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1§

Sammanträdets konstituerande
Sammanträdet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av kommunstyrelseersättare Mildred Pero.
Laglighet och beslutförhet
Konstaterades att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på lagenlig
kallelse.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utsågs Johan Malén och Ingela Palén.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes enhälligt med följande tillägg:
8 § Ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2020-2023
9 § Ålands landskapsregerings beslut gällande landskapsandel för driften av
grundskolan

Protokolljusterare
________________
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2§

Anmälningsärenden

Kst § 2/17.1.2019
1. SÅHD har 27.12.2018 inkommit med information om fakturering med
anledning av att kommunalförbundet ännu inte har någon fastställd
budget för 2019.
2. Landskapsandel för kultur 2019.
3. Ålands landskapsregerings beslut 19.12.2018 om jordförvärvstillstånd.
4. Den gemensamma räddningsnämndens protokoll 19.12.2018.
5. Hammarlands kommun har 18.12.2018 inkommit med en anbudsbegäran
om försäljning av två platsandelar på Oasen boende- och vårdcenter k.f.
6. Socialvårdsplan 2019-2023 och landskapsandel för socialvården 2019.
7. Ålands landskapsregering överförde 28.12.2018 kompensationer på totalt
23 064,17 euro med anledning av konkurrenskraftsavtalet och andra
förluster av skatteintäkter som orsakats av skatteåtgärder under 2018.
8. Landskapsandel för komplettering av skatteinkomster 2019.
9. Ålands landskapsregerings beslut 9.10.2018 om basbelopp för
landskapsandel för grundskolan har upphävts med anledning av ändring
av 17 § landskapslagen om landskapsandelar (ÅFS 2018:102).
10. Ålands landskapsregerings beslut 8.1.2019 om fastställande av basbelopp
för landskapsandel för grundskola.
11. Ålands landskapsregerings beslut 8.1.2019 om landskapsandel för
grundskolan 2019.
12. Ålands omsorgsförbund k.f.:s förbundsfullmäktiges protokoll 27.12.2018.
13. Kallelse till Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.:s förbundsfullmäktige
31.1.2019.
14. Ålands landskapsregering beslut 8.1.2019 om grundskolornas arbetsdagar
läsåren 2020-2021, 2021-2022 och 2022-2023.
15. Information om stormen Alfrida.
16. Kommundirektörens beviljade tjänstledighet 2.1.2019 utgick på grund av
stormen Alfrida.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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3§

Aktieägaravtal för Svinryggens Deponi Ab

Kst § 3/17.1.2019

-

Jomala kommun har 19.12.2018 inkommit med ett förslag till aktieägaravtal för
Svinryggens Deponi Ab. Behovet av ett nytt aktieägaravtal hänför sig till fusionen
1.1.2017 mellan Svinryggens Deponi Ab och Ålands Problemavfall Ab.
Aktieägaravtalet har även som målsättning att förbättra ägarstyrningen och
möjliggör för Ålands Miljöservice k.f. (Mise), men även andra avtalsparter, att göra
så kallade in house-upphandlingar. Förslag till aktieägaravtal, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 3
Mise och Svinryggens Deponi Ab har godkänt förslaget till aktieägaravtal.
Förslaget har även skickats ut till Mariehamns stad med därifrån har enligt Jomala
kommuns utsago inget svar inkommit.
Lumparlands kommun äger för närvarande en aktie vilket motsvarar 0,18 % av de
emitterade aktierna i bolaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar omfatta förslaget till aktieägaravtal enligt Bilaga A –
Kst § 3. Kommundirektören befullmäktigas att underteckna avtalet under
förutsättning att inga väsentliga förändringar i avtalet sker efter att samtliga ägare
inkommit med synpunkter på det.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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4§

Justering av helhetslön för kommundirektör

Kst § 4/17.1.2019
Enligt 4.3 punkten i kommundirektörsavtalet mellan kommundirektören och
Lumparlands kommun ska kommundirektörens lön granskas i samband med det
årliga utvecklingssamtalet i januari månad och justeras genom överenskommelse
mellan kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande. Justeringen ska dock
slutligt fastslås av kommunstyrelsen.
Under utvecklingssamtalet uppkom inga synpunkter över samarbetet mellan
kommunstyrelsen och kommundirektören och inte heller vad gäller
förutsättningarna för arbetet. Därutöver konstaterades att kommundirektörens lön
inte har justerats efter prövotidens utgång och omfattas inte heller av
kollektivavtalsenliga löneförhöjningar. Arbetsresultaten måste även anses vara
tillfredsställande. Avslutningsvis konstaterades att kommundirektören genom den
nya förvaltningsstadgan har ett utökat ansvar, främst i form av att
kommundirektören från 1.1.2019 är anställande organ för all personal som inte är i
ledande ställning eller underlyder skolförvaltningen. Med hänvisning till detta har
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande överenskommit om att
kommundirektörens lön bör justeras.
Kommunstyrelseordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att justera kommundirektörens lön per månad till 5 300
euro så att lönejusteringen gäller retroaktivt från och med 1.1.2019.
Jäv:
Kommundirektör Mattias Jansryd anmälde godkänt jäv och deltog inte i ärendets
behandling.
Beslut:
Kommunstyrelseordförandens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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5§

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. EUparlamentsval 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:
Protokolljusterare
________________
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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.
________________
Kst § 5/17.1.2019
Ärendet återremitterades för att utreda eventuella alternativa platser för
förhandsröstningen för dessa två riksval och kommande allmänna val.
Kommunkansliet kan under dessa två riksval användas som förhandsröstningslokal
men strängare krav på tillgänglighet gör att kommunkansliet i framtiden till viss del
skulle behöva tillgänglighetsanpassas om det ska vara en permanent lösning för
förhandsröstning. Teknisk chef kommer inför lagtings- och kommunalvalet i höst
ha gjort en utredning om vad en sådan tillgänglighetsanpassning skulle innebära
men en sådan hinner inte bli klar innan kommunstyrelsen ska meddela kommunens
förhandsröstningsställe för de val som detta ärende berör.
Ett annat utrymme för förhandsröstning som lyfts under diskussioner sedan förra
kommunstyrelsesammanträdet är kapprummet till skolans matsal. Det är ett mindre
utrymme som torde fungera försvarbart som förhandsröstningsställe och fyller alla
kommande tillgänglighetskrav. I och med att utrymmet har en skild ingång bör inte
skolans verksamhet hindras av att anordna förhandsröstningen i detta utrymme. Det
finns även möjlighet att förlägga förhandsröstningen i matsalen om öppettiderna
inte inverkar menligt på skolans verksamhet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förhandsröstningsställen i Lumparlands kommun ska
vara följande för riksdagsvalet och EU-parlamentsvalet 2019:
-

Lumparlands skola, Kyrkvägen 28(allmänt)

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 48 § vallagen (FFS 714/1998) att
fastställa öppettiderna för förhandsröstning under riksdagsvalet vid Lumparlands
skola, enligt följande:
-

Fredag 5.4 kl. 12-19
Lördag 6.4 kl. 9-13
Tisdag 9.4 kl. 12-19
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________________
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Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 48 § vallagen (FFS 714/1998) att
fastställa öppettiderna för förhandsröstning under EU-parlamentsvalet vid
Lumparlands skola, enligt följande:
-

Fredag 17.5 kl. 12-19
Lördag 18.5 kl. 9-13
Tisdag 21.5 kl. 12-19

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:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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6§

Kapellhagen ESB:s värdegrund och tillhörande konstverk

Kst § 6/17.1.2019:
Som en del av sin vidareutbildning och det allmänna behovet av en värdegrund för
personalen vid Kapellhagen ESB har en närvårdare arbetat med att ta fram en
värdegrund för ifrågavarande enhet. Som en del i detta har tidigare med kommunen
muntligen överenskommits om att en tavla ska framarbetas som förmedlar denna
framtagna värdegrund i bild. Tavlan ska finansieras dels genom sponsorer och dels
av ett bidrag från kommunen för att täcka den kostnad som sponsoreringen inte
täcker. Tavlan kommer efter färdigställandet vara en del av kommunens egendom
och vara upphängd på Kapellhagen ESB.
Det finns inga budgeterade medel för detta då detta har varit under arbete under
lång tid och således har det varit svårt att veta vilket år som tavlan skulle bli klar.
Nuvarande målsättning är att tavlan och värdegrunden ska presenteras under tidig
vår 2019 och betalas innan den presenteras.
Som känt har socialnämnden en relativt snäv budget vars medel bör användas för
den operativa verksamheten på enheterna samt för övrig socialvård som ankommer
på kommunen. För ändamål i någon mån likt de ovan beskrivna har
kommunstyrelsen genom dispositionsmedel budgeterat 2 000 euro. Tavlan har en
kostnad på 2 250 euro och är målad av Jonas Wilén, dock torde lite mer än hälften
täckas upp av sponsorering vilket måste anses som en väl godkänd summa som
närvårdaren på egen hand lyckats samla in. I och med tidigare muntliga
överenskommelse och att tavlan blir kommunens egendom bör kommunstyrelsen
besluta om att täcka upp den återstående summan efter att alla sponsorpengar
kommit in.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till tidigare muntliga överenskommelse
om detta, att betala delen av den tavla som förmedlar värdegrunden för
Kapellhagen ESB som inte täcks av insamlade sponsorpengar. Medel tas från 4976
Dispositionsmedel under 1203 Kommunstyrelsen.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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7§

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar under 2019

Kst § 7/17.1.2019
Enligt 69 § i Lumparlands förvaltningsstadga av 10.12.2018 ska kommunstyrelsen
årligen vid sitt första sammanträde fastställa tid och plats för sina ordinarie
sammanträden.
Enligt 71 § i förvaltningsstadgan kan kommunstyrelsen bestämma i vilken
omfattning sammanträdeshandlingar ska skickas som elektronisk information.
Förvaltningen har med beaktande av bokslut- och budgetarbetet tagit fram förslag
till preliminära ordinarie sammanträdesdatum.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om följande preliminära ordinarie sammanträdesdagar
för 2019:
Onsdag 27.2.2019 kl. 19.00
Onsdag 13.3.2019 kl. 19.00
Onsdag 8.5.2019 kl. 19.00 (bokslut)
Onsdag 19.6.2019 kl. 19.00
Onsdag 21.8.2019 kl. 19.00
Onsdag 11.9.2019 kl. 19.00
Onsdag 2.10.2019 kl. 19.00
Onsdag 9.10.2019 kl. 18.00 (budgetseminarium)
Onsdag 6.11.2019 kl. 19.00 (första budgetbehandling)
Onsdag 27.11.2019 kl. 19.00 (andra budgetbehandling)
Onsdag 18.12.2019 kl. 19.00
Datumen ovan kan ändras om skäl därtill föreligger och det är slutligen
kommunstyrelsens ordförande som avgör när kommunstyrelsen ska kallas till
sammanträde. Kommunstyrelsen kan även vid behov hålla extra sammanträde
vilket i brådskande fall kan sammankallas genom telefonbud.
Kallelse till ordinarie sammanträde bör vara de ordinarie ledamöterna och
ersättarna tillhanda senast fem dagar före sammanträdet och sänds endast per epost.
Har ordinarie ledamot förhinder att närvara ska denne själv vidtala ersättaren.
Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförandena ska meddelas om
sammanträdet och har närvaro- och yttranderätt enligt 79 § i förvaltningsstadgan.
Kommunstyrelsens protokoll framläggs till allmänt påseende på kommunkansliet
och publiceras på kommunens webbplats senast andra dagen efter
sammanträdesdagen. Platsen och datum för framläggandet ska på förhand meddelas
på kommunens elektroniska anslagstavla i samband med att kallelse utfärdas.
Protokolljusterare
________________
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Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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8§

Ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2020-2023

Kst § 8/17.1.2019
Enligt 38 § 1 mom. kommunallagen (ÅFS 1997:73) ska elva fullmäktigeledamöter
väljas till en kommun med högst 500 invånare. Av 2 mom. framgår att fullmäktige
kan, före utgången av april, besluta att antalet ledamöter som väljs ska vara högre
eller lägre än vad som följer av 1 mom. Antalet ledamöter ska dock alltid vara udda
och får inte understiga nio. Ålands landskapsregering ska underrättas om ändringar
av antalet ledamöter.
Lumparlands kommun har under mandatperioden 2016-2019 haft nio ledamöter i
kommunfullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att antalet ledamöter som väljs
till kommunfullmäktige för mandatperioden 2020-2023 ska vara nio.
Landskapsregeringen underrättas om beslutet.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Protokolljusterare
________________
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9§

Ålands landskapsregerings beslut gällande landskapsandel för driften
av grundskolan

Kst § 9/17.1.2019
Ålands landskapsregering har 8.1.2019 beslutat om basbeloppen för
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 och landskapsandel för
driften av grundskolan. Beslutet delgavs Lumparlands kommun 9.1.2019. Tiden
för rättelseyrkande löper ut tidigast 8.2.2019.
Enligt 2 § 4 punkten landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (ÅFS
2017:120) är normkostnad:
”en för varje kommun kalkylerad kostnad som har sin grund i kommunernas
sammanlagda nettodriftskostnader”.
Begrepp som används i en del av en lag måste tolkas och användas konsekvent i
alla delar av lagen. Begreppet normkostnad i nu aktuell lagstiftning måste således
ha samma betydelse och relation till begreppet nettodriftskostnad inom alla
områden och delar av landskapslagen om landskapsandelar.
Att ”ha sin grund i” betyder gällande socialvård och socialtjänst i landskapslagen
om landskapsandelar att kommunernas totala normkostnad uppgår till samma
belopp som kommunernas totala nettodriftskostnad. Sättet att beräkna basbeloppen
för socialvård och socialtjänst resulterar i att normkostnaden för landskapet är på
samma nivå som nettodriftskostnaden. Att ”ha sin grund” är gällande socialvård
och socialtjänst således liktydigt med att normkostnaden för landskapet ska vara
på samma nivå som nettodriftskostnaden.
Gällande grundskola leder däremot tillämpningen av 19 § lagen om
landskapsandelar till att kommunernas totala normkostnad rejält underskrider
kommunernas totala nettodriftskostnader. Avvikelsen är cirka 13 000 000 euro,
vilket med en snittersättningsgrad om 20 % blir cirka 2 600 000 euro i
landskapsandelar. Beloppet normkostnad används alltså inkonsekvent i lagen,
vilket leder till att ersättningsgraden för grundskola blir för låg. Eftersom
landskapslagen om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till
kommunerna (ÅFS 2018/102) stiftades i brådskande ordning genom tillämpning
av 20 § 3 mom. självstyrelselagen (ÅFS 1991:71) har kommunerna inte haft någon
möjlighet att inkomma med utlåtande över lagändringen och påtala eventuella
brister.
Det finns således anledning att till Ålands landskapsregering påtala de brister som
fortfarande finns efter ändringen av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till
kommunerna och eventuellt inlämna ett rättelseyrkande. Även om ett eventuellt
rättelseyrkande
förkastas
har
förhoppningsvis
kommunen
gjort

Protokolljusterare
________________
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landskapsregeringen medveten om att landskapslagen om landskapsandelar till
kommunerna fortfarande är bristfällig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar inlämna det som framgår av beredningen som
påpekande till Ålands landskapsregering.
Kommunstyrelsen beslutar vidare huruvida kommundirektören ska befullmäktigas
att inom tiden för rättelseyrkande lämna in ett sådant till Ålands
landskapsregering.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att lämna in rättelseyrkande över Ålands
landskapsregerings beslut 22 U2 Beviljande och utbetalning av landskapsandel
2019 av 8.1.2019 (Dnr ÅLR 2019/89) och beslut 6 U2 Basbeloppen för
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 av 8.1.2019.
Kommundirektören befullmäktigades att utforma och underteckna rättelseyrkandet.

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

Sida 14
Sammanträdesprotokoll
17.1.2019 kl. 19.00

10 §

Sammanträdets avslutande

Kst § 10/17.1.2019
Sammanträdet avslutades kl. 20.46.

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen
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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: 1, 2, 7, 8, 9, 10.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 3, 4, 5, 6.
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: 3, 4, 5, 6.
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.

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen
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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 18.1.2019.
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.

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen
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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 § 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.

