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127 § Sammanträdets konstituerande 

 

Laglighet och beslutförhet 

Konstaterades att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på lagenlig 

kallelse.  

 

Protokolljustering 

Till protokolljusterare utsågs Ingela Palén och Johan Malén.  

  

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande. 

  

Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes enhälligt med följande tillägg: 

137 § Skyddszon i Snicknäs Lumparby 

________________ 
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128 § Anmälningsärenden 

Kst § 128/27.11.2019 

1. Av kommundirektören fattade beslut: 

30 § Anställande av närvårdare, 20.11.2019. 

2. De försvunna folkdräkts- och bordslöparmönstrena har hittats och flyttats 

till bibliotekets folkdräktsskåp. 

3. Diskussion om daghemsbyggnaden Myrstackens framtida användning. 

4. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 4.11.2019. 

5. Protokoll från Södra Ålands högstadiedistrikt k.f:s förbundsfullmäktige 

7.11.2019. 

6. Protokoll från Ålands omsorgsförbund k.f:s förbundsfullmäktige 

14.11.2019. 

7. På grund av en ändring i arbetstidslagen rörande dygnsvila kommer de 

lokala avtalen gällande arbetsskiftets längd behöva uppdateras. 

8. Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp för förverkligande av 

en grundskoleundervisning för personer som fullgjort läroplikten. 

9. Ålands kommunförbunds stämma 25.11.2019. 

10. Jomala kommun bjuder in till diskussion om framtida samordning av 

barnomsorg, grundskola och grundskoleutbildning för andra än 

läropliktiga. 

11. Ålands landskapsregering har beslutat anta allmänna skyddsföreskrifter 

för dricksvattentäkter. 

12. Beslut om jordförvärv med Dnr ÅLR 2019/7123. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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129 § Kommunfullmäktiges beslut 14.11.2019 

Kst § 129/27.11.2019 

Enligt 44 § i förvaltningsstadgan för Lumparlands kommun av 10.12.2018 ska 

kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattats av 

kommunfullmäktige samt tillse att de verkställs. 

 

Följande ärenden behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 14.11.2019: 

 

29 § Ändringar i tekniska nämndens investeringsbudget för Lumparland 

2019 

30 § Inkomstskattesats 2020 

31 § Fastighetsskattesatser för 2020 

32 § Arvodesstadga 2020-2023  

33 § Justering av hemservicetaxa, gällande stödservice från och med 

1.1.2020 

34 § Vattenanslutningsavgift år 2020 Lumparland 

35 § Avloppsanslutningsavgift år 2020 Lumparland 

36 § Båtplatstaxa år 2020 Lemland och Lumparland 

37 § Avgifter för annonsering i infobladet och kopiering  

38 § Hyrestaxor i Lumparlands skola 1.1.2020 

39 § Brand- och räddningsväsendets taxor 

40 § Investeringen gällande byte av automationssystem i reningsverket  

41 § Nytt grundavtal för en samordnad socialtjänst inom Ålands 

omsorgsförbund k.f. 

42 § Investeringen rörande manskapsbil 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och att de 

kan verkställas eller redan har verkställts. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

 

  



                                                           Sida    

Lumparlands kommun            Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen                                   27.11.2019 

 
 
 

 

Protokolljusterare                                                                                   

 

________________ 

                                                                                    

 

4 

130 § Beviljande av avsked med anledning av pension (konfidentiellt) 

Kst § 130/27.11.2019 
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131 § Kommunens friskvård 

Kst § 35/13.3.2019 

Kommunstyrelsen beslöt genom § 26/8.2.2017 att Lumparlands kommun skulle 

ansluta sig till Friskvård.ax så att varje anställd med beaktande av vissa allmänna 

villkor skulle tilldelas friskvårdskuponger på 200 euro per person och år. 

 

Under en diskussion om kommunens friskvård vid kommunstyrelsens sammanträde 

19.12.2018 kom styrelsen fram till att en enkät ska skickas ut till de anställda för att 

utvärdera kommunens upplägg inom friskvården. Tidigare har kommunen även 

tillhandahållit massage vilket inte är möjligt genom Friskvård.ax på grund av 

skattemässiga orsaker och när kommunen tog beslut om att använda sig av 

Friskvård.ax försvann därmed möjligheten till massage. Det är dock fullt möjligt att 

kommunen ingår egna avtal med massageleverantörer och därigenom möjliggöra 

för att inom ramen för kommunens friskvård erbjuda massage som ett alternativ till 

det Friskvård.ax erbjuder. 

 

För att dels utvärdera Friskvård.ax och dels utröna vad kommunens anställda har 

för åsikter gällande att kommunen som ett alternativ till Friskvård.ax skulle erbjuda 

massage, har en enkät skickats ut vars resultat nu sammanställts. 

 

Följande frågor ställdes i enkäten: 

 

1. Hur nöjd är du med de aktiviteter som Friskvård.ax erbjuder? 

2. Om kommunen, i stället för Friskvård.ax:s tjänster, erbjöd möjlighet till 

massage utanför arbetstid, skulle du då utnyttja mer av din friskvårdspeng 

än du gör i dagsläget? 

3. Om kommunen skulle erbjuda dig att välja mellan Friskvård.ax och 

massage, vad skulle du då välja? 

 

Nedan följer en sammanställning av enkätsvaren för respektive fråga: 

 

Hur nöjd är du med de aktiviteter som Friskvård.ax 

erbjuder?       

  

Mycket 

missnöjd       

Mycket 

nöjd     

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 Ej svarat Totalt 

Antal svar   1 3 7 13 3 27 

  

Om kommunen, i stället för Friskvård.ax:s tjänster, erbjöd  

möjlighet till massage utanför arbetstid, skulle du då utnyttja 

mer av din friskvårdspeng än du gör i dagsläget?   

Svarsalternativ Ja Nej Ej svarat Totalt       

Antal svar 13 12 2 27       
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Om kommunens skulle erbjuda dig att välja mellan Friskvård.ax och massage, 

vad skulle du då välja?           

Svarsalternativ Friskvård.ax Massage Ej svarat Totalt     

Antal svar 16 8 3 27     

 

Av svaren kan dras slutsatsen att en stor majoritet av kommunens anställda är nöjda 

eller mycket nöjda med det utbud som Friskvård.ax erbjuder. Det finns dock ett 

minoritetsantal som hellre skulle vilja att kommunen erbjöd massage i stället för det 

som Friskvård.ax erbjuder. 

 

Frågorna är ställda på så sätt att det inte varit tal om att för varje anställd erbjuda 

både Friskvård.ax och massage inom ramen för tilldelad friskvårdspeng utan att en 

anställd, under förutsättning att kommunen erbjuder både Friskvård.ax och 

massage, får välja om denna under året vill använda sig av massagetjänster eller 

Friskvård.ax:s tjänster. 

 

För att eventuellt erbjuda massage som alternativ skulle som nämnts ovan separata 

avtal behöva ingås med massageleverantörer. Därutöver skulle kommunen behöva 

ta fram någon form av massagekupong som tilldelas berörd anställd som sedan kan 

användas hos massageleverantörer med vilka kommunen har ingått avtal.  

 

Om kommunstyrelsen anser att enkätsvaren föranleder behov av förändring i 

nuvarande friskvårdsupplägg bör en sådan förändring inte göras inom budgetåret 

utan i så fall bör förändringen börja från och med ett årsskifte. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att enkätsvaren inte föranleder behov av förändring i 

kommunens nuvarande friskvårdsupplägg. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att enkätsvaren inte föranleder behov av 

förändring i kommunens friskvårdsupplägg under nuvarande budgetår men 

kommundirektören ges i uppdrag att se över friskvårdsupplägget så att kommunen 

inför nästa budgetår kan erbjuda massage som ett alternativ till Friskvård.ax. 

________________ 

Kst § 131/27.11.2019 

Förvaltningen har varit i kontakt med ett antal massörer under sommaren och 

hösten. Dock har Friskvård.ax meddelat att de från och med 1.1.2020 kommer 

kunna erbjuda massage i sitt utbud. I och med att all annan av kommunens 

friskvård går genom Friskvård.ax är det med tanke på administration lämpligare att 

även ta massage genom Friskvård.ax. Friskvård.ax höjer inte sitt pris trots att de 

framöver kan erbjuda ytterligare en tjänst. Preliminärt kommer en arbetsgivare 

kunna välja på 16 olika massörer att välja mellan och det finns inga hinder för att en 

arbetsgivare väljer samtliga massörer, vilket också är avsikten för kommunen.  
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Anställda kommer kunna välja antingen kultur- och friskvårdskuponger eller 

massagekuponger, de kommer således inte kunna kombinera dem. Dock finns det 

inga hinder för att ena året ha massagekuponger och det följande året kultur- och 

friskvårdskuponger. 

 

Enligt Skatteförvaltningen kan en arbetsgivare subventionera max 30 euro per 

massagetillfälle men för att få ett rakt delbart belopp är förslaget att kommunens 

subventionerar 25 euro per massagetillfälle. 

 

Förslaget är således att 6.11 punkten i kommunens personalpolitiska program 

ändras, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Kst § 131 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka kommunens friskvård genom att erbjuda 

massage via Friskvård.ax från och med 1.1.2020. Det personalpolitiska programmet 

ändras enligt Bilaga A – Kst § 131. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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132 § Båtplatstaxa år 2020 Lemland och Lumparland  

Tn § 64/29.8.2019 

Lemlands kommun äger en småbåtshamn i Västeränga med åtta båtplatser, av dessa 

är sex uthyrda. 

Därtill hyr kommunen ut två båtplatser i Norråkerhamnen på Järsö, samtliga är 

uthyrda. 

 

Lumparlands kommun hyr fyra platser av brygglaget i Kapellviken för att kunna 

erbjuda hyresgäster. Av dessa är ingen uthyrd. 

 

Båtplatsen kostar år 2019: 138,66 € (exkl. moms). 

 

Tekniska chefens förslag: 

Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen i Lemland en höjning av 

båtplatstaxan med 1 % till 140,05 € (exkl. moms). 

Höjningen motiveras med stigande konsumentprisindex och följer styrelsens 

budgetdirektiv för 2020. 

 

Tekniska nämnden beslutar även föreslå för kommunstyrelsen i Lumparland att 

båtplatserna i Kapellviken sägs upp. Detta motiveras med att ingen plats har varit 

uthyrd åtminstone de senaste tre åren. 

 

Beslut: 

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag. 

 

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelserna i Lemland och Lumparland. 

 

Bilaga: 

Båtplatstaxa år 2020 Lemland  

Båtplatstaxa år 2020 Lumparland 

________________ 

Kst § 114/6.11.2019 

Kommunfullmäktige i Lemland har redan godkänt båtplatstaxan för 2020 i 

Lumparland, vilket betyder att om Lumparlands kommun anser att båtplatserna inte 

ska sägas upp kommer det finnas justerade taxor för 2020. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att båtplatserna i Kapellviken 

sägs upp och att tekniska nämnden verkställer uppsägningarna. Detta motiveras 

med att ingen plats har varit uthyrd åtminstone de senaste tre åren. 
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Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

Kfge § 36/14.11.2019 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att återremittera ärendet för komplettering av 

beredningen. 

________________ 

Kst § 132/27.11.2019 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till tekniska nämnden för att utreda 

båtplatsernas ägarförhållanden. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt remittera ärendet till kommundirektören. 

________________ 
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133 § Nämndstruktur 2020 

Kst § 119/6.11.2019 

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

landskapslagen om barnomsorg och grundskola kommer en tillsatt arbetsgrupp att 

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

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

tanke på att det blir en ny mandatperiod för kommunfullmäktige. 

 

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

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

kommunstyrelsen inte ska få en orimlig arbetsbörd.  

 

Antal ärenden i respektive nämnd och kommunstyrelsen 2018: 

 Socialnämnden: 95 ärenden 

 Skolnämnden: 42 ärenden 

 Kultur- och fritidsnämnden: 37 ärenden 

 Kommunstyrelsen: 189 ärenden 

 

Eftersom byggnads- och miljönämnden och tekniska nämnden är gemensamma 

med Lemlands kommun är dessa inte med i sammanställningen ovan. 

 

Beträffande socialnämnden och skolnämnden hanterar dessa konfidentiella ärenden 

och personalärenden som inte bör överföras till kommunstyrelsen då sådana 

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

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

utvärderas i den tillsatta arbetsgruppen huruvida dessa nämnder eventuellt ska 

sammanslås på grund av minskad ärendemängd eller fortsättningsvis vara två 

separata nämnder. 

 

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

heller några personalärenden då personalärenden sköts av kommunstyrelsen. 

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

som var så kallade formella ärenden (inte anmälningsärenden eller konstituerande 

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

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

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

men inte föredras, av kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteman. 

 

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

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

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

 

Eftersom ärenden fortsättningsvis skulle beredas av ansvarig tjänsteman görs 

bedömningen att någon minskad arbetstid förmodligen inte skulle vara aktuellt, 
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dock skulle någon mindre uppgift kunna påföras tjänsten i och med att 

sammanställning av föredragningslista och förberedelse av protokoll inte längre 

skulle ingå i arbetsuppgifterna. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag till 

förvaltningsstadga där kultur- och fritidsnämndens nuvarande ansvarsområden förs 

över till kommunstyrelsen. En ny tjänstebeskrivning och arbetsvärdering för 

bibliotekssekreteraren kommer också framöver att behövas tas fram om 

kommunstyrelsen går in för den föreslagna förändrade nämndstrukturen.  

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

Kst § 133/27.11.2019 

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

fritidsnämndens uppgifter överförs till kommunstyrelsen har förslag till ändrad 

förvaltningsstadga, ny instruktion för kultur- och fritidsförvaltningen samt ny 

tjänstebeskrivning för bibliotekssekreterare tagits fram. 

 

Förslag till ändrad förvaltningsstadga, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Kst § 133 

 

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

- Bilaga B – Kst § 133 

 

Förslag till ny tjänstebeskrivning, enligt bilaga: 

- Bilaga C – Kst § 133 

 

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

avsnittet om kommunstyrelsen där det nya förvaltningsorganet fått benämningen 

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

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

tagits med sådana bestämmelser som vanligtvis ligger på nämndnivå samt 

bestämmelser om bibliotekssekreterarens befogenheter.  

 

Ingen egentlig ändring i förvaltningens eller bibliotekssekreterarens uppgifter har 

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

centralförvaltningen kommer ansvara för marknadsföringen av kommunen samt att 

bibliotekssekreteraren inför kommunstyrelsen ska uppgöra förslag till 

marknadsföringsåtgärder för kommunen. 

 

Med anledning av att uppgörande av föredragningslista, själva föredragningen samt 

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

har fallit bort. Dock kommer kommunens marknadsföring ligga under kultur- och 
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fritidsförvaltningen vilket väger upp den del som fallit bort. En ny arbetsvärdering 

för bibliotekssekreteraren har tagits fram, enligt bilaga: 

- Bilaga D – Kst § 133 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att förslaget till ändrad 

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

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

1.1.2020. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till ny tjänstebeskrivning enligt 

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

tjänstebeskrivningen gäller från och med 1.1.2020, under förutsättning att 

kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändrad förvaltningsstadga och ny 

instruktion för kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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134 § Budget 2020 

Kst § 98/9.10.2019 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och berörda tjänsteinnehavare 

håller budgetseminarium i Lumparlands skola inför 2020 års budget. 

Kommunfullmäktiges ledamöter och nämndernas ordföranden har även bjudits in 

till seminariet.  

 

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

kultur- och fritidsnämnden, den gemensamma räddningsnämnden och 

centralförvaltningen presenterar sina budgetförslag för 2020 och en allmän 

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

kommundirektören för vidare beredning. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

Kst § 109/6.11.2019 

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

av att den stora minskningen av landskapsandelarna inte kompenseras av ökade 

skatteinkomster och att investeringsutgifterna för 2020 är betydligt högre jämfört 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

- Bilaga A – Kst § 109 

 

Kommundirektörens förslag: 

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

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

remitteras till kommundirektören för att återigen behandlas av kommunstyrelsen 

vid det planerade sammanträdet 27.11.2019. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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Kst § 134/27.11.2019 

Efter kommunstyrelsens senaste behandling har de budgeterade landskapsandelarna 

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

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

 

I budgetförslaget har investeringen rörande byte av automationssystem på 40 000 

euro lagts in genom kommunfullmäktiges beslut § 40/14.11.2019 och 

förvaltningens förslag är att lån upptas för investeringen.  

 

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

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

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

budgetförslaget. 

 

I budgetförslaget har även beaktats förändringen i nämndstruktur och 

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

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

budgeterade arvodena ökar med ca 1 235 euro. 

 

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

- Bilaga B – Kst § 134 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att budget 2020 och ekonomiplan 

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

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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135 § Anhållan om bidrag från Svenska Finlands folkting 

Kst § 135/27.11.2019 

Svenska Finlands folkting har 28.8.2019 inkommit med en anhållan om bidrag om 

30 euro per 250 svenskspråkiga invånare, dock minst 100 euro. 

 

Svenska Finlands folkting engagerar sig i beredningen av stora reformer, ger 

utlåtanden om lagstiftning som gäller den svenskspråkiga befolkningen och hörs i 

olika utskott i riksdagen. Sedan flera år tillbaka vänder sig Folktinget till kommuner 

med ansökan om bidrag om 30 euro per 250 svenskspråkiga invånare. 

 

Budgeterade medel finns inte för ändamålet. Därtill kan konstateras att Svenska 

Finlands folkting är en lagstadgad organisation som beträffande den lagstadgade 

delen av organisationen finansieras i statsbudgeten. 

 

Eftersom Svenska Finlands folkting inte är någon förening och inte faller in i någon 

annan nämnds verksamhetsområde faller ett eventuellt beviljande av bidrag på 

kommunstyrelsen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja något bidrag till Svenska Finlands 

folkting. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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136 § Tjänstebeskrivning för socialsekreterare 

Kst § 136/27.11.2019 

På grund av att kommunfullmäktige antagit en ny socialinstruktion är 

tjänstebeskrivningen för socialsekreteraren föråldrad. Det finns således skäl att ta 

fram en ny tjänstebeskrivning. Förslag till ny tjänstebeskrivning, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Kst § 136 

 

Förslaget till tjänstebeskrivning utgår från de uppgifter som enligt 

socialinstruktionen ankommer på socialsekreteraren. Nuvarande socialsekreterare 

har samtyckt till tjänstebeskrivningen och den innebär inte i praktiken några 

utökade arbetsuppgifter. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta en ny tjänstebeskrivning för socialsekreteraren 

enligt Bilaga A – Kst § 136. Samtidigt upphävs tidigare tjänstebeskrivning. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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137 § Skyddszon i Snicknäs Lumparby 

Bmn § 156/19.11.2019 

I nämndens målsättningar under uppgiftsområdet Miljövård finns omnämnt 

vattenförbättrande åtgärder runt Lumparland. 

 

Westland International Ab har på uppdrag av föreningen Rädda Lumparn utarbeta 

en projektplan gällande en integrerad skyddszon som skulle byggas i Snicknäs i 

Lumparby (Kapellvikens västra strand). 

 

Anläggningen i fråga bygger på behandling av ytvatten vid ett utfallsdike innan 

vattnet når sin recipient, i detta fall Kapellviken. 

 

Den integrerade skyddszonen är i praktiken en infiltreringsdamm där slam och 

näringsämnen samlas upp innan de når sin recipient. Detta skall medverka till en 

förbättrad vattenkvalitet i Kapellviken genom bl a förbättrat siktdjup samt minskad 

algtillväxt. Därtill mindre risk för kolibakterier i viken vid skyfall som tidigare gjort 

badplatsen oanvändbar sommartid. 

 

I nuläget finns en projektplan jämte mängdförteckning, arrendeavtal för 15 år med 

markägarna samt en offert på genomförandet av projektet. Nu återstår att finansiera 

samt genomföra projektet. 

 

Miljöinspektörens förslag: 

Nämnden besluter hos kommunstyrelsen i Lumparland anhålla om 

investeringsanslag för projekt Skyddszon i Snicknäs för år 2020 enligt följande; 

 

Utgifter,    16 000 € 

Inkomster (Leaderbidrag 60 %)   9 600 € 

Nto      6 400 € 

(Summorna exkl moms) 

 

Projektet definieras som investering p g a Lumparlands investeringsgräns om 3000 

€. 

 

Beslut: 

Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag. 

________________ 

Kst § 137/27.11.2019 

Investeringssumman om 6 400 euro netto är intaget i budgetförslaget för 2020, 

vilket är kommunfullmäktiges behörighet att besluta om. Däremot är arrendeavtal 

och anhållan om Leaderbidrag inom kommunstyrelsens behörighet.  
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Förslag till anhållan om Leaderbidrag inklusive projektplan och budget samt förslag 

till arrendeavtal, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Kst § 137 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till anhållan om Leaderbidrag och 

arrendeavtal enligt Bilaga A – Kst § 137. En förutsättning för förverkligandet av en 

integrerad skyddszon i Snicknäs i Lumparby är dock att kommunfullmäktige 

beviljar medel för ändamålet. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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138 § Sammanträdets avslutande 

 

 

Sammanträdet avslutades kl. 20.57. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  

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

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

över beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 138. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 131, 135, 137. 

 

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

över nedan nämnda beslut.  

 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

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

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

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 

 

Kommunstyrelsen i Lumparland 

Kyrkvägen 26 

AX-22 630 Lumparland 

 

Paragrafer i protokollet: 131, 135. 

 

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. Yrkandet ska undertecknas 

av den som framställer det. 

 
 

  



                                                           Sida    

Lumparlands kommun            Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen                                   27.11.2019 

 
 
 

 

 

                                                                                    

 

21 

KOMMUNALBESVÄR 

 
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med 

anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt 

rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i 

beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett 

beslut får överklagas genom kommunalbesvär på följande grunder: 

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3. beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 Mariehamn 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: 

 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju 

dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning 

anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat 

påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett 

meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på 

kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland (ÅFS 2008:102) är 30 

dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla. 

Beslutet är anslaget 29.11.2019. 

 
AVGIFT 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 

260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning 

samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 Mariehamn 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter 

dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part 

ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. 

 
BESVÄRSSKRIFT 

I besvärsskriften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras. 

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 

Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 

och postadress anges 

 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 

kopia. 

 
INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 

eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan 

besvärstiden går ut. 

 
AVGIFT 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 

260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning 

samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 
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BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN 

 
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID 

 

Besvärsmyndighet är:  

Marknadsdomstolen  

Banbyggarvägen 5  

FI-00 520 Helsingfors 

E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Paragrafer i protokollet: 

 

Besvärstid 14 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. 

 

Den som anför besvären ska innan de lämnas in till marknadsdomstolen skriftligt underrätta 

Lumparlands kommun om sin avsikt att göra ärendet anhängigt i marknadsdomstolen. 

 
BESVÄRSSKRIFT 

En kopia av beslutet som besvären gäller ska bifogas då besvären inlämnas till 

marknadsdomstolen. Den som anför besvär ska framställa sina yrkanden i ärendet. Bestämmelser 

om påföljder som marknadsdomstolen kan bestämma på grund av ett oriktigt 

upphandlingsförfarande finns i 154 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 

1397/2016).  

 

Den som anför besvär ska motivera yrkandena, d.v.s. förklara på vilket sätt 

upphandlingsförfarandet enligt dennes uppfattning strider mot rättsreglerna för offentliga 

upphandlingar. Om den som anför besvär yrkar på gottgörelseavgift ska denne ange det yrkade 

beloppet. 

 
INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker 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 för en enskild i 

marknadsdomstolen 510 euro och för en juridisk person antingen 2 050 euro, 4 100 euro eller 6 

140 euro beroende på upphandlingens värde. 
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