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79 § Sammanträdets konstituerande 

 

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 oförändrad. 

________________ 
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80 § Anmälningsärenden 

Kst § 80/21.8.2019 

1. Av kommundirektören fattade beslut: 

22 § Anställande av vikarie vid Lumparlands bibliotek, 1.7.2019 

23 § Avtal om utlämnande av uppgifter om FPA-förmåner via en 

teknisk anslutning, 3.7.2019 

24 § Upphandling avseende tvätt av Lumparlands skolas fönster, 

10.7.2019 

25 § Genmäle till Högsta förvaltningsdomstolen i ärende som rör 

besvär över landskapsandelar för driften av grundskolan för år 

2019, 5.8.2019 

26 § Val av hyresgäst till Prästgårdsvägen 7 lgh 12, 15.8.2019. 

2. Lemlands kommuns svar 20.6.2019 om Rockoff-buss. 

3. Räddningschefens tjänstemannabeslut 18/2019 om antagande av anbud 

gällande manskapsbil. 

4. Ålands landskapsregerings beslut 27.6.2019 om jordförvärvstillstånd i 

ärende ÅLR 2019/4635. 

5. Ålands landskapsregerings beslut 27.6.2019 om jordförvärvstillstånd i 

ärende ÅLR 2019/4636. 

6. Ålands landskapsregerings beslut 27.6.2019 om jordförvärvstillstånd i 

ärende ÅLR 2019/4637. 

7. Ålands landskapsregerings beslut 27.6.2019 om jordförvärvstillstånd i 

ärende ÅLR 2019/4638. 

8. Ålands landskapsregerings information om höjning av barnbidraget 

ensamförsörjartillägg. 

9. Regnbågsfyren r.f. har 5.7.2019 översänt information om Åland Pride 

2019. 

10. Socialservicechefen i Mariehamns stad och socialchefen i Finströms 

kommun och Geta kommun har 5.7.2019 översänt en skrivelse om flera 

faktorer som behöver lösas inom barnskyddsjouren innan kommunernas 

socialtjänst träder i kraft. 

11. Ålands landskapsregering har 28.5.2019 tillsatt en arbetsgrupp för 

utredning av fördelningen av samfundsskatt mellan kommunerna. 

12. Klubbhuset Pelaren inbjuder till frukost och diskussion 28.8.2019 eller 

4.9.2019. 

13. Tekniska nämndens protokoll 27.6.2019. 

14. Ålands landskapsregering bjuder in till samrådsmöte 11.10.2019 om 

vattenåtgärder och havsplanering. 

15. Socialnämndens protokoll 19.8.2019. 

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom. 
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Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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81 § Samgångsavtal för samarbetsområdet Södra Åland 

Kst § 76/19.6.2019 

Jomala kommun har 13.6.2019, med anledning av att landskapslagen om en reform 

av kommunstrukturen på Åland (ÅFS 2019:28), nedan kommunreformslagen, 

trädde i kraft 1.5.2019, inkommit med en intresseförfrågan till Lumparlands 

kommun, Lemlands kommun, Eckerö kommun och Hammarlands kommun 

gällande att gemensamt utarbeta ett samgångsavtal för det i 3 § i samma lag 

benämnda samarbetsområdet Södra Åland. Jomala kommun önskar att respektive 

kommun svarar om sådant intresse finns för en eventuell kommunsammanslagning 

och i så fall utse en förhandlingsgrupp för ändamålet. Svar önskas senast 30.9.2019. 

 

Enligt 7 § i kommunreformslagen ska kommunerna inom varje samarbetsområde 

gemensamt utarbeta ett samgångsavtal. Enligt lagens 8 § ska det utarbetade 

samgångsavtalet sedan godkännas av fullmäktige i alla kommuner inom 

samarbetsområdet. 

 

Jomala kommun har utsett kommunstyrelens och kommunfullmäktiges presidier 

och kommundirektören till förhandlingsgruppen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Lumparlands kommun svarar 

ja på förfrågan om att gemensamt med Jomala kommun, Lemlands kommun, 

Eckerö kommun och Hammarlands kommun försöka utarbeta ett samgångsavtal för 

det i 3 § i landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland benämnda 

samarbetsområdet Södra Åland. 

 

Kommunstyrelsen beslutar även föreslå för fullmäktige att en förhandlingsgrupp för 

att utarbeta samgångsavtalet utses. 

 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet. 

________________ 

Kst § 81/21.8.2019 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att Lumparlands kommun 

svarar ja på förfrågan om att gemensamt med Jomala kommun, Lemlands kommun, 

Eckerö kommun och Hammarlands kommun försöka utarbeta ett samgångsavtal för 

det i 3 § i landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland benämnda 

samarbetsområdet Södra Åland. 

 

Kommunstyrelsen beslöt även föreslå för fullmäktige att en förhandlingsgrupp för 

att utarbeta samgångsavtalet utses bestående av kommunfullmäktiges ordförande, 

kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. 

________________  
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82 § Vikarierande bibliotekssekreterare 

Kst § 82/21.8.2019 

Ett tjänstevikariat som bibliotekssekreterare i Lumparlands kommun till och med 

31.12.2019, med eventuell förlängning, har varit lediganslaget att sökas under tiden 

8.7–4.8.2019. Annons, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Kst § 82 

 

Under ansökningstiden har totalt sju ansökningar inkommit. Kvalifikationskraven 

har tillsammans med ansökningshandlingarna och genomförda intervjuer legat till 

grund för urvalet bland de sökande. Kommunstyrelsens ordförande och 

kommundirektören har hållit intervjuer med två av de sökande. Vid intervjuerna av 

kandidaterna framkom att Veronica Cech var den av kandidaterna som utgående 

från sin utbildning och arbetserfarenhet besatt mest kunskap om 

biblioteksverksamhet. Veronica Cech äger föreskriven behörighet och har även en 

omfattande arbetserfarenhet inom biblioteksverksamhet. Veronica Cech bedöms 

även passa bra in i arbetsgruppen. Ifall Veronica Cech inte är tillgänglig föreslås i 

andra hand NN. 
 

Sammanställning av sökanden till tjänstevikariatet, enligt bilaga: 

- Bilaga B – Kst § 82 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar utse Veronica Cech till tjänsten som vikarierande 

bibliotekssekreterare på 50 % av heltid till och med 31.12.2019 med eventuell 

möjlighet till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse med 

kommundirektören. En prövotid på 1 månad tillämpas och lön enligt 02KIR050. 

Övriga villkor enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och 

arbetskollektivavtalet. 

 

Om Veronica Cech av någon anledning inte är tillgänglig för tjänsten utses i andra 

hand NN. I så fall tillämpas i övrigt villkoren ovan. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

  



                                                           Sida    

Lumparlands kommun               Sammanträdeskallelse 

Kommunstyrelsen                      21.8.2019 kl. 19.00 

 
 
 

 

Protokolljusterare                                                                                   

 

________________                  

 

6 

83 § 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. 

________________ 

Kst § 83/21.8.2019 

Sedan kommunstyrelsens senaste behandling av förslaget till avtal om gemensam 

räddningsmyndighet och gemensam nämnd har ytterligare ett möte hållits mellan de 

representanter som av kommunerna utsetts till att diskutera möjligheterna att på 

frivillig väg upprätta en gemensam räddningsmyndighet och nämnd. Inför mötet 
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togs fram en beräkning vad gäller den framtida gemensamma 

räddningsmyndighetens nettodriftskostnader som gör gällande att Lumparlands 

kommuns kostnader åtminstone från början inte skulle stiga i det nya samarbetet. 

Vid det mötet överlämnandes ett slutligt förslag till avtal till Mariehamns stad för 

behandling. Protokollet från mötet 23.5.2019 påvisar dock att kommunernas 

representanter hade fyra punkter som behövde framgå innan avtalet skulle sändas 

till kommunerna för slutligt beslut: 

 

 Placeringen av den nya räddningsmyndigheten. 

 En modell över räddningsmyndighetens roll för den operativa 

verksamhetens budget- och ekonomiuppföljning. 

 Mariehamns stad som värdkommun måste specificera vilka tjänster som 

överförs till den nya gemensamma räddningsmyndigheten. 

 Mariehamns stad behöver inhämta bekräftelser från Ålands 

landskapsregering eller Ålands polismyndighet att alarmmästartjänsten 

överförs till den nya gemensamma räddningsmyndigheten och ersätts till 

100 %. 

 

Stadsfullmäktige i Mariehamns stad godkände 18.6.2019 avtalet om gemensam 

räddningsmyndighet och gemensam nämnd och har översänt det för slutligt 

godkännande till kommunerna. Förslag till avtal, enligt bilaga: 

- Bilaga B – Kst § 83 

 

Dock kan konstateras att Mariehamns stad har godkänt avtalet utan att de fyra 

punkterna från mötet 23.5.2019 besvarats varken i beredningstext eller beslut. Med 

anledning av att punkterna inte besvarats sammanträdde den gemensamma 

räddningsnämnden, där Lumparlands kommun är medlem, 11.7.2019 för att 

diskutera det slutliga förslaget till avtal. Sammanträdet utmynnande i att den 

gemensamma räddningsnämnden enhälligt rekommenderar att 

medlemskommunernas fullmäktigen inte ingår det av Mariehamns stad föreslagna 

myndighetssamarbetet.  Kärnfrågorna som har gjort att den gemensamma 

räddningsnämnden inte rekommenderar myndighetssamarbetet är i stora drag 

följande: 

 

 Mariehamns stad har inte velat ge garantier för att myndigheten inte 

kommer att placeras ihop med operativ räddningsverksamhet 

 Nämnden bedömer att en ekonomisk fördel genom en omorganisering inte 

långsiktigt kommer att uppnås genom det föreslagna myndighetssamarbetet. 

 Enligt vad nämnden har erfarit från ärendets beredning och under 

förhandlingarnas gång, Jomala och Mariehamn emellan, samt övriga 

relationer eller samarbetsformer med den tilltänkta värdkommunen så ser 

nämnden inte en positiv förändring genom ett byte av värdkommun. 

 De kommunspecifika räddnings- och befolkningsskyddsbudgetarna, utöver 

själva myndigheten, bör fortsatt gå via räddningsnämnden. 
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Efter den gemensamma räddningsnämndens sammanträde 11.7.2019 har 

Mariehamns stad dels 12.7.2019 och dels 2.8.2019 inkommit med svar på de fyra 

punkterna som lyftes fram på mötet 23.5.2019. 

 

Placeringen av den nya myndigheten 

I dagsläget finns inte lämpliga eller tillräckliga lokaler för en sammanhållen 

myndighet vid räddningsverket och några beslut om ombyggnationer eller 

investeringar finns inte. Dock anser räddningsverket att en samlokalisering vid 

räddningsverket har uppenbara fördelar. Mariehamns stad utesluter inte en framtida 

placering vid räddningsverket men i dagsläget har Mariehamns stad andra lediga 

kontor för att garantera ändamålsenliga utrymmen för den nya gemensamma 

räddningsmyndigheten. Separeringen av myndigheten från stadens övriga 

organisation, oavsett placering, garanteras genom 5 punkten i förslaget till avtal. 

 

En modell över räddningsmyndighetens roll för den operativa verksamhetens 

budget- och ekonomiuppföljning 

Mariehamns stad anser att den nya myndigheten bör behandla samtliga kommuner 

likvärdigt vad gäller uppgifter i anslutning till den operativa verksamhetens budet- 

och ekonomiuppföljning. En modell kommer att utarbetas utgående från en 

kartläggning av nuvarande rutiner inom de olika kommunerna. 

 

Mariehamns stad som värdkommun måste specificera vilka tjänster som överförs 

till den nya gemensamma räddningsmyndigheten 

Mariehamns stad har i dagsläget temporära lösningar för vissa ledande tjänster och 

kan ta ställning till omplaceringar av tjänster först efter att den nya räddningschefen 

utsetts. Staden har dock enligt 7 punkten i avtalet förbundit sig att överföra 

behöriga tjänstemän till myndigheten. 

 

Bekräftelse gällande alarmmästartjänsten 

Enligt 7 punkten i avtalsförslaget konstateras att personella resurser på totalt 100 % 

av heltid bestående av en alarmmästartjänst överförs till den nya myndigheten. 

Denna personella resurs bekostas i sin helhet av Ålands polismyndighet. 

Bekräftelse på detta översändes 12.7.2019 till kommunerna. 

 

Oavsett om man anser att Mariehamns stad borde ha besvarat de fyra punkterna 

innan stadsfullmäktige slutligen godkände avtalet har Mariehamns stad åtminstone 

svarat på dem. Det som kan konstateras är att det svar Mariehamns stad givit om att 

inte garantera en framtida placering av myndigheten i räddningsverket inte 

accepteras av den nuvarande gemensamma räddningsnämnden. Dock har 

Mariehamns stad 12.8.2019 inkommit med ett förtydligande om att en eventuell 

gemensam räddningsmyndighet inledningsvis kommer att placeras i tekniska 

verken. Ingen kommun har vid beredningen av detta ärende slutligen svarat om 

avtalet kommer att godkännas eller inte. Om Lumparlands kommun slutligt ska 

godkänna avtalet torde en förutsättning för undertecknande vara att samtliga andra 

berörda kommuner även de godkänner avtalet. 

 

Även fast landskapsregeringens lagförslag gällande en gemensam kommunal 

räddningsmyndighet (LF 18/2016-2017) inte klarade Högsta domstolens 
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laggranskning har landskapsregeringen aviserat att ett nytt lagförslag kommer att 

tas fram som tvingar in kommunerna i ett gemensamt samarbete om kommunerna 

inte kommer överens på frivillig väg. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att fullmäktige beslutar godkänna 

förslaget till avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd med 

Mariehamns stad som värdkommun enligt Bilaga B – Kst § 83. En förutsättning för 

ovan nämnda godkännande och ett undertecknande av avtalet är att samtliga 

kommuner på Åland godkänner avtalet. Kommundirektören befullmäktigas att 

underteckna avtalet. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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84 § Anhållan om fast ESB-plats för person med annan hemkommun 

Scn § 38/19.8.2019 

Erbjudande av fast ESB-plats för person med annan hemkommun efterfrågas 

3.8.2019, med anledning av att Lumparlads kommun en tid haft ledig kapacitet vid 

ESB-boendet Kapellhagen. Hittills har enbart period-/avlastningsplats vid ESB-

boendet Kapellhagen, enligt avtal sålts till annan kommun. 

 

En kommunal avgift behöver fastställas för att möjliggöra försäljning av 

serviceboendeplatser. För tillfället finns det inte någon kö bland kommuninvånarna 

till de två lediga platserna. Inte heller period-/avlastningsplatsen vid ESB-boendet 

Kapellhagen anlitas just nu regelbundet av kommuninvånare. Med beaktande av att 

period-/avlastningsplats vid ESB-boendet Kapellhagen, sålts till annan kommun, 

ser personalen vid ESB-boendet Kapellhagen inte något hinder för att även fast 

ESB-plats säljs för person med annan hemkommun. Hemsjukvårdens 

betjäningsområde via ÅHS omfattar kommunerna Lemland, Lumparland och 

området Ängö-Bussö på Vårdö, vilket medför att samma ÅHS-personal betjänar 

samtliga ESB-klienter med hemort i detta aktuella upptagningsområde. 

 

Socialsekreterarens förslag:  
Socialnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att nämnden ställer sig 

positiv till erbjudande av fast ESB-plats för person med annan hemkommun inom 

ÅHS betjäningsområde för hemsjukvården, d.v.s. Lemland och området Ängö-

Bussö på Vårdö. 

 

Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att hemkommunen omgående uppmärksammas på om 

trycket på Kapellhagens ESB-platser påtagligt ökar. 

________________ 

Kst § 84/21.8.2019 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig positiv till att kommunen framöver erbjuder 

fast ESB-plats för person med annan hemkommun inom Ålands hälso- och 

sjukvårds betjäningsområde för hemsjukvården, vilket inbegriper Lemland samt 

området Ängö-Bussö på Vårdö, och uppdrar åt socialnämnden att ta fram förslag på 

avgift samt intagningsgrunder för fastställelse i kommunfullmäktige. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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85 § Budgetuppföljning per juli månad 

Kst § 85/21.8.2019 

Budgetuppföljning per juli månad, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Kst § 85 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anteckna budgetuppföljning per juli månad enligt Bilaga 

A – Kst § 85 till kännedom och konstaterar att eventuella åtgärder tas i separata 

ärenden. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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86 § Anhållan om tilläggsanslag för resultatområdet Omsorg om äldre 

Scn § 34/19.8.2019 

Socialnämnden har i budgeten för 2019 baserat anslaget för resultatområdet 

Omsorg om äldre på basen av rådande volymer andra halva år 2018, där bl.a. 

behovet av institutionsvård var nästan obefintligt. Prognosen visar sig nu vara 

påtagligt avvikande och medför därmed behov av tilläggsanslag för resterande del 

av år 2019, som beräknas betinga ett behov av tilläggsanslag för resultatområdet 

om 21 000 € för resterande del av år 2019.  

 

Socialsekreterarens förslag:  
Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om ett tilläggsanslag för 

resultatområdet Omsorg om äldre, beräknat till 21 000 € på basen av oförutsett ökat 

behov av institutionsvård. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

________________ 

Kst § 86/21.8.2019 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att ett tilläggsanslag på 21 000 

euro beviljas socialnämnden för 2019 till resultatenheten C230 Omsorg om äldre. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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87 § Uppdatering av socialinstruktion för Lumparlands kommun 

Scn § 37/21.8.2019 

Gällande socialinstruktion för Lumparlands kommun är från 1.2.2011. Sedan dess 

har en ny förvaltningsstadga antagits, 54 § /10.12.2018, för Lumparlands kommun 

från 1.1.2019, vilket medför att socialinstruktionen behöver uppdateras för att vara 

kompatibel med gällande förvaltningsstadga. Främst handlar avvikelserna om en 

utökad delegeringsnivå, t.ex. så att arbetsavtalsanställningar inte längre behöver 

tillsättas av socialnämnden, utan kommundirektören har rätt att besluta i dessa 

ärenden.  

 

För att tydliggöra behovet av ändringar har, i föreliggande förslag till uppdaterad 

socialinstruktion, den gamla texten som är inaktuell markerats med kursiv text och 

den nya texten i förslaget markerats med röd text i Bilaga A- Scn § 37. 

 

Socialsekreterarens förslag:  
Socialnämnden beslutar att föreslå inför kommunstyrelsen att en uppdatering av 

socialinstruktionen för Lumparlands kommun görs i enlighet med den nya 

förvaltingsstadgan från 1.1.2019, i enlighet med Bilaga A- Scn § 37. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

________________ 

Kst § 87/21.8.2019 

Förslag till ny socialinstruktion, enligt bilaga: 

- Bilaga B – Kst § 87 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en ny socialinstruktion 

godkänns enligt Bilaga B – Kst § 87. Samtidigt upphävs den tidigare 

socialinstruktionen av 1.2.2011. 

 

Beslut: 

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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88 § Sammanträdets avslutande 

Kst § 88/21.8.2019 

Sammanträdet avslutades kl. 20.05. 
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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 § 

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

över beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 82. 

 

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: 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 

 

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 23.8.2019. 

 
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 § 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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