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176 § Sammanträdets konstituerande 

 

Laglighet och beslutförhet 

Konstaterades att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på lagenlig 

kallelse.  

 

Protokolljustering 

Till protokolljusterare utsågs Tomas Mörn och Lil Strandholm-Karlsson.  

  

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande. 

  

Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes enhälligt med följande tillägg: 

188 § Avtal gällande Titania Beräkning och planering 
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177 § Anmälningsärenden 

Kst § 177/19.12.2018 

1. Protokoll från busstidtabellmöte 29.11.2018. 

2. Ålands landskapsregering har beslutat förskjuta slutdatumet för 

kommunindelningsutredningen fram till 4.2.2019. 

3. Socialnämndens protokoll 3.12.2018. 

4. PM från referensgruppen för Södra Ålands möte 3.12.2018. 

5. FOA-Å r.f. Har meddelat om huvudförtroendeman och vice 

huvudförtroendeman för landsbygds - och skärgårdskommunerna från den 

1.1.2019. Huvudförtroendemannen är anställd i Lumparlands kommun. 

6. Protokoll från SÅHD förbundsfullmäktige 4.12.2018. 

7. Mise stämmoprotokoll 27.11.2018. 

8. Diskussion om kommunens friskvård. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes. 

________________ 
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178 § Kommunfullmäktiges protokoll 10.12.2018 

Kst § 178/19.12.2018 

Enligt 48 § förvaltningsstadgan för Lumparlands kommun av 11.11.2015 ska 

kommunstyrelsen tillse att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och att de 

verkställs. 

 

Följande ärenden behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 10.12.2018: 

 

52 § Hyror för Lumparlands kommuns övriga utrymmen 

53 § Budget 2019 

54 § Förvaltningsstadga 

55 § Anhållan om tilläggsanslag för äldreomsorg och individ- och familjeomsorg 

2018 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och att de 

kan verkställas eller redan har verkställts. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes. 

________________ 
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179 § Tidigare utbetalningar av nattarbetesersättning 

Kst § 179/19.12.2018 

Enligt det allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet betalas för nattarbete (kl. 

21.00–7.00) en penningersättning på 30 % av den oförhöjda timlönen. I 

periodarbete är ersättningen 40 % av den oförhöjda timlönen. 

 

Det har dock framkommit att all personal inom kommunen som utfört nattarbete, 

alltså även kontorspersonal och daghemspersonal, ersatts med 40 % av den 

oförhöjda timlönen. Arbetsgivaren har återkrävningsrätt 2 år tillbaka. Arbetsgivaren 

kan också bestämma att inte återkräva felaktigt utbetald lön. 

 

I och med att kontorspersonal och daghemspersonal inte i någon större utsträckning 

utfört nattarbete under de två senaste åren är byråsekreterarens uppskattning att 

arbetet med att räkna ut de summor som ska återkrävas, göra upp 

utbetalningsunderlag samt mata in korrigeringarna i lönesystemet kommer att kosta 

kommunen mer i arbetstid för byråsekreteraren än vad som gått ut i felaktiga 

nattarbetesersättningar. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte återkräva de av Lumparlands kommun under de 

senaste två åren felaktigt utbetalda nattersättningarna på 40 % av den oförhöjda 

timlönen som egentligen skulle varit 30 %. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes. 

________________ 
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180 § Förslag till avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam 

nämnd 

Kst § 180/19.12.2018 

De representanter som av kommunerna utsetts till att diskutera möjligheterna att på 

frivillig väg upprätta en gemensam räddningsmyndighet och nämnd har i sitt arbete 

kommit så lång att de vid mötet 20.11.2018 enhälligt omfattade ett avtalsförslag. 

Synpunkter från kommunerna begärs nu in och ska vara inlämnade senast 

31.1.2019. Begäran om synpunkter inklusive avtalsförslaget, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Kst § 180 

 

Eftersom Ålands landskapsregering även efter att deras lagförslag om en gemensam 

räddningsmyndighet förföll har aviserat att de kommer göra ett nytt 

lagstiftningsförsök om inte kommunerna lyckas komma överens har det funnits 

klara incentiv till att försöka få till stånd en gemensam räddningsmyndighet på 

frivillig väg. Genom lag kan endast myndighetsuppgifter med tvång sammanföras 

till en organisation vilket skulle innebära att alla de tjänster som tillhandahålls på 

frivillig basis till avtalsbrandkårerna skulle bli lidande. Vidare kan nämnas att nu 

gällande lagstiftning förutsätter en gemensam räddningsmyndighet på Åland. 

 

Enligt avtalsförslaget skulle Mariehamns stad vara värdkommun för den 

gemensamma nämnden och nämnden skulle vara sin egen avdelning inom stadens 

infrastruktursektor med egen budget. Nettokostnaderna skulle fördelas mellan 

avtalskommunerna enligt invånarantal. Utifrån invånarantal 31.12.2017 skulle 

Lumparlands kommuns andel vara 1,34 %. Under förutsättning att sammanföringen 

av räddningsmyndigheterna skapar någon form av kostnadseffektiviserande effekter 

bör Lumparlands totala utgifter för räddningsmyndigheten hålla sig nära vad 

kommunen nu betalar. Dock har det inte kommit kommunen till kännedom några 

närmare kostnadsuppskattningar för den nya gemensamma räddningsmyndigheten. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar förorda förslaget till avtal om gemensam 

räddningsmyndighet och gemensam nämnd enligt Bilaga A – Kst § 180. 

Kommunstyrelsen emotser dock någon form av beräkning vad gäller den framtida 

gemensamma räddningsmyndighetens nettodriftskostnader innan avtalet slutligt kan 

godkännas. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes. 

________________ 
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181 § Avtal om köp av tjänster från Ålands Fountainhouseförening r.f:s  

klubbhus Pelaren 

 

Scn § 93/3.12.2018 

 

Lumparlands kommun har inte sedan tidigare något avtal med Ålands 

Fountainhouseförening r.f:s  klubbhus Pelaren. Föreningen erbjuder psykosocial 

arbetsinriktad rehabilitering för personer som har eller har haft psykisk ohälsa.  

 

Verksamheten finaniseras till 50 % med medel från landskapet och till 50 % med 

medel från kommunerna. Kommunfördelningen baseras på kommunmedlemmarnas 

nyttjandegrad enligt dagsbesök. 

 

Hittills har inte besöken från Lumparland varit så många enligt klubbhuschef  Lotta 

Eriksson vid Pelaren. Avtal föreslås träda ikraft 1.1.2019, med en uppsägningstid 

om sex månader. Förslag till avtal om köp av tjänster från Ålands 

Fountainhouseförening r.f:s  klubbhus Pelaren bifogas som Bilaga A – Scn § 93. 

 
Förslag:  

Socialnämnden beslutar att inför kommunstyrelsen förorda att Lumparlands 

kommun tecknar ett avtal om köp av tjänster från Ålands Fountainhouseförening 

r.f:s  klubbhus Pelaren, i enlighet med Bilaga A – Scn § 93, att träda ikraft från och 

med den 1 januari 2019, med en uppsägningstid om sex månader. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

________________ 

Kst § 181/19.12.2018 

Lumparlands kommun har för närvarande ingen som är aktuell för de tjänster som 

Klubbhuset Pelaren erbjuder men eventuella uppkomna behov förväntas rymmas 

inom det socialnämnden budgeterat 2019 inom individ- och familjeomsorg. 

 

Tidigare år har besökspriset varit cirka 40 euro per dag och per individ. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtal om köp av tjänster från Ålands 

Fountainhouseförening r.f:s klubbhus Pelaren enligt Bilaga A – Scn § 93. 

Kommundirektören befullmäktigas att underteckna avtalet. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes. 

________________ 
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182 § Upphandlingsdirektiv 

Kst § 94/22.8.2018 

Lumparlands kommuns gällande upphandlingsdirektiv antogs för en väsentlig tid 

sedan och den nationella upphandlingslagstiftningen har sedan dess genomgått två 

större reformer och nya direktiv på EU-nivå har även tillkommit. 

 

Det framgår av revisionsprotokollet av 22.5.2018 att skolnämndens upphandling av 

skolskjutsar inte till alla delar följt god förvaltningssed. Det är av väsentligt vikt att 

gällande lagstiftning inom upphandling följs och att det inte råder några tvivel kring 

hur beslutsprocessen ska gå till vid upphandling. Det är inte omöjligt att de brister i 

upphandlingen av skolskjuts som uppdagades av revisorerna hade kunnat undvikas 

ifall kommunen haft tydliga och framförallt uppdaterade direktiv avseende 

upphandling. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nya 

upphandlingsdirektiv att godkännas innan nästa upphandling av skolskjutsar. 

Kommunstyrelsen uppmanar samtidigt skolnämnden att tillse att kommande 

upphandlingar inom verksamhetsområdet sker enligt då gällande 

upphandlingsdirektiv och att god förvaltningssed följs. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

________________ 

Kst § 182/19.12.2018 

Ett förslag till upphandlingsdirektiv har tagits fram av förvaltningen. I förslaget har 

upphandling som förfaringssätt och hur kommunen ska förfara vid upphandling 

tydliggjorts.  Förslag till upphandlingsdirektiv, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Kst § 182 

 

Med upphandling avses köp, leasing, koncessioner, hyra eller upphandling på 

avbetalning med eller utan köpoption av varor, byggentreprenader eller tjänster. All 

upphandling ska grunda sig på beviljade anslag i kommunens budget. 

Anskaffningarna ska göras i enlighet med vad som äskats och godkänts i budget. 

Sålunda får beviljat anslag inte användas för annat ändamål under räkenskapsåret 

utan godkännande av behörigt organ och ska även då vara i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut om budgetens bindande verkan och i enlighet med 

övriga instruktioner och regelverk för kommunen. 

 

Upphandlingsdirektiven förklarar vilka upphandlingsförfaranden som finns och när 

de ska användas. Vidare bestäms och beskrivs varje steg i en upphandling så att 

även de som inte ofta utför upphandlingar har ett dokument att stöda sig på så att 

formella fel som kan ligga till grund för eventuella besvär undviks. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta nya upphandlingsdirektiv för Lumparlands 

kommun enligt Bilaga A – Kst § 182. Samtidigt upphävs upphandlingsdirektiven 

antagna genom kommunstyrelsens beslut § 51/25.3.1998. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes. 

________________ 
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183 § Riksdagsval och EU-parlamentsval 2019, förhandsröstning och 

röstning på valdagen 

Kst § 183/19.12.2018 

Riksdagsval förrättas 14.4.2019. Förhandsröstning ordnas 3–9.4.2019. EU-

parlamentsval förrättas 26.5.2019. Förhandsröstning ordnas 15–21.5.2019. 

 

Justitieministeriet rekommenderar kommunerna att samma förhandsröstningsställen 

används för båda valen och att respektive kommunen fastställer dessa på samma 

gång. 

 

Gällande förhandsröstning har ett ramavtal ingåtts mellan Åland Post Ab och 

Justitieministeriet. Om Lumparlands kommun önskar använda sig av Åland Post 

Ab i förhandsröstningen behöver ett skilt avtal ingås med dem. Vid tidigare val har 

kommunen ingått avtal med Åland Post Ab. Enligt ramavtalet är kostnaden 1 700 

euro per val för att ordna förhandsröstningen med Åland Post Ab. 

 

Röstningslokal på valdagen har vid tidigare val varit i matsalen i Lumparlands 

skola, Kyrkvägen 28. 

 

Justitieministeriet ersätter kommunerna för de kostnader som uppkommer i 

samband med valet med ett belopp per kommuninvånare som har rösträtt vid valen. 

Ersättningens belopp betalas ut under hösten 2019. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att förhandsröstningsställen i Lumparlands kommun ska 

vara följande för riksdagsvalet och EU-parlamentsvalet 2019: 

 

- Postombudet i Lumparland beläget i Matboden (allmänt) 

 

För förhandsröstningen vid postombudet i Lumparland tecknar kommunen avtal 

med Åland Post Ab och befullmäktigar kommundirektören att ingå avtal i enlighet 

med ramavtalets villkor. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 48 § vallagen (FFS 714/1998) att 

fastställa öppettiderna för förhandsröstning under riksdagsvalet vid postombudet i 

Lumparland, enligt följande: 

 

- Fredag 5.4 kl. 10-17 

- Lördag 6.4 kl. 11-13 

- Tisdag 9.4 kl. 10-17 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 48 § vallagen (FFS 714/1998) att 

fastställa öppettiderna för förhandsröstning under EU-parlamentsvalet vid 

postombudet i Lumparland, enligt följande: 
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- Fredag 17.5 kl. 10-17 

- Lördag 18.5 kl. 11-13 

- Tisdag 21.5 kl. 10-17 

 

Avslutningsvis beslutar kommunstyrelsen att Lumparlands skola (Kyrkvägen 28, 

22 630 Lumparland) fungerar som röstningsställe på både riksdagsvalets valdag 

14.4.2019 och EU-parlamentsvalets valdag 26.5.2019. 

 

 

Beslut: 

Ärendet återremitterades. 

________________ 
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184 § Val av kommunal centralnämnd 

Kst § 169/28.11.2018 

Riksdags- och Europaparlamentsval samt lagtings- och kommunalval ska hållas på 

Åland 2019. 

 

I enlighet med 5 § landskapslag (ÅFS 1970:39) om lagtings- och kommunalval ska 

kommunfullmäktige inom januari månad under valåret tillsätta en centralnämnd för 

kommunalvalet (kommunal centralnämnd) bestående av fem ledamöter, av vilka en 

utses till ordförande och en till vice ordförande. Fullmäktige utser även fem 

ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie 

ledamöterna. 

 

I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet Åland i varje 

kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, presidentval och 

Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet och för 

vilken i tillämpliga delar gäller vad som i vallagen bestäms om kommunal 

centralvalnämnd. Detta innebär att den kommunala centralnämnden fungerar som 

kommunal centralvalnämnd vid alla riksval. 

 

I enlighet med 6 § landskapslag om lagtings- och kommunalval fungerar den 

kommunala centralnämnden som valnämnd i Lumparlands kommun eftersom 

kommunen inte är indelad i röstningsområden. 

 

I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (FFS 1986/609) ska kvinnor och män vara 

representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något 

annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och ersättare.  

 

Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess ny nämnd är vald i 

enlighet med 7 § 1 mom. landskapslag om lagtings- och kommunalval.  

 

Den kommunala centralnämnden ska tillsättas av kommunfullmäktige. 

 

Den kommunala centralnämndens nuvarande sammansättning är följande: 

 

Ordinarie 

Erika Sjölund, ordförande 

Mikael Blomqvist, vice ordförande 

Jana Lindholm 

Jan-Erik Pitzén 

Anna-Greta Helsing 

 

Ersättare 

1. Stefan Karlsson 

2. Cecilia Aaltonen-Lindblom 

3. Jan Eriksson 
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4. Ingela Palén 

5. Bror Jansson 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att fullmäktige i enlighet med 5 § 

landskapslag om lagtings- och kommunalval tillsätter en ny kommunal 

centralnämnd, som tillika fungerar som kommunal centralvalnämnd vid riksval, och 

väljer fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande, 

samt fem ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de 

ordinarie ledamöterna. 

 

Beslut: 

Ärendet bordlades. 

________________ 

Kst § 184/19.12.2018  

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att till Lumparlands 

kommuns kommunala centralnämnd, som tillika fungerar som kommunal 

centralvalnämnd vid riksval, väljs följande personer: 

 

Ordinarie 

Erika Sjölund, ordförande 

Mikael Blomqvist, vice ordförande 

Jana Lindholm 

Kenneth Granholm 

Anna-Greta Helsing 

 

Ersättare 

1. Åsa Mattsson 

2. Stefan Karlsson 

3. Cecilia Aaltonen-Lindblom 

4. Ingela Palén 

5. Bror Jansson 

________________ 
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185 § Val av valbestyrelse 

Kst § 170/28.11.2018 

Enligt 6 § landskapslag om lagtingsval och kommunalval (ÅFS 1970:39) och 15 § 

vallagen (FFS 714/1998) ska för förhandsröstning som verkställs i anstalter 

tillsättas en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordförande och 

en annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, med 

angivande av ordningsföljden för inkallande. 

 

Valbestyrelsen ska tillsättas av kommunfullmäktige. 

 

Den nuvarande valbestyrelsen har följande sammansättning: 

 

Ordinarie 

Erika Sjölund, ordförande 

Mikael Blomqvist, vice ordförande 

Anna-Greta Helsing 

 

Ersättare 

1. Stefan Karlsson 

2. Ingela Palén 

3. Jan Eriksson 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige val av valbestyrelse för samtliga 

allmänna val som sker 2019-2022 enligt följande: 

- tre ledamöter, varav en utses till ordförande och en till vice ordförande 

- tre ersättare med angivande av ordningsföljd för inkallande. 

 

Beslut: 

Ärendet bordlades. 

________________ 

Kst § 185/19.12.2018  

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att till Lumparlands 

kommuns valbestyrelse för samtliga allmänna val som sker 2019-2022 väljs 

följande personer: 

 

Ordinarie 

Erika Sjölund, ordförande 

Mikael Blomqvist, vice ordförande 

Jana Lindholm 
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Ersättare 

1. Åsa Mattsson 

2. Stefan Karlsson 

3. Ingela Palén 

________________ 
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186 § Kommundirektörens anhållan om tjänstledighet under vissa dagar i 

januari och eventuell stängning av kommunkansliet  

Kst 186/19.12.2018 

Kommundirektören har ännu inte tillräckligt med intjänad semester för att kunna 

vara ledig ett par dagar i januari. Kommundirektören anhåller därför om 

tjänstledighet av personliga skäl 2.1.2019 och 4.1.2019. Om kommundirektören 

beviljas tjänstledighet 4.1.2019 kommer kommunkansliet behöva ha stängt den 

dagen. 

 

Kommunstyrelseordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja kommundirektör Mattias Jansryd tjänstledighet 

2.1.2019 och 4.1.2019. Därtill beslutas att kommunkansliet håller stängt 4.1.2019. 

 

Jäv: 

Kommundirektör Mattias Jansryd anmälde godkänt jäv och deltog inte i ärendets 

behandling. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelseordförandens förslag godkändes. 

________________ 
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187 § Julklappar 

Kst § 187/19.12.2018 

Åtminstone de senaste två åren har Lumparlands kommun gett en mindre julklapp 

till vardera av sina anställda. I år har överenskommits inom kommunens personal 

att avstå sin julklapp till förmån för att pengarna i stället skänks till ett välgörande 

ändamål. Detta med hänvisning till att varukonsumtionen ändå är mycket hög under 

jul och att det finns människor i samhället som inte har råd med att fira jul eller har 

någon att fira med. 

 

Ett lämpligt ändamål att skänka pengarna till vore SteelFMHjälpen där pengarna i 

år går till ensamma och ekonomiskt utsatta äldre. Ett belopp om ca 10 euro per 

person har tidigare använts för inköp av julklappar vilket därmed är en lämplig 

summa som varje anställd bidrar med genom att avstå sin julklapp. 

 

Det finns också möjlighet för förtroendevalda och övriga deltagande som får arvode 

att avstå sammanträdesarvoden för att ytterligare bidra till det välgörande 

ändamålet.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar till kännedom överenskommelsen inom kommunens 

personal (tillsvidareanställda och långtidsvikarier) att avstå sin julklapp till förmån 

för att pengarna i stället skänks till SteelFMHjälpen. Beloppet som skänks utgör 10 

euro per person. 

 

Kommunstyrelsen beslutar huruvida även sammanträdesarvodena för sammanträdet 

19.12.2018 skänks till SteelFMHjälpen. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen antecknar till kännedom överenskommelsen inom kommunens 

personal (tillsvidareanställda och långtidsvikarier) att avstå sin julklapp till förmån 

för att pengarna i stället skänks till SteelFMHjälpen. Beloppet som skänks utgör 10 

euro per person. 

 

Kommunsstyrelsen beslutar enhälligt avstå från arvode för sammanträdet 

19.12.2018 och att motsvarande bruttosumma skänks till SteelFMHjälpen. 

________________ 
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188 § Avtal gällande Titania Beräkning och planering 

Kst § 188/19.12.2018 

Från och med 1.1.2019 tillhandahålls schemaläggningsprogrammet Titania 

Beräkning och planering av Visma Public Oy (Visma). Med anledning av detta har 

Visma översänt förslag till nya avtal. Visma har även tagit fram förslag till tillägg 

till avtalen som bland annat reglerar ansvarfördelningen utifrån EU:s allmänna 

dataskyddsförordning 2016/679 men även tekniska villkor för tillhandahållandet av 

mjukvaran. Förslag till avtal, enligt bilaga: 

-  Bilaga A – Kst § 188 

 

Kostnaden på 524 euro per år är ingen skillnad jämfört med tidigare avtal. Det finns 

budgeterade medel inom socialnämnden vilket gör att avtalen inte fordrar någon 

närmare behandling av nämnden förutom till kännedom.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtalen med Visma Public Oy avseende 

Titania Beräkning och planering enligt Bilaga A – Kst § 188. Kommundirektören 

befullmäktigas att underteckna avtalen samt utse Lumparlands kommuns 

huvudanvändare. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna avtalen med Visma Public Oy 

avseende Titania Beräkning och planering enligt Bilaga A – Kst § 188. 

Kommundirektören befullmäktigades att underteckna avtalen samt utse 

Lumparlands kommuns huvudanvändare.  

 

Kommunstyrelsen beslöt vidare att förvaltningen får i uppdrag att utreda om det 

finns alternativa schemaläggningsprogram som tillhandahåller service på svenska. 

________________ 
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189 § Sammanträdets avslutande 

Kst § 189/19.12.2018 

 Sammanträdet avslutades kl. 20.56. 

 

Nästa sammanträde hålls preliminärt 16.1.2019. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  

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

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

över beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 176, 177, 178, 180, 183, 184, 185, 189. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 179, 181, 182, 186, 187, 188. 

 

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

över nedan nämnda beslut.  

 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

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

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

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 

 

Kommunstyrelsen i Lumparland 

Kyrkvägen 26 

AX-22 630 Lumparland 

 

Paragrafer i protokollet: 179, 181, 182, 186, 187, 188. 

 

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

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

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

något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts 

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

besvärstiden. 

 

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

av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 

 
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID 

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

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

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

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

beslut får överklagas genom kommunalbesvär på följande grunder: 

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

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

3. beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 Mariehamn 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: 

 

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

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

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

påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram 

offentligt.  

 

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

dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är 

anslaget 21.12.2018. 

 
AVGIFT 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) som trädde i kraft 1.1.2016 är 

rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 250 euro. Rättegångsavgift tas ut också då 

förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om 

ändringssökanden har framgång i ärendet. 

  

mailto:aland.fd@om.fi
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 Mariehamn 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: 

 

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

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

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

 
BESVÄRSSKRIFT 

I besvärsskriften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras. 

 

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

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

och postadress anges 

 

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

kopia. 

 
INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

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

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

besvärstiden går ut. 

 
AVGIFT 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är 

rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 250 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 § 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), som trädde i kraft 1.1.2016, är 

rättegångsavgiften för en enskild i marknadsdomstolen 500 euro och för en juridisk person 

antingen 2 000 euro, 4 000 euro eller 6 000 euro beroende på upphandlingens värde. 
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