       
A3100   

VERKSAMHETENS 

INTÄKTER     750,00 50,00 % 

A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -2 100,00 -1 225,00 -1 291,00 61,48 % -2 118,72 58,09 % 

A7100   AVSKRIVNINGAR 

OCH NEDSKRIVNINGAR -213,00 -124,25     
C420    Idrott och friluftsliv 

Summa -2 313,00 -1 349,25 -1 291,00 55,81 % -1 368,72 44,18 % 

       

C430    Ungdomsväsendet       
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -6 800,00 -3 966,67 -4 300,00 63,24 % -8 200,00 95,68 % 

C430    Ungdomsväsendet 

Summa -6 800,00 -3 966,67 -4 300,00 63,24 % -8 200,00 95,68 % 

       
C440    Övrig kulturverksam-

het       
A3100   

VERKSAMHETENS 

INTÄKTER 250,00 145,83 9,68 3,87 %   
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -1 950,00 -1 137,50 -1 550,00 79,49 % -150,00 9,09 % 
C440    Övrig kulturverksam-

het Summa -1 700,00 -991,67 -1 540,32 90,61 % -150,00 11,11 % 

       

C450    Medborgarinstitutet       
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -8 000,00 -4 666,67 -4 804,59 60,06 % -5 344,26 67,14 % 

C450    Medborgarinstitutet 

Summa -8 000,00 -4 666,67 -4 804,59 60,06 % -5 344,26 67,14 % 

       

Totalsumma -47 257,90 -27 567,11 -31 511,37 66,68 % -29 408,57 54,05 % 

8.1. Kommentar 

Slutlön har utbetalats till anställd som gick i pension för vilket det inte budgeterats. Annars 

inga avvikelser. 
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9. DEN GEMENSAMMA BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Resultatenhet Totalbudget Budget tom 

uppföljning 

Förbrukat 

tom uppfölj-

ning 

Förbruk-

nings-procent 

Förbrukat 2019 Förbruknings-

procent 2019 

C510    Byggnads förvalt-

ning       
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -957,00 -558,25 -563,47 58,88 % -551,87 57,49 % 
C510    Byggnads förvalt-

ning Summa -957,00 -558,25 -563,47 58,88 % -551,87 57,49 % 

       

C520    Byggnadstillsyn       
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -11 346,00 -6 618,50 -8 509,50 75,00 % -8 102,25 75,00 % 
C520    Byggnadstillsyn 

Summa -11 346,00 -6 618,50 -8 509,50 75,00 % -8 102,25 75,00 % 

       

C525    Samhällsplanering       
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -5 320,00 -3 103,33 -3 990,00 75,00 % -4 461,00 75,00 % 

C525    Samhällsplanering 

Summa -5 320,00 -3 103,33 -3 990,00 75,00 % -4 461,00 75,00 % 

       

C530    Miljövård       
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -3 434,00 -2 003,17 -2 575,50 75,00 % -2 534,25 75,00 % 

C530    Miljövård Summa -3 434,00 -2 003,17 -2 575,50 75,00 % -2 534,25 75,00 % 

       

C535    Avfallshantering       
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -4 019,00 -2 344,42 -3 014,25 75,00 % -3 009,75 75,00 % 

C535    Avfallshantering 

Summa -4 019,00 -2 344,42 -3 014,25 75,00 % -3 009,75 75,00 % 

       

Totalsumma -25 076,00 -14 627,67 -18 652,72 74,38 % -18 659,12 74,33 % 

9.1. Kommentar 

Inga oväntade kostnader har kommit till kännedom. Dock har bygglovsansökningar varit 

märkbart fler hittills i år jämfört med föregående år. 
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10. DEN GEMENSAMMA TEKNISKA NÄMNDEN 

Resultatenhet Totalbudget Budget tom 

uppföljning 

Förbrukat 

tom upp-

följning 

Förbruknings-

procent 

Förbrukat 

2019 

Förbruknings-

procent 2019 

C511    Teknisk förvaltning       
A4100   VERKSAMHETENS 

KOSTNADER   -2,73  -3,10  
C511    Teknisk förvaltning 

Summa   -2,73  -3,10  

       
C540    Trafikleder       

A3100   VERKSAMHETENS 

INTÄKTER 75,00 43,75 56,25 75,00 %   
A4100   VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -46 138,00 -26 913,83 -34 603,50 75,00 % -28 068,75 75,00 % 

C540    Trafikleder Summa -46 063,00 -26 870,08 -34 547,25 75,00 % -28 068,75 75,00 % 

       
C550    Parker och allmänna 

områden       
A3100   VERKSAMHETENS 

INTÄKTER   16,13    
A4100   VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -23 248,00 -13 561,33 -17 436,00 75,00 % -16 731,00 75,00 % 

C550    Parker och allmänna 

områden Summa -23 248,00 -13 561,33 -17 419,87 74,93 % -16 731,00 75,00 % 

       
C555    Hamnverksamhet       

A4100   VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -1 472,00 -858,67 -1 104,00 75,00 % -1 059,00 75,00 % 

C555    Hamnverksamhet Summa -1 472,00 -858,67 -1 104,00 75,00 % -1 059,00 75,00 % 

       
C560    Byggnader o. lokaler / 

offentliga       
A4100   VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -177 981,00 -103 822,25 -133 485,75 75,00 % -144 465,00 75,00 % 

C560    Byggnader o. lokaler / 

offentliga Summa -177 981,00 -103 822,25 -133 485,75 75,00 % -144 465,00 75,00 % 

       
C565    Byggnader o. lokaler / 

hyresbostäder       
A3100   VERKSAMHETENS 

INTÄKTER 23 722,00 13 837,83 17 791,50 75,00 % 21 247,50 75,00 % 

A4100   VERKSAMHETENS 

KOSTNADER   -146,81  -125,83  
C565    Byggnader o. lokaler / 

hyresbostäder Summa 23 722,00 13 837,83 17 644,69 74,38 % 21 121,67 74,56 % 

       
C570    Intern service       

A4100   VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -5 687,60 -3 317,77 -631,29 11,10 % -501,61 52,91 % 

C570    Intern service Summa -5 687,60 -3 317,77 -631,29 11,10 % -501,61 52,91 % 

       
C580    Vattenverk       

A3100   VERKSAMHETENS 

INTÄKTER 11 101,00 6 475,58 8 325,75 75,00 % 4 296,75 75,00 % 

A4100   VERKSAMHETENS 

KOSTNADER     -1,80  

C580    Vattenverk Summa 11 101,00 6 475,58 8 325,75 75,00 % 4 294,95 74,97 % 

       
C585    Avloppsverk       

A3100   VERKSAMHETENS 

INTÄKTER 11 979,00 6 987,75 8 984,25 75,00 % 2 182,50 75,00 % 
A4100   VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -5 671,00 -3 308,08 -4 182,84 73,76 % -6 721,77 74,19 % 

C585    Avloppsverk Summa 6 308,00 3 679,67 4 801,41 76,12 % -4 539,27 73,81 % 

       
Totalsumma -213 320,60 -124 437,02 -156 419,04 73,33 % -169 951,11 74,93 % 
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10.1. Kommentar 

Inga oväntade kostnader har kommit till kännedom. Slutlön har dock utbetalts till anställd, vil-

ket kan påverka kostnaderna för administrationen i slutändan. 
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11. DEN GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN 

Resultatenhet Totalbudget Budget tom 

uppföljning 

Förbrukat 

tom uppfölj-

ning 

Förbruknings-

procent 

Förbrukat 2019 Förbruknings-

procent 2019 

C610    Brandskydd       
A3100   

VERKSAMHETENS 

INTÄKTER 650,00 379,17   12 585,83 1936,28 % 

A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -29 761,50 -17 360,88 -13 485,69 45,31 % -31 916,10 109,43 % 

C610    Brandskydd Summa -29 111,50 -16 981,71 -13 485,69 46,32 % -19 330,27 67,79 % 

       

C620    Befolkningsskydd       
A4100   

VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -5 534,00 -3 228,17 -3 554,25 64,23 % -3 571,25 72,22 % 

C620    Befolkningsskydd 

Summa -5 534,00 -3 228,17 -3 554,25 64,23 % -3 571,25 72,22 % 

       

Totalsumma -34 645,50 -20 209,88 -17 039,94 49,18 % -22 901,52 68,44 % 

11.1. Kommentar 

Inga oväntade kostnader har kommit till kännedom. 



Lumparlands 

kommun 
 
 

1 (5) 

TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 

Redogörelse för ärendet 

Ålands landskapsregering har 11.6.2020 inkommit med ett förslag till ny landskapsförord-

ning om barnomsorg och grundskola (Dnr ÅLR 2020/4416) och begärt in ett utlåtande av 

Lumparlands kommun över förslaget.  Kommunstyrelsen i Lumparlands kommun har ge-

nom § 99/26.8.2020 beslutat att inlämna det som följer så som utlåtande till Ålands land-

skapsregering. 

Utlåtande 

2.1. Allmänna synpunkter 

Förordningsförslaget grundar sig på den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola 

(ÅFS 2020:32) som 27.9.2019 antogs av Ålands lagting och som träder i kraft den 1.1.2020. 

Samtidigt upphävs barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 2011:86) och grundskole-

lagen för landskapet Åland (ÅFS 1995:18). I och med att grundskolelagen upphävs kommer 

inte heller grundskoleförordningen som utfärdats med stöd av lagen vara tillämplig. 

Den nya lagen om barnomsorg och grundskola innehåller förordningsfullmakter i drygt 20 

paragrafer, många med betydande ekonomiska konsekvenser för kommunerna. Förordning-

en kommer senare under året att kompletteras med närmare bestämmelser om grundskoleut-

bildning för andra än läropliktiga. 

Förordningen ger i många fall förtydligande på lagen så att utbildningsanordnarna kan ge-

nomföra verksamheterna ändamålsenligt, men fortsättningsvis saknas beskrivningar av hur 

det nya landskapsandelssystemet ska ersätta de ökade kostnader lagen medför för kommu-

nerna.  Dock finns ett separat framtaget lagförslag om anpassning av landskapsandelssyste-

met över vilket Lumparlands kommun även kommer avge utlåtande. 

2.2. Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär merkostnader för kommunerna. Dock finns inte någon analys av ekono-

miska konsekvenser i förordningsförslaget. Här kan dock nämnas att en bedömning av de 

ekonomiska konsekvenserna gjordes i förarbetet till landskapslagen om barnomsorg och 

grundskola. Därutöver finns som nämnts ovan ett lagförslag om anpassning av landskapsan-

delssystemet som anser sig beakta de ekonomiska konsekvenser som landskapslagen om 

barnomsorg och grundskola förorsakar. Det är likväl oklart huruvida lagförslaget om an-

passning av landskapsandelssystemet tar i beaktande de merkostnader som detta förord-

ningsförslag troligtvis medför. 

Bilaga A – Ks § 99



2 (5) 

 

2.3. Detaljsynpunkter på förslaget till ny landskapsförordning om barnomsorg och grund-

skola 

2.3.1. 1 kap. Arbetstid och undervisning 

2 § Elevernas arbetsmängd 

Skrivningen om att läsårets första och sista arbetsdag kan vara kortare än fyra timmar är en 

förändring i jämförelse med tidigare förordning där skolarbetets första dag samt respektive 

termins sista dag undantas från den längd som fastställs i arbetsordningen. Skolorna brukar i 

regel ha en kortare skoldag än fyra timmar den sista arbetsdagen under höstterminen. Skri-

velsen om undantag från arbetsdagens längd där praktiska arrangemang kräver det kan vara 

bra att kunna tillämpa t.ex. då ordnandet av skolskjuts kräver det men en återhållsamhet bör 

iakttas beträffande tillämpningen. 

 

3 § Förberedande undervisning 

Den förberedande undervisningen kommer delvis att ersätta den stödundervisning i svenska 

som ordnas i kommunerna för elever med annat modersmål idag. De 86 procent i stöd av de 

verkliga kostnaderna som kommunerna får av landskapsregeringen för att ordna stödunder-

visningen kommer att utgå vad gäller den förberedande undervisningen. Det är istället 

någonting som ska tillfogas landskapsandelarna till grundskolan. Enligt lagförslaget om an-

passning av landskapsandelarna ska kommunen om det i kommunens elevunderlag ingår 

elever som får förberedande undervisning för nyanlända elever med ett annat modersmål än 

svenska få utöver landskapsandelen för grundskolan en landskapsandel för den förbere-

dande undervisningen.  

 

Ett barn som är fött på Åland och som inte lärt sig det svenska språket borde också ha rätt 

till förberedande undervisning. Till exempel ett barn som sedan födseln varit hemma med 

ena föräldern, pratat ett annat språk och haft ingen eller väldigt liten kontakt med svensk-

språkiga.  

 

”I undantagsfall kan undervisningen ordnas i redan befintliga undervisningsgrupper inom 

allmänundervisningen.” Den öppningen måste finnas för små grundskolor såsom Lumpar-

lands skola. 

 

4 § Distansundervisning för läropliktiga 

Skrivningen är framförallt viktig för de mindre skolor som finns i landskapet Åland för att 

kunna garantera alla elever en jämlik utbildning. Att få tag på behöriga lärare är inte alltid så 

lätt i de små skolorna och distansundervisning kan därför vara ett alternativ till att anställa 

egna lärare. Beträffande övervakning av eleverna i den mottagande skolan behöver kollek-

tivavtalet UKTA kompletteras med övervakning av elev som får distansundervisning så att 

full ersättning inte behöver utgå till den lärare som ålagts uppgiften. Annars riskerar det att 

bli en dyr lösning för kommunerna.  

 

I det här fallet borde det handla om köptjänster och inte anställning av lärare då personen 

inte ens behöver finnas på Åland. Annars kan det bli problem med vilka lagar som ska till-

lämpas på läraren. 
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2.3.2. 2 kap. Stöd för lärande och skolgång 

5 § Träningsundervisning 

Ett nödvändigt tillägg då skrivningar om träningsundervisningen saknas i nu gällande 

grundskolelag och grundskoleförordning. Ett förtydligande om att alla lärokurser är anpas-

sade och följer en individuell plan är önskvärt. 

 

6 § Åtgärdsprogram och individuell plan 

Här korrelerar inte lagtexten för barnomsorg och grundskola. Inom barnomsorgen ska en in-

dividuell plan uppgöras redan inom det specialpedagogiska stödet på beslut fattat av 

barnomsorgschefen (7 kap. 40 § i landskapslagen om barnomsorg och grundskola) medan 

det i grundskolan finns åtgärdsprogram inom det specialpedagogiska stödet och individuella 

planer inom det mångprofessionella stödet. Beslut om specialpedagogiskt stöd fattas av 

skolföreståndaren/rektorn och beslut om mångprofessionellt stöd fattas av grundskolechef. 

Benämningarna och beslutsnivån bör vara lika inom barnomsorg och grundskola. 

2.3.3. 3 kap. Elevbedömning 

9 § Elevbedömning 

Vitsordsskalorna hålls oförändrade vid bedömning med siffror och verbala omdömen till-

lämpas fortsättningsvis i årskurserna 1–2. Bedömningen av ansvar och samarbete kopplas 

till skolornas trivselstadgor och bedömningen sker verbalt. Verbala omdömen kan tillämpas 

även för elever med annat modersmål än svenska vid alla årskurser förutom vid slutbedöm-

ningen. Oklart hur avgångsbetyget ska se ut för en elev med anpassad lärokurs. 

 

10 § Betyg 

Förtydligandet att väga in samtliga prestationer under årskurserna 7–9 i avgångsbetyget kan 

skapa onödig förvirring och få oanade följder för eleverna. Den utveckling som sker under 

årskurserna 7–9 och de kunskaper och färdigheter som eleven har när det sista vitsordet i re-

spektive läroämne sätts borde betonas starkare vid slutbedömningen. Det förslag som nu fö-

religger innebär att eleverna behöver medvetandegöras om att allt vad de presterar under 

årskurserna 7–9 kommer att påverka deras slutbetyg, vilket kan leda till icke önskvärd stress 

hos eleverna. Dessutom går det emot tanken om det livslånga lärandet då man väljer att sätta 

betyg på någonting som redan är historia. 

 

11 § Höjning av vitsord 

Paragrafen är otydlig. I landskapslagen om barnomsorg och grundskola 9 kap. 53 § framgår 

det att landskapsförordningen ska ge svar på var höjning av vitsord kan göras.  I lagen fram-

går det att det ska göras vid den grundskola som eleven fått sitt avgångsbetyg från eller vid 

en annan skola på Åland som beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbildning för andra 

än läropliktiga. Men det framkommer endast i detaljmotiveringen vart den ska vända sig 

som har ett skiljebetyg och som vill uppvisa att den har tillräckliga kunskaper i grundsko-

lans lärokurs.  

 

Här borde man även skilja på vart de elever som fått skiljebetyg men som fortfarande är lä-

ropliktiga och vart de elever som fått skiljebetyg och fullgjort läroplikten ska vända sig ef-

tersom det kommer att finnas en separat utbildningsform för den senare kategorin av elever. 
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12 § Utvärdering av anpassad lärokurs 

”Specialläraren ger i samråd med ämnesläraren ett utlåtande om anpassningen ska avlyf-

tas.” Oklart vem som fattar beslut om att anpassningen ska avlyftas. 

2.3.4. 4 kap. Behörighetsvillkor 

14 § Kunskaper i svenska 

Omfattar nu även barnomsorgen. En uttalad målsättning med den nya lagen har varit att ge 

personalen inom barnomsorgen högre status, vilket medför högre krav på kompetens och 

med det ökade löner. 

 

15 § Barnomsorgschef, grundskolechef och utbildningschef 

Ökade kompetenskrav, framför allt för barnomsorgen. Det finns stor risk att det blir mycket 

svårt för kommunerna att rekrytera en eventuell barnomsorgschef med tanke på de höga be-

hörighetskraven. Kompetenskrav för barnomsorgschef bör ändras till ”lämplig högskoleex-

amen” och kommunerna kan ges rätt att själv fastställa vilken kompetens en barnom-

sorgschef ska ha. 

 

16 § Daghemsföreståndare 

Behörighetskrav för daghemsföreståndarna införs vad gäller ledarskap och/eller förvaltning 

så att de ska motsvara skolföreståndarnas. Även här kommer det att krävas fortbildningsin-

satser för att daghemsföreståndarna ska bli behöriga. Det behöver klargöras om daghemsfö-

reståndarna ska vara tjänstemän eller inte. Om de inte blir tjänstemän så finns det ingen or-

sak att ha samma behörighetskrav som skolföreståndarna, men då kan man heller inte räkna 

med samma status. I Lumparlands kommun är daghemsföreståndaren i dagsläget anställd i 

tjänsteförhållande. Kravet på höjd status för barnomsorgspersonal kommer att bli kostnads-

drivande för kommunerna. En barnträdgårdslärare bör även i fortsättningen kunna anställas 

till föreståndare. 

 

18 § Lärare i förundervisning 

Även en socionom YH bör vara behörig att hålla i förundervisningen. Vid små daghem blir 

sårbarheten mycket stor om endast lärare i barnomsorgen får hålla i förundervisningen där 

ett personalbortfall under en tid kan göra att förundervisningen inte kan hållas ifall vikarie-

rande lärare i barnomsorg inte är formellt behörig som lärare i barnomsorg. Socionom YH 

ska dock ha kunskaper i småbarnspedagogik. 

 

23 § Assistent i barnomsorgen 

Kravet på behörighet för en assistent i barnomsorgen är en utbildning på gymnasienivå som 

är lämplig för uppgiften medan en elevassistent i grundskolan ska ha en utbildning som är 

lämplig för uppgiften. Behörighetskraven på dessa befattningar behöver vara likställda. För-

slagsvis borde det vara upp till kommunen att sätta behörighetskraven för befattningen. 

 

25 § Rektor och skolföreståndare 

Biträdande rektor införs som en ny yrkesgrupp. Behörighetskravet för biträdande rektor och 

skolföreståndare likställs med behörighetskravet för rektor. Även här innebär det ett behov 

av fortbildningsinsatser då skolföreståndarna tidigare inte har behövt studier i ledarskap 

och/eller förvaltning. Kommunerna kommer att behöva ombilda tjänster från klasslärare till 

skolföreståndare då skolföreståndarna i fortsättningen, liksom rektorer och biträdande rekto-

rer, kommer att tillsättas tillsvidare.  Det här kommer om förslaget godkänns leda till att 

kommunerna efter några år kan bli tvungna att byta erfarna och kompetenta skolförestån-
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dare eller att tjänster inte kan tillsättas ordinarie då behöriga och lämpliga sökanden saknas. 

Det här eftersom förordnande till skolföreståndare enligt nuvarande grundskolelag är tidsbe-

stämd. 

 

26 § Klasslärare 

Klasslärarbehörighet får endast den som har behörighet för årskurserna 1–6. En lärare med 

utländsk examen som inte har behörighet att undervisa i alla årskurser 1–6 kan genomföra 

en kompensationsåtgärd bestående av ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod för att 

få ett slutligt beslut av Ålands LR om behörighet att undervisa som klasslärare i årskurserna 

1–6. Behöver kompletteras med ”... eller en motsvarande äldre examen” Då det idag finns 

behöriga klasslärare med lägre högskoleexamen i skolorna. 

 

33 § Elevassistent i grundskolan 

Kravet på behörighet för en assistent i barnomsorgen är en utbildning på gymnasienivå som 

är lämplig för uppgiften medan en elevassistent i grundskolan ska ha en utbildning som är 

lämplig för uppgiften. Behörighetskraven på dessa befattningar behöver vara likställda. För-

slagsvis borde det vara upp till kommunen att sätta behörighetskraven för befattningen. 

 

34 § Tidsfrist för att uppfylla vissa behörighetskrav 

Behov finns att under en övergångsperiod låta tidsfristen omfatta även de krav på studier i 

ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akademiska poäng eller en examen i 

undervisningsförvaltning som omfattar minst 15 studiepoäng i 15,16 och 25 §. Övergångs-

perioden kan förslagsvis vara två år från det att den nya lagen om barnomsorg och grund-

skola träder i kraft. Här kan poängteras att landskapslagen om yrkesutbildade personer inom 

socialvården bestämmer om en övergång på två år för de som behöver legitimeras att få 

verka som yrkesutbildad person inom socialvården. Med tanke på likabehandlingsprincipen 

borde samma tidsfrist gälla för person som är anställd inom utbildningsväsendet när lagen 

och förordningen träder i kraft. 

2.3.5. 6 kap. Förvaltning 

35 § Utbildningsstadga 

En del av det innehåll som ska tas upp i utbildningsstadgan bör lösas genom gemensamma 

lösningar över distriktsgränserna. Till dessa frågor hör förverkligande av grundskoleutbild-

ning för andra än läropliktiga och utvärdering av hemundervisade barn. Det är önskvärt att 

landskapsregeringen hjälper till med samordningen av dessa frågor. 
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TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 

Redogörelse för ärendet 

Ålands landskapsregering har 10.7.2020 inkommit med ett utkast till lagförslag om anpass-

ning av landskapsandelssystemet (Dnr ÅLR 2020/5751) och begärt in ett utlåtande av Lum-

parlands kommun över utkastet.  Kommunstyrelsen i Lumparlands kommun har genom § 

100/26.8.2020 beslutat att inlämna det som följer så som utlåtande till Ålands landskapsre-

gering. 

Utlåtande 

2.1. Allmänna synpunkter 

I lagförslaget föreslås att landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (ÅFS 

2017:120) anpassas till de förändringar som kommer av den förnyade lagstiftningen inom 

barnomsorg och grundskola samt socialvård. Lagförslagets syfte är att ersättningsgraden i 

landskapsandelssystemet justeras för att nå ungefär densamma ersättning som kostnaderna 

beräknas stiga till följd av den förnyade lagstiftningen. Den totala ökningen ersättning be-

räknas till cirka 2 235 000 euro totalt (beroende på antal klienter i vissa områden), som in-

förs i landskapsandelssystemet i olika etapper under 2021 och 2022, och på olika sätt. I 

summan ingår ersättningen för stödundervisning för svenska samt undervisning i svenska i 

barnomsorgen, som tidigare varit ersatt utanför landskapsandelssystemet. Således beräknas 

den totala ökningen av finansiering till kommunerna vara cirka 1 430 000 euro. 

Inledningsvis kan konstateras att en ändring av landskapsandelssystemet är välkommen med 

tanke på de reformer som pågår inom den kommunala sektorn på Åland. Lagförslaget tyd-

liggör för vilka områden kommunerna erhåller ersättning och det finns i det nya lagförslaget 

ett antal helt nya uppgiftsområden för vilka ersättning kommer att utgå, även fast ersättning-

en för vissa av dem sedan tidigare varit med i de ursprungliga ersättningsområdena eller på 

annat sätt ersatts. I och med de utökningen av specificerade ersättningsområden inom land-

skapsandelssystemet ökar transparensen för vilka uppgifter kommuner erhåller ersättning.  

2.2. Ekonomiska konsekvenser 

Enligt preliminära uträkningar förväntas för Lumparlands kommuns del landskapsandelen 

för socialtjänst öka med 4 755 euro, barnomsorgen med 14 382 euro och grundskolan med 

2 500 euro. I den framtagna kalkylen förefaller finnas ett räknefel som gör att det ser ut som 

att förslaget ger en ökning med 25 530 euro istället för 2 500 euro. Detta har av landskaps-

regeringens tjänstemän bekräftats vara ett räknefel. Det föreslås ingen höjning av den i för-

slaget utbrutna landskapsandelen för äldreomsorg, varför ingen ekonomisk konsekvens jäm-

fört med idag utöver basbeloppsjusteringen kommer av förslaget. 

Vad gäller de nya landskapsandelarna för förberedande undervisning, grundskoleutbildning 

för andra än läropliktiga och specialfritidshemmet är det idag svårt att göra en uppskattning 
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om ekonomiska konsekvenser. I nuläget har inte Lumparlands kommun någon elev i varken 

träningsundervisningen eller specialfritidshemmet. Beträffande landskapsandel för grund-

skoleutbildningen för andra än läropliktiga har det godkänts ett nytt grundavtal för Södra 

Ålands högstadiedistrikt k.f. som stipulerar att kommunalförbundet ska ha ansvar för grund-

skoleutbildningen för andra än läropliktiga. Därmed förefaller det enligt lagförslagets text 

som att landskapsandelen direkt kommer tillfalla Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. Här 

kan dock poängteras att Lumparlands kommuns åsikt är att landskapsandel aldrig ska till-

falla någon annan organisation än en primärkommun eftersom det är primärkommunen som 

oaktat allt har ansvaret inför kommuninvånarna. Viss förståelse finns för att den kommunalt 

samordnade socialtjänsten (KST) enligt nuvarande lagstiftning kommer att erhålla land-

skapsandel för sin verksamhet då de uppgifter och driftskostnader som KST ansvarar för är 

mycket omfattande och där KST har verkställighetsansvaret för hela Ålands socialtjänst. 

Men att mindre kommunala uppgifter som ges en viss organisation förpliktigar en kanali-

sering av landskapsandelen till den organisationen känns onödigt och skapar en risk för fel-

aktig utbetalning ifall det framöver finns många olika huvudmän för grundskoleutbildningen 

för andra än läropliktiga. Det får anses vara nog komplicerat att räkna ut 16 kommuner och 

ett kommunalförbunds delar av landskapsandelarna utan att blanda in ytterligare organisat-

ioner. 

 

I ett brev daterat 18.11.2019 med Dnr 126/2019 uppmanade Lumparlands kommun land-

skapsregeringen att senast inför år 2021 se över landskapsandelssystemet eftersom reformen 

om en kommunalt samordnad socialtjänst, vid författandet av brevet, bedömdes innebära 

merkostnader om mer än 100 000 euro för Lumparlands kommun. Det beräknades vara en 

kostnadsökning om ca 42 procent vilket skulle vara den högsta procentuella ökningen på 

grund av reformen bland alla kommuner. Det måste då som nu anses vara på graden till 

omöjligt för någon kommun att tvingas öka kostnaderna för socialvård med 42 procent från 

ett år till ett annat. Det faktum att landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänsts 

förarbeten framför att finansiering var tänkt att ske solidariskt borde ge landskapet åt-

minstone någon form av moralisk förpliktelse att mildra övergången till en kommunalt sam-

ordnad socialtjänst. Till följd därav bör i samband med den nu föreslagna anpassningen av 

landskapsandelssystemet införas en bestämmelse som åtminstone över ett fastslaget tids-

spann kompenserar de kommuner som från och med år 2021 kommer att betala in i den 

samordnade socialtjänsten.  

 

I övrigt förefaller samtliga procent av de olika normkostnaderna redan vid den ursprungliga 

lagen som trädde ikraft 2018 vara i stort sätt godtyckliga och eventuellt endast baserade på 

politiska ställningstaganden. Varför anses grundskolan vara berättigad till ersättning om 

cirka 20 procent av normkostnaden medan socialtjänst endast till cirka 12 procent? Man kan 

få uppfattningen att lanskapsregeringen anser att grundskolans syfte och uppdrag berättigar 

till mer ersättning än socialtjänsten. Indirekt verkar alltså landskapslagen om landskapsan-

delar till kommunerna göra en värdering vad som är mer eller mindre viktig samhällsser-

vice. 

 

Enligt lagförslaget och även enligt nuvarande lagstiftning erhåller skärgårdskommuner och 

yttre skärgårdskommuner ett tillägg till sina landskapsandelar. Från Mariehamn tar det ca 30 

minuter till Töftö färjfäste som förbinder Vårdö med fasta Åland. Från Mariehamn till 

Lumparsundsbron som förbinder Lumparland med fasta Åland tar det som jämförelse 25 

minuter. Att en kring fem minuters längre resväg orsakar ett tillägg i landskapsandel om 15 

procent måste oaktat allt och oavsett politiska lutningar anses både orimligt och allt annat än 

grundat på rättvis fördelning av kostnader av landskapets medel. 
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Det enda tänkbara är att i samband med denna nu tilltänkta anpassning av landskapsandels-

systemet införa också ett så kallat fjärrortstillägg för att kompensera dels glesbefolkade 

kommuner för de merkostnader som bosättningsstrukturen föranleder och dels de kostnader 

som kommunens placering i jämförelse med var centraliseringen sker på Åland medför. 

Alltså sitt relativt sett avsides läge. Ett sådant tillägg skulle skapa utökade möjligheter att 

utveckla de kommuner som inte med åländska mått mätt ligger nära Ålands centralort. Där-

till är ett sådant tillägg det enda rättvisa då Lumparlands kommun inte ska bli bestraffad för 

att en bro istället för en kortare färjetur binder ihop kommunen med fasta Åland.  

 

Avslutningsvis anser Lumparlands kommun att en justering av basbeloppen vart fjärde år är 

alltför sällan. Det långa tidsintervallet innebär i praktiken att landskapsandelarna för år 2024 

enligt lagförslaget kommer att vara baserade på nettodriftskostnaderna för år 2018, vilket 

högst antagligen ger en, sett till verkligheten, mycket lägre ersättning än vad procenten i 

lagförslaget ger sken av. 

2.3. Detaljsynpunkter på ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommuner-

na 

2.3.1. 2 kap. Kostnadsbaserade landskapsandelar på socialvårdsområdet 

4 § Normkostnad för äldreomsorgen 

Att använda sig av en normkostnad baserad på åldersgrupper skapar en för den enskilda 

kommunen fullständigt schablonbaserad ersättning för kostnader som uppstår inom äldre-

omsorgen. En klient som behöver mer vård än det genomsnitt som basbeloppet är baserat på 

kan på årsbasis få närmare katastrofala ekonomiska följder för mindre kommuner. Lumpar-

lands kommun är medveten om de utökade administrativa åtgärder som skulle behövas ifall 

landskapsandelen var baserad på verkliga kostnader för den enskilda kommunen, men anser 

oaktat detta att ersättning baserad på schablon är ett alltför riskabelt sätt att beräkna land-

skapsandelen för äldreomsorgen. 

 

5 § Landskapsandel för äldreomsorgen 

Människor lever allt längre och samhällets möjligheter att hålla människor vid liv utökas för 

varje år som går. Emellertid får detta oundvikligen konsekvenser på samhällets ekonomi. 

Lumparlands kommun gör bedömningen att en ersättning om 12,5 procent är för lågt satt för 

att kommunerna på sikt ska kunna tillhandahålla lagstadgad service. Särskilt med tanke på 

de ständigt utökade lagkraven som inte visar några tecken på att minska. 

 

5a § Normkostnad för den samordnade socialtjänsten 

Eftersom den samordnade socialtjänsten för hela Åland från och med år 2021 kommer att 

handhas av en organisation med en budget på över 20 miljoner inom vilken det ryms ett 

stort antal olika uppgiftsområden bör en normkostnad baserad på invånartal vara möjlig då 

uppgiftsområdenas fluktuerande ärendemängd över ett längre tidsspann torde balansera mot 

varandra. 

 

6 § landskapsandel för den samordnade socialtjänsten 

Som nämnts i 2.2 förväntas Lumparlands kostnader för den samordnade socialtjänsten i och 

med KST öka med i storleksordningen 100 000 euro. Noteras bör dock att KST ännu inte 

vid författandet av detta utlåtande presenterat en preliminär budget för år 2021. Lumpar-

lands kommun har genom en icke dispositiv lagstiftning tvingats in i ett samarbete som 

framöver på grund av tidigare låga kostnader kommer medföra betydande kostnadsökningar. 
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Det smakfulla från lagstiftaren borde med tanke på detta faktum vara att erbjuda en adekvat 

ersättning för dessa utökade kostnader. Det bör således i denna paragraf eller på någon an-

nan lämplig plats införas en bestämmelse som åtminstone över ett fastslaget tidsspann ut-

jämnar kommande kostnader för den samordnade socialtjänsten mot nuvarande kostnader. 

Detta skulle minska känningen av den kommande ekonomiska käftsmäll år 2021, vilken 

svårligen kommer att kunna pareras. 

2.3.2. 3 kap. Kostnadsbaserade landskapsandelar inom utbildningsverksamheten 

11b § Landskapsandel för grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga 

Enligt förslaget ska huvudmannen för grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga vara 

mottagare av den landskapsandel som avses i paragrafen. Det finns dock ingen tydlig moti-

vering varför så ska ske. Huvudregeln bör alltid vara att primärkommunen erhåller land-

skapsandel och inte en organisation som genom bildandet av ett kommunalförbund eller 

köptjänst utför uppgifter på primärkommunens vägnar. 

2.3.3. 5 kap. Justering och uppföljning 

18 § Kostnader som beaktas vid uppföljningen 

Enligt nuvarande 17 § i landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna bestäms att 

basbeloppen utreds vart fjärde år. Det framgår av den bilagda allmänna motiveringen till 

lagförslaget att alla basbelopp nu föreslås bli justerade för att sedan som huvudregel följas 

upp först år 2025. Först och främst bör det enligt Lumparlands kommuns mening framgå 

tydligare i lagtext vilket år som blir nu tilltänkta uppföljningsår, även fast det i en föreslagen 

onumrerad lagbestämmelse framgår att basbeloppen fastställs för finansåret 2021 med net-

todriftskostnaderna finansåret 2018 som grund. Dessutom bör en uppföljning av basbelopp-

en inte göras vart fjärde år, utan om möjligt varje år. På fyra år kan mycket ha hänt vad gäl-

ler kostnaderna för den lagstadgade kommunala servicen. Det föreslagna tidsspannet är så-

ledes för långt för att ge för varje år rättvisa landskapsandelar. 

 

I 3 och 4 punkten används uttrycket skilt för sig. Man bör i svenskt språkbruk försöka und-

vika att använda skild/skilt i betydelsen ”separat, för sig”. 



1 (4) 

AVTAL OM SAMLINGSLOKALSTÖD OCH NYTTJANDERÄTT TILL SAMLINGSLOKAL 

1. PARTER

1.1 Lumparlands kommun (FO-nummer: 0205038-6) 

Kyrkvägen 26, AX-22 630 Lumparland 

(nedan ”Kommunen”)  

och 

1.2 Lumparlands ungdomsförening r.f. (FO-nummer: 0931481-5) 

Adress, AX-22 630 Lumparland 

(nedan ”Föreningen”) 

Kommunen och Föreningen benämns nedan gemensamt ”Parterna”. 

2. AVTALETS SYFTE

Syftet med detta avtal är att garantera tillgången till en samlingslokal för före-

ningar, organisationer, grupper av människor eller enskilda i Lumparlands 

kommun eller annars för tillställningar av allmän betydelse. Parterna har därför 

överenskommit om att ett samlingslokalsstöd utbetalas till Föreningen och att 

Kommunen i sin tur ges nyttjanderätt till samlingslokalen mot en i detta avtal 

fastställd ersättning till Föreningen. 

3. FÖREMÅL FÖR AVTALET

Föremål för avtalet är samlingslokalen belägen på fastigheten Furuborg RNr 

1:20 i Klemetsby, Lumparlands kommun (fastighetsbeteckning 438-401-1-20). 

4. AVTALSTID

Detta avtal gäller från och med 1.1.2021 och tillsvidare. 

5. SAMLINGSLOKALSTÖD

5.1. Samlingslokalsstödets ändamål och redovisning

Föreningen ska använda samlingslokalstödet för att underhålla den på fastig-

heten belägna samlingslokalen. Föreningen ska årligen inom september in-

komma till Kommunen vilket underhåll som planeras att utföras det följande 

året. 

Föreningen ska inom januari månad inkomma med en redogörelse för det un-

derhåll som utförts på byggnaden under det föregående året. 

5.2. Samlingslokalstödets storlek 

Samlingslokalstödet är för det första året som detta avtal gäller 5 000 euro. 

Stödet binds vid levnadskostnadsindex (1951:10=100). 

Bilaga B – Ks § 105
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Stödet justeras årligen i förhållande till levnadskostnadsindexet den första sep-

tember. Som justeringsindex tillämpas det vid justeringstidpunkten senast pub-

licerade poängtalet för levnadskostnadsindexet. Som basindex beaktas det vid 

tidpunkten för undertecknandet av detta avtal senast publicerade poängtalet för 

levnadskostnadsindexet (d.v.s. månad 2020 som är xx). 

 

Stödet sänks inte ifall justeringsindexet är lägre än det poängtal som tillämpats 

vid föregående justering av stödet. 

 

5.3. Utbetalning av samlingslokalstöd 

Samlingslokalstödet utbetalas årligen i två rater. Den första raten betalas ut 

inom februari månad och den andra raten betalas ut inom augusti månad. 

 

Stödet betalas ut till ett av Föreningen uppgett bankkonto. 

 

5.4. Innehållande av samlingslokalstöd 

Kommunen äger rätt att innehålla med utbetalning av samlingslokalstödet för 

det fall Föreningen inte inom januari månad inkommit med en redogörelse för 

det underhåll som skett på samlingslokalen under det föregående året. 

 

5.5. Övriga villkor för att erhålla samlingslokalstöd 

Föreningen garanterar att samlingslokalen opartiskt, i skälig omfattning och på 

skäliga villkor hålls tillgänglig för föreningar, organisationer, grupper av män-

niskor eller enskilda i Lumparlands kommun eller annars för tillställningar av 

allmän betydelse. 

 

6. NYTTJANDERÄTT TILL SAMLINGSLOKALEN 

Som ersättning för samlingslokalstödet ges Kommunen rätt att nyttja samlings-

lokalen till ett belopp om 100 euro per dygn, under förutsättning att inte någon 

annan förening, organisation, grupp av människor eller enskild sen tidigare har 

bokat samlingslokalen för det dygnet.  

 

Dygnshyran binds vid levnadskostnadsindex (1951:10=100). 

 

Kommunens dygnshyra för nyttjande av samlingslokalen justeras årligen i för-

hållande till levnadskostnadsindexet den första september. Som justeringsindex 

tillämpas det vid justeringstidpunkten senast publicerade poängtalet för lev-

nadskostnadsindexet. Som basindex beaktas det vid tidpunkten för underteck-

nandet av detta avtal senast publicerade poängtalet för levnadskostnadsindexet 

(d.v.s. månad 2020 som är xx). 

 

Föreningen har rätt att avvakta med en eventuell justering så att justeringen inte 

görs årligen. 

 

Dygnshyran sänks inte ifall justeringsindexet är lägre än det poängtal som till-

lämpats vid föregående justering av dygnshyran. 
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6.1. Kommunens ansvar vid nyttjande av samlingslokalen 

Kommunen är vid nyttjande av samlingslokalen skyldig att vårda samlingslo-

kalen omsorgsfullt och beakta de ordningsregler som uppställs av Föreningen. 

Kommunen är skyldig att ersätta Föreningen för sådan skada som Kommunen 

uppsåtligen, av vårdslöshet eller försummelse orsakar på samlingslokalen.  

 

7. REVIDERING AV AVTALET 

Detta avtal ska revideras av Parterna vid varje för kommunfullmäktige i Lum-

parland ny mandatperiod. Ifall avtalsvillkoren skriftligen behöver revideras ska 

ett nytt avtal som ersätter detta avtal upprättas. Ifall det vid revideringen inte 

uppkommer behov av skriftlig revidering fortlöper detta avtal utan avbrott i en-

lighet med 4 punkten. 

 

8. AVTALETS UPPHÖRANDE 

8.1. På grund av uppsägning 

Detta avtal kan sägas upp av respektive part med minst sex månaders skriftligt 

varsel så att avtalet upphör att gälla 31.12. 

 

8.2. Hävning 

Båda parter har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan, ifall den 

andra parten på ett väsentligt sätt har brutit mot sina förpliktelser eller det är 

uppenbart att ett väsentligt kontraktsbrott kommer att inträffa. Om kontrakts-

brottet kan rättas till, får en part säga upp avtalet endast när brottet är åter-

kommande eller när den part som gjort sig skyldig till kontraktsbrottet inte rät-

tat till brottet inom avtalad tid eller skälig tid efter det att den andra parten 

meddelat kontraktsbrottet skriftligen. Som väsentligt kontraktsbrott avses bland 

annat att en part inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal under en tidspe-

riod överstigande sextio (60) dagar. 

 

9. FORCE MAJEURE 

Båda parter äger rätt att åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet om dess full-

görande förhindras eller väsentligen försvåras till följd av omständigheter utan-

för parts kontroll såsom krig, mobilisering, politiska oroligheter, eldsvåda, na-

turhändelse eller arbetskonflikter. En part ska omgående skriftligen meddela 

den andra parten om att sådan omständighet inträffat och inom sju (7) dagar 

förse den andra parten med en utredning om hur omständigheten påverkar full-

görandet av förpliktelser enligt detta avtal.  

 

Medför omständighet som avses ovan att detta avtal ej skäligen kan fullgöras, 

äger vardera parten skriftligen med omedelbar verkan rätt att säga upp avtalet 

utan särskild ersättning. 

 

10. ÖVERFÖRING 

Ingendera parten har rätt att överlåta detta avtal eller de rättigheter eller förplik-

telser som baserar sig på detta avtal utan den andra partens på förhand givna 

skriftliga samtycke.  
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11. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Eventuella ändringar eller tillägg till detta avtal ska för att träda i kraft göras 

skriftligen och bekräftas av bägge parter. 

 

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING 

På detta avtal tillämpas finsk lagstiftning samt åländsk lag till de delar land-

skapet Åland har egen lagstiftningsbehörighet. 

 

Alla eventuella tvister som uppstår på grund av detta avtal ska avgöras av 

Ålands tingsrätt som första instans. 

 

13. DATUM OCH UNDERSKRIFT 

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

ten. 

 

Lumparland XX.XX.2020   

 

LUMPARLANDS KOMMUN LUMPARLANDS 

UNGDOMSFÖRENING R.F. 

 

   

________________________ ________________________ 

Mattias Jansryd  Brage Wilhelms  

Kommundirektör  Ordförande 
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