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90 §

Sammanträdets konstituerande
Laglighet och beslutförhet
Konstateras att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på lagenlig
kallelse.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Ingela Palén och Johan Malén.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enhälligt med följande tillägg:
104 § Kommunreformen, utseende av representanter
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91 §

Anmälningsärenden

Kst § 91/22.8.2018
1. Information om den åländska plaststrategin för minskad spridning av plaster
och mikroplaster i miljön.
2. Inbjudan till landsbygdsriksdag 6.10–7.10.2018.
3. Antagen landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om
medborgarinstitut vilken ger kommunerna ett temporärt stöd för
driftskostnader för medborgarinstitut.
4. Åda Ab:s bolagsstämmoprotokoll 14.6.2018.
5. Ålands landskapsregerings beslut i ärende ÅLR 2018/4019 av 27.6.2018
angående beviljande av jordförvärvstillstånd.
6. Ålands landskapsregerings beslut 4 U1a av 12.7.2018 om begäran om
komplettering av Lumparlands kommuns inlämnade förslag till arkivplan.
Kompletteringen ska göras i samråd med Ålands landskapsarkiv.
7. Tekniska chefens beslut § 11/2018 om renovering av daghemmet Videungen.
8. Ålands landskapsregering har begärt in yttrande över lagförslag om
kollektivtrafiktjänster. Ålands kommunförbund har 14.8.2018 avgivit ett
utlåtande över lagförslaget.
9. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 13.8.2018.
10. Kommundirektörens prövotid utgår 4.9.2018.
11. Kommundirektörens tjänstemannabeslut sedan kommunstyrelsens förra
sammanträde:
8 § Avtal gällande ungdomsgårdsverksamhet med Mariehamns stad
9 § Tjänstledighet utan lön, Veronika Snellman.
12. Budgetuppföljning per 30.6.2018.
13. Socialnämndens protokoll 6.8.2018.
14. Tekniska nämndens protokoll 28.6.2018.
15. Byggnads- och miljönämndens protokoll 3.7.2018.
16. Skolnämndens protokoll 13.8.2018.
17. Referensgruppen för Södra Åland har möte 6.9.2018 i Lumparlands skola.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
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92 §

Samarbetsavtal med Lemlands kommun gällande individ- och
familjeomsorg

Scn § 61/6.8.2018
Lumparlands kommun och Lemlands kommun har tidigare, sedan december 2008,
haft ett samarbetsavtal om individ- och familjeomsorgens barnskydd, gällande även
vårdnads- och umgängesärenden samt utkomststödsärenden. Avtalet reviderades i
juni 2012. Därefter har detta avtal sagts upp av kommunfullmäktige i Lemland
21.3.2018, med hänvisning till att Lemland sedan 1.2.2017 köper sina
barnskyddstjänster av Mariehamn.
Speciellt för Lumparlands del har det visat sig ytterst sårbart att inte längre ha
något samarbetsavtal. Även för Lemlands den behövs ibland samarbete med annan
kommuns behöriga socialarbetare t.ex. vid vårdnadsutredningar till domstol, där
det krävs att två socialarbetare skall vara delaktiga, ifall någon av kommunens
ordinarie tjänsteinnehavare är jävig eller ledig.
Lemlands kommuns socialchef och Lumparlands kommuns socialsekreterare har
träffats för att ta fram ett nytt aktuellt förslag till Samarbetsavtal gällande individoch familjeomsorg mellan Lemlands och Lumparlands kommun, se Bilaga A – Scn
§ 61.
Förslag:
Socialnämnden beslutar att förorda för kommunstyrelsen att Lumparlands kommun
tecknar ett nytt Samarbetsavtal gällande individ- och familjeomsorg med Lemlands
kommun, så att avtalet, i enlighet med förslaget i Bilaga A – Scn § 61, kan träda
ikraft från och med den 1 oktober 2018.
Beslut:
Enligt förslag.
________________
Kst § 92/22.8.2018

-

Några mindre justeringar i avtalsförslaget har gjorts sedan socialnämndens
behandling vilka innefattar inskrivning av Lemlands kommuns FO-nummer samt
borttagande av titlar i underteckningsdelen då det inte ännu är klart vilka som
kommer att underteckna avtalet. Förslag till avtal, enligt bilaga:
Bilaga B – Kst § 92
Enligt 48 § förvaltningsstadgan för Lumparlands kommun ingår kommunstyrelsen
avtal och andra förbindelser. Det kan även konstateras att kommunstyrelsen vid
tidigare behandling av liknande avtal har godkänt dem för kommunens räkning.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till nytt samarbetsavtal gällande
individ- och familjeomsorg med Lemlands kommun enligt Bilaga A – Kst § 92 att
gälla från och med 1.10.2018. Kommundirektören befullmäktigas att underteckna
avtalet.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
________________
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93 §

Bankkonton vid Ålandsbanken Abp

Kst § 93/22.8.2018
Lumparlands kommun har för närvarande två öppna konton hos Ålandsbanken
Abp. Ett av dessa är ett konto som har ett saldo om 1 773,85 euro och det andra är
ett konto för Trivselfonden för Lumparlands pensionärer med ett saldo om 580,76
euro. I sammanhanget kan nämnas att kommunen har ett konto för nämnda
trivselfond även hos Andelsbanken för Åland Ab.
För att minska administrationen av kommunens bankkonton samt undgå onödiga
avgifter finns skäl att avsluta ovan nämnda konton och överföra medlen till
kommunens konton vid Andelsbanken för Åland.
Avslutningsvis kan nämnas att Lumparlands kommun haft konton för
Trivselfonden på två banker för att underlätta för de som vill sätta in pengar i
fonden. Dock måste det anses onödigt i dagsläget då det är okomplicerat göra en
insättning vid en bank även om man själv inte är kund hos ifrågavarande bank.
Jäv:
Kommunstyrelsens ordförande Brage Wilhelms anmäler godkänt jäv och deltar inte
i ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att överföra kvarvarande medel på konto FI97 6601
0001 1194 37 hos Ålandsbanken Abp till kommunens huvudkonto hos
Andelsbanken för Åland Ab.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att överföra kvarvarande medel på kontot för
Trivselfonden för Lumparlands pensionärer (FI04 6601 0004 1787 45) hos
Ålandsbanken Abp till kommunens konto avsett för Trivselfonden för Lumparlands
pensionärer hos Andelsbanken för Åland Ab.
Kommunstyrelsen beslutar dessutom att avsluta de två ovan nämnda kontona hos
Ålandsbanken Abp efter att medlen överförts till Andelsbanken för Åland Ab.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
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94 §

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.
________________
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95 §

Lagförslag om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom
förvaltningen

Kst § 95/22.8.2018
Ålands landskapsregering har 15.6.2018 inkommit med en begäran om synpunkter
över lagförslag om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom
förvaltningen. Eventuella åsikter behöver vara inkomna till landskapsregeringen
senast 31.8.2018 för att kunna beaktas.
Kommunstyrelsen har delgivits lagförslaget per e-post 16.8.2018.
Genom lagförslaget genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och
mobila applikationer (nedan tillgänglighetsdirektivet). Lagens syfte är att var och
en ska på lika villkor kunna använda webbplatser och mobila applikationer som
tillhandahålls av myndigheter inom landskaps- och kommunförvaltningen.
Lumparlands
kommuns
webbplats
uppfyller
för
närvarande
inte
tillgänglighetsdirektivet och därmed inte bestämmelserna i lagförslaget men i och
med att kommunen avser uppdatera webbplatsen under året kommer
bestämmelserna i lagförslaget utifrån övergångsbestämmelserna tillämpas på
kommunen först från och med 23.9.2019 vilket ger kommunen tid att tillse att
tillgänglighetsdirektivet efterlevs.
Huvudpunkten i lagförslaget är att en myndighet behöver uppdatera sin webbplats
funktionalitet så att den följer bestämmelserna i tillgänglighetdirektivet. Därtill ska
en myndighet tillgängliggöra ett så kallat tillgänglighetutlåtande som åtminstone
ska innehålla följande:
1. en redogörelse för vilka delar av innehållet på webbplatsen eller den
mobila applikationen som inte uppfyller tillgänglighetskraven samt skälen
till avvikelser från dessa krav
2. anvisningar för att på ett alternativt sätt få den från tillgänglighetskraven
uteslutna informationen samt information om möjlighet att till
myndigheten lämna in en begäran elektroniskt om att få innehållet i en
tillgänglig form
3. anvisningar för hur användare av webbplatsen och den mobila
applikationen kan elektroniskt lämna in till myndigheten ett meddelande
om oförenlighet med tillgänglighetskraven
4. en länk till landskapsregeringens webbplats där klagomål kan anföras.
Kommunens planerade nya webbplats bör vid ibruktagandet redan uppfylla
tillgänglighetsdirektivet. I lagförslagets motiveringar framgår dock att vid
Protokolljusterare
________________
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beredningen av lagförslaget hade Europeiska kommissionen inte publicerat de
standarder som i första hand ska tillämpas enligt tillgänglighetsdirektivet. Det finns
bestämmelser i tillgänglighetsdirektivet vilka standarder som ska följas ifall
Europeiska kommissionen inte publicerat sådana men dessa är mycket
komplicerade och lagförslaget utgår från att kommissionen vidtar behövliga
åtgärder före lagen träder i kraft. Detta betyder dock att det inte är säkert vilka
tillgänglighetkrav som ska gälla.
I lagförslaget framgår att kunskap och resurser behövs vid varje myndighet för att
uppfylla bestämmelserna i lagförslaget. Det framgår dock inte om detta behov av
resurser på något vis avses kompenseras av landskapsregeringen.
Avslutningsvis
kan
tillsynsmyndighet.

nämnas

att

landskapsregeringen

föreslås

vara

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar inlämna följande synpunkter över lagförslag om
tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen:
1. Kommer Ålands landskapsregering på något vis ekonomiskt kompensera
de myndigheter på vilka lagförslaget kommer att tillämpas?
2. Är det lämpligt att Ålands landskapsregering agerar tillsynsmyndighet för
hela Åland då lagförslaget ska tillämpas på landskapsregeringen och dess
underställda myndigheter? I och med att landskapsregeringen
tillhandahåller ett stort antal webbplatser på Åland kan det inte vara att
rekommendera att landskapsregeringen utövar tillsyn över en funktion som
den själv tillhandahåller, oavsett vilken avdelning eller underställd
myndighet inom landskapsregeringen som utövar tillsynen.
3. Till övriga delar tillstyrker Lumparlands kommun lagförslaget då det i
dagsläget finns många myndigheters webbplatser som inte kan anses vara
tillgängliga och att tillgänglighetskrav bör regleras i lag så att alla
behandlas lika i fråga om informationstillgänglighet.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
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96 §

Lagförslag om ny vallag för Åland

Kst § 96/22.8.2018
Ålands landskapsregering har 15.6.2018 inkommit med en begäran om yttrande
över lagförslag om en ny vallag för Åland. Eventuella åsikter behöver vara
inkomna till landskapsregeringen senast 5.10.2018 för att kunna beaktas. Avsikten
är att den föreslagna lagstiftningen ska träda i kraft så att den kan tillämpas vid
lagtingsvalet och kommunalvalen som hålls i oktober 2019.
Kommunstyrelsen har delgivits lagförslaget per e-post 16.8.2018.
Det huvudsakliga syftet är att göra vallagstiftningen på Åland mer logisk och
överskådlig och innebär inga större förändringar i sak. Dock föreslås följande
nämnvärda förändringar:
1. Möjlighet för väljare som är bosatta utanför Åland att rösta via internet i
lagtingsvalet, kommunalval och i kommunala folkomröstningar.
2. Det högsta tillåtna antalet kandidater som en aktör får ställa upp i
lagtingsvalet ska vara 45.
3. Jävs- och behörighetsbestämmelserna förtydligas för dem som ingår i de
olika valmyndigheterna och för andra funktionärer.
4. Åldersgränsen sänks från 18 till 15 år för medverkan i initiativ till en
rådgivande folkomröstning i kommunen.
5. Folkomröstningar ska inte längre kunna förläggas på samma dag som ett
allmänt val.
6. Kommunen ska framöver utse sekreterare till centralvalnämnden.
För kommunernas del kommer en ny vallag förmodligen underlätta för
administrationen då vallagstiftningen blir lättare att förstå. Det måste också anses
positivt att folkomröstningar inte ska kunna förläggas på samma dag som ett
allmänt val då valmyndigheterna redan har tillräckligt att göra inför och under ett
sådant val.
Det framgår i de allmänna motiveringarna att landskapsregeringen avser upphandla
ett datasystem för internetröstning och inte konstruera ett eget system. Med tanke
på kostnaderna för att konstruera ett eget system bör landskapsregeringens avsikt
vara den korrekta rent ekonomiskt ifall internetröstning införs.
Internetröstning som tillhandahållet sätt att rösta kan dock ifrågasättas utifrån
antalet som kommer använda sig av det och de kostnader som en upphandling av ett
system kommer att kosta. Vid val 2019 föreslås att endast röstberättigade som inte
bor i någon Åländsk kommun ska kunna rösta via internet. De utflyttade väljarnas
valdeltagande i lagtingsvalet 2015 var 20,6 % och antalet röstberättigade var 1 204
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personer. I en enkätundersökning som gjordes i samband med det valet svarade 105
av 115 ”ja på frågan om de skulle rösta via internet om det var möjligt, dvs. 91,3 %.
Med dessa siffror skulle antalet som skulle använda sig av internetröstning vara ca
226 personer. Detta är dock utifrån föregående val sådana personer som ändå skulle
röstat per brev och således är det mycket osäkert om någon mobilisering av nya
väljare skulle uppstå vid införandet av internetröstning. Dock är antalet en
fingervisning om hur många som kommer använda sig av internetröstning.
Att närmare uppskatta kostnaden för att upphandla ett system med en rimlig grad av
säkerhet är svårt då någon kravspecifikation av förklarliga skäl inte finns i
dagsläget. Dock torde kostnaderna vida överstiga de positiva konsekvenserna för
valdeltagandet om siffrorna ovan är någon slags hänvisning till hur många som
skulle använda sig av internetröstning.
Vid internetröstning finns därtill många risker. En enda person, med åtkomst till
systemet, skulle kunna genomföra små ändringar i systemlösningen som skulle
kunna påverka ett stort antal av de genom systemet avgivna rösterna. Denna risk
finns inte vid ”vanlig” röstning. Det finns även många beståndsdelar i ett
internetröstningssystem utöver själva systemet som skulle kunna manipuleras:
- Den dator som väljaren använder
- Den eller de datorer i valsystemet som tar emot väljarens röst
- Nätverket mellan väljarens dator och den eller de datorer i valsystemet
som tar emot väljarens röst.
Det torde inte vara möjligt att garantera att ett elektroniskt system är helt fritt från
fel och med tanke på antalet som kommer att använda sig av systemet bör man
överväga om riskerna negerar de positiva konsekvenserna för valdeltagandet som
internetröstning eventuellt medför.
Avslutningsvis vad gäller internetröstning kan nämnas att landskapsregeringen
anser att grundlagsutskottets resonemang i GrUB 3/2017 gällande brevröstning och
de medföljande risker för bevarandet av valhemligheten också kan föras när det
gäller röstning via internet. Vid internetröstning finns det dock avsevärt flera
möjligheter att otillbörligen komma åt uppgifter om hur någon röstat, vilket framgår
av de framförda riskerna ovan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar framföra följande synpunkter över lagförslaget om en
ny vallag för Åland:
1. Internetröstning är i grunden en god tanke för att utöka valdeltagandet.
Dock torde riskerna vad gäller internetröstning och de kostnader ett
valsystem skulle medföra vara större än de positiva konsekvenserna för
valdeltagandet som internetröstning eventuellt medför.
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2. Det får anses mycket positivt att landskapsregeringen föreslår att stifta en
ny lag framom att ändra nuvarande lagstiftning och till de delar som inte
rör internetröstning tillstyrker Lumparlands kommun lagförslaget.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
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97 §

Vattenförsörjningen i östra och norra Lumpo

Tn § 22/3.3.2016
Beslutsunderlag;
Allmänt vatten och avloppsverk skall i den mån de ekonomiska förutsättningarna
det medger utveckla vattenanskaffningen och avloppsregleringen inom sitt
verksamhetsområde i enlighet med de krav som ställes av samhällets utveckling.
Om sanitära skäl eller behovet hos en större grupp av konsumenter eljest så kräver,
skall kommunen ansvara för ordnande av vattenanskaffning och avloppsreglering
antingen på åtgärd av allmänt vatten- och avloppsverk, som är verksamt inom
kommunen, eller på annat sätt.
LL om allmänna vatten o avloppsverk 5 §
2) På område med glesbebyggelse (bostadshus) byggs vattenledning då
anslutningsavgifterna motsvarar 50 % av byggkostnaderna.
3) Till fritidshus byggs vattenledning då anslutningsavgifterna till 100 % motsvarar
byggkostnaderna.
Utdrag ur anslutningsnormer för vattenledningsnät
Kommunens andel för fast boende vid anslutning är högst 1500 € (av gräv och
materialkostnaderna)
Kommunens andel för fritidsboende vid anslutning är högst 750 € (av gräv och
materialkostnaderna)
Detta gäller för totalkostnaden av grävning och material fram till fastighetsgränsen
eller max 100 meter från byggnaden.
Ur vattenanslutningstaxan 2016
------Sedan gammalt har vi intresse för anslutning till kommunal vattenledning från två
bostadshus i östra Lumpo. Nu har det tillkommit intresse från nordöstra Lumpo för
anslutning till kommunal vattenledning från två fritidshus.
Sedan tidigare har Östada området vattenanslutningar genom en privat ledning.
Denna ledning löper också ca 400 meter norrut.
Längs Strandbacksvägen finns sex fastigheter varav två bostadshus. I Svingelvik
finns fyra fritidsfastigheter. Längs Trollskärsvägen finns tre fritidsfastigheter samt
längs Stordalsstigen fyra fritidsfastigheter. Totalt således 17 fastigheter (varav 15
fritidshus).
En kommunal vattenledning från Lumpovägen längs Lumpouddsvägen fram till
Trollskärsvägen skulle bli ca 2750 meter lång och kosta ca 75 000 (exkl moms).
Teoretiskt kunde anslutningsavgifterna ge (4+15x1800=) 34 200 €.
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Tf tekn chefens beslutsförslag;
Nämnden besluter efterhöra Lumparlands kommunstyrelses åsikt i ärendet innan
nämnden börjar utreda intresset hos fastighetsägare i området närmare.
Tröskelvillkor för projektet kunde t ex vara minimiantal anslutare, högre
anslutningsavgift än 1800 € o s v.
BESLUT;
Nämnden omfattade tf tekn chefens beslutsförslag;
------------Karta över planerad ledningssträckning i Norra Lumpo biläggs såsom TN Bilaga A22 §
________________
Kst § 69/20.4.2016
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda intresset hos
fastighetsägare i området, samt utarbeta finansieringsalternativ och övriga
förutsättningar. Ett krav är att finansieringen ska bygga på full kostnadstäckning.
BESLUT:
Brage Wilhelms och Pia Eriksson anmälde jäv och avlägsnade sig från
sammanträdeslokalen.
Förslaget godkändes med kompletteringen att finansieringen ska bygga på full
kostnadstäckning.
________________
Tn § 46/28.6.2018
Beslutsunderlag:
Ett antal fastighetsägare i området östra och norra Lumpo önskar ansluta sig till
kommunalt vatten omedelbart och önskar således utföra arbetet själva.
Detta förfarande kommer innebära att östra och norra Lumpo får bilda en
sammanslutning som i sin tur får anhålla om att godkännas såsom allmänt
vattenverk i enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk 4 §.
Verksamhetsområdet föreslås vara östra och norra Lumpo. Inom
verksamhetsområdet finns knappt 20 fastigheter som potentiellt kan ansluta sig.
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Om godkännande av allmänt vattenverk samt bestämmande av verksamhetsområde
stadgas i Landskapslagen (LL) om allmänna vatten och avloppsverk § 4 och 3.
Verksamhetsområdet skall vara ändamålsenligt och sådant att vattenanskaffning
inom detta kan ordnas och skötas ekonomiskt tillfredställande. Inom vattenverkets
verksamhetsområde svarar vattenverket själv för dricksvattnets kvalitet.
Vattenanskaffningen skall skötas genom köp av dricksvatten från Lumparlands
kommuns ledningsnät.
Vattenverkets ansvar enligt gällande lagstiftning är att till kunden leverera
dricksvatten som uppfyller såväl de mikrobiologiska som kemiska kvalitetskraven i
enlighet med förordningen för hushållsvatten FFS 461/00.
Detta övervakas av ÅMHM.
Distribution av dricksvatten styrs bland annat av:
- LL om allmänna vatten- och avloppsverk
- Hälsovårdslagen 9 kap.
- Förordningen om hushållsvatten
Anslutningsavgiften till vattennätet i Lumparland är normalt 1 800 € plus 400 € per
lokal, vilket innebär 2 200 € för en bebyggd fastighet.
Då sammanslutningen själva bygger ledningsnätet och
vattenleveransen kan en rabatt på anslutningsavgiften vara skälig.

ansvarar

för

Tekniska chefens förslag:
Nämnden besluter att:
- Sammanslutningens beviljas 50 % rabatt på ordinarie pris för anslutningen i
kommunen. Sammanslutningen får betala kommunen för varje ny anslutning som
görs till ledningen. När sammanslutningen beviljat en anslutning till sin ledning
skall detta meddelas Tekniska nämnden inom en månad så att anslutningsavgift kan
faktureras. Om kommunen upptäcker att anslutningar till ledningen gjorts utan att
kommunen informerats utgår rabatten och fullt pris skall då erläggas.
- Anslutningspunkt
blir
vid
stamledningen
vid
korsningen
Lumpouddvägen/Lumpovägen. Denna anslutningspunkt förses med frostfri
mätarbrunn, mätarkoppel samt backventil i enlighet med kommunens
anvisningar, vilket sammanslutningen får bekosta.
- Fakturering sker kvartalsvis till sammanslutningen, och faktureras enligt
uppskattad förbrukning med regelbundna
kontrollavläsningar
och
utjämningsfakturor.
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- Ledningsnätet som sammanslutningen ansvarar för skall uppfylla gällande krav
för vattenförsörjningsledning och förläggas på frostfritt djup, detta för att
förhindra hygien- eller frostproblem.
- Föreslå att Lumparlands fullmäktige godkänner Lumpo vattenförening såsom
allmänt vattenverk i enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk 4 §
- Föreslå att Lumparlands fullmäktige godkänner Lumpo vattenförenings
verksamhetsområde att omfatta östra och norra Lumpo i enlighet med LL om
allmänna vatten- och avloppsverk 3 §
- Att Tekniska nämnden är avtalspart gällande vattenanslutningsavtalet med
Lumpo vattenförening
- Informera Lumpo vattenförening om anmälningsplikten för den som ämnar driva
vattenverk till hälsomyndigheten (ÅMHM) (jmf LL om hälsovård 55 §)
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
________________
Kst § 97/22.8.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Lumpo vattenförening
godkänns såsom allmänt vattenverk i enlighet med 4 § landskapslag om allmänna
vatten- och avloppsverk (ÅFS 1979:29).
Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå för fullmäktige att Lumpo vattenförenings
verksamhetsområde godkänns att omfatta östra och norra Lumpo i enlighet med 3 §
landskapslag om allmänna vatten- och avloppsverk.
Jäv:
Kommunstyrelsens ordförande Brage Wilhelms och kommunfullmäktiges
ordförande Pia Eriksson anmäler godkänt jäv och deltar inte i ärendets behandling.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
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98 §

Obehövlig barnomsorgslokal läsåret 2018 - 2019

Scn § 60/6.8.2018
Barnantalet i kommunens barnomsorgs inför kommande läsår 2018 – 2019 har
sjunkit till 16/17 barn från att vårterminen 2018 ha varit 22 barn. I barnantalet ingår
inte något barn under 3 år, däremot ingår 6-7 skolbarn i behov av eftermiddagsoch eller morgonvård. Därmed kommer verksamheten inte under läsåret 2018 –
2019 att kunna förläggas till två olika hus; Videungen och Myrstacken.
Under sensommaren renoveras Videungen invändigt och ska enligt kontraktet vara
klart till 1.9.2018. Därefter kommer all barnomsorg i kommunen att förläggas till
huset Videungen, inklusive husets ateljé i markplan, som främst kommer att
användas för eftis-verksamheten. Den disponibla daghemsytan kommer att uppgå
till 200,1 m2. För daghemsverksamhet är barnomsorgslagens dimensionering av
inomhusutrymmen, enl. 10 § 2 mom., minst 10 m2 rumsyta som inkluderar både
barnens och personalens behov. Sålunda blir Myrstacken-huset, med en
byggnadsyta om 134 m2, obehövligt som barnomsorgslokal från mitten av
september 2018, i första hand till skolstarten höstterminen 2019.
Med anledning av rådande barnantal i kommunens barnomsorg, inför kommande
läsår 2018 – 2019, ankommer det på socialnämnden att meddela kommunstyrelsen
att daghemslokalen Myrstacken kommer att vara obehövlig som barnomsorgslokal
från mitten av september 2018 i första hand till skolstarten höstterminen 2019.
Inom maj 2019 beräknas socialnämnen kunna återkomma med besked om
eventuellt behov av daghemslokalen Myrstacken inför läsåret 2019-2020.
Förslag:
Socialnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att daghemslokalen
Myrstacken kommer att vara obehövlig som barnomsorgslokal från mitten av
september 2018, i första hand till skolstarten höstterminen 2019. Inom maj 2019
beräknas socialnämnen kunna återkomma med besked om eventuellt behov av
daghemslokalen Myrstacken inför läsåret 2019-2020.
Beslut:
Enligt förslag.
________________
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Kst § 98/22.8.2018
Det är tekniska nämnden i Lemland och Lumparland som ansvarar för Lumparlands
kommuns fastigheter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar meddela tekniska nämnden i Lemland och Lumparland
att socialnämnden i Lumparland inte har behov av daghemslokalen Myrstacken från
och med 10.9.2018 och åtminstone fram till och med juli 2019. Nämnden ges
således full rätt att under denna tid upplåta lokalen för annat bruk än barnomsorg
med beaktande av lokalens nära placering till daghems- och skolverksamhet.
Eventuellt beslut om uthyrning av lokalen ska delges kommunstyrelsen för
kännedom.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
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99 §

Personaltillställning

Kst § 99/22.8.2018
I Lumparlands kommuns personalpolicyprogram framgår att en personaltillställning
bör anordnas varje år. Kommun har inte under året haft någon personaltillställning
och specifika budgeterade medel saknas för ändamålet. Dock har
annonseringsintäkterna vad gäller infobladet för året per 13.8.2018 överstigit det
budgeterade med 105 % vilket skapar utrymme för att under hösten anordna någon
form av personaltillställning.
Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut § 47/27.12.2017 får förvaltningarna göra
omdisponeringar inom resultatenheterna. Kommunstyrelsen kan som ansvarig
förvaltningsenhet således besluta om hur dessa icke budgeterade annonsintäkter ska
användas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att de intäkter som överstiger den budgeterade summan
om 400 euro under 1208 Lumparlands Info ska användas till att anordna en
tillställning för personalen. Kommundirektören befullmäktigas att besluta om
formen, tiden och platsen för tillställningen samt om övriga behövliga åtgärder.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
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100 § Anhållan om medel från trivselfonden för dagsutflykt till Eckerö
Viltsafari
Kst § 100/22.8.2018

-

Ledande närvårdare på Kapellhagen ESB anhåller om medel från Trivselfonden för
Lumparlands pensionärer för att kunna ta med boendets klienter på en dagsutflykt
till Eckerö Viltsafari. Anhållan, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 100
Medel ur fonden ska enligt 1 § stadgan för trivselfond för Lumparlands pensionärer
användas för pensionärernas väl i Lumparlands kommun. En dagsutflykt till Eckerö
Viltsafari för Kapellhagen ESB:s klienter måste anses falla inom fondens
användningsområde.
Enligt 3 § ovan nämnda stadga beslutar kommunstyrelsen om fondens användning.
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel för liknande utflykter. Anhållan
innehåller ingen specifik summa men det framgår av anhållan att eventuella
beviljade medel ska användas för taxi tur och retur.
Ledande närvårdare har muntligen efter anhållan inkom meddelat att taxi tur och
retur beräknas kosta 350 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar dela ut medel om 350 euro ur Trivselfonden för
Lumparlands pensionärer till Kapellhagen ESB för genomförande av en dagsutflykt
till Eckerö Viltsafari.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
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101 § Hyrestaxor i Lumparlands skola 1.1.2019
Skn § 29/6.6.2018
Bilaga: 3/4/2018

Förslag till avgifter

Hyrestaxorna föreslås justeras med ca 1,5 % fr.o.m. den 1.1.2019.
Förslag:
Skolnämnden föreslår för kommunstyrelsen att hyrestaxorna vid Lumparlands skola
justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. den 1.1.2019.
Beslut:
Enligt förslag.
________________
Kst § 101/22.8.2018
-

Förslag till avgifter, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 101
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att anta nya hyrestaxor vid
Lumparlands skola enligt Bilaga A – Kst § 101 att gälla från och med 1.1.2019.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
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102 § Förvaltningsstadga
Kst § 102/22.8.2018

-

Lumparlands kommuns förvaltningsstadga är antagen av kommunfullmäktige
11.11.2015 och trädde i kraft 1.1.2016. Sedan dess har ett flertal lagändringar gjorts
som påverkar kommunens förvaltning och det finns även skäl att förtydliga vissa
paragrafer i stadgan. Förslag till förvaltningsstadga, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 102
Följande väsentliga ändringar har gjorts i det framtagna förslaget till ny
förvaltningsstadga:
- Bestämmelser gällande den genom lag stipulerade elektroniska anslagstavlan.
Kommunens tillkännagivanden ska numera endast anslås på den elektroniska
anslagstavlan.
- Nya paragrafer gällande deltagande i sammanträde på distans och elektroniskt
beslutsförfarande. Bestämmelserna ger kommunens organ möjligheter till att
delta i sammanträden via videolänk och ger även möjlighet till att ta elektroniska
beslut utom ett sammanträdes ordinarie tider.
- Förtydliganden gällande kommunstyrelsens beslutsrätt. Inga större ändringar i
sak men framgår nu vilka rättigheter kommunstyrelsen har gällande
omdisponeringar i budget.
- Utökning av kommundirektörens beslutanderätt. Kommundirektören kan nu
avge utlåtanden gällande jordförvärv och trafiktillstånd. Det bestäms även upp
till vilken summa kommundirektören kan besluta om anskaffningar.
- Förtydliganden gällande nämndernas uppgifter inom verksamhetsområdet.
- Nya avsnitt vad gäller de nämnder kommunen är huvudman för i vilket det
tydliggörs vad nämndernas verksamhetsområde är.
- Bestämmelser om förvaltningschefers allmänna beslutanderätt, som till exempel
anskaffningar. Ytterligare bestämmelser vad gäller beslutanderätten tas upp i
instruktion eller nämndens delegeringsbeslut.
- Tydliggörande att kallelse till sammanträde kan utfärdas av tjänsteinnehavare på
uppdrag av ordföranden. Detta gäller dock inte kommunfullmäktige.
- Bestämmelse om att föredragande alltid måste ge ett beslutsförslag för att ett
ärende ska kunna behandlas. Bestämmelsen föreslås för att undvika beslut där
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sakkunnig tjänsteinnehavare inte har tid på sig att sätta sig in i ärendet och
därmed minska risken för lagstridiga beslut.
- Nytt kapitel angående kommunstyrelsens rätt att tillsätta kommittéer.
- Tydliggörande att bestämmelser om hur tjänsteinnehavare tillsätts även gäller
arbetstagare om inte kommunstyrelsen beslutat annorlunda.
- Bestämmelse om att förvaltningschef kan lediganslå tjänst på anställande organs
vägnar.
- Omfattande ändringar gällande vem som beslutar om anställning av personal och
vikarier för personal.
- Tydliggöranden gällande vem som beviljar semester samt tjänste- eller
arbetsledighet.
- Bestämmelser vem som har rätt att utfärda varningar till personal.
- Tydliggörande om att det är arbetarskyddskommissionen som är kommunens
samarbetsorgan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Samtliga ändringar är markerade i gult men då det rör sig om en helt ny
förvaltningsstadga är bestämmelserna inte längre på samma plats som i den nu
gällande förvaltningsstadgan. Många mindre ändringar har också gjorts som inte
kan anses väsentliga men dessa är likväl är markerade i gult i förslaget för att på ett
tydligt sätt visa vad som är nytt i förslaget till förvaltningsstadga.
Eftersom förslaget helt och hållet är gjort på tjänstemannanivå finns skäl att lyfta
förslaget till kommunstyrelsen för en genomgång av förslaget för att sedan
remittera det till förvaltningen för eventuell vidare beredning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av förslaget till ny förvaltningsstadga enligt Bilaga A –
Kst § 102 och återremitterar ärendet till kommundirektören för vidare beredning.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
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103 § Kommunstyrelsens sammanträden under hösten
Kst 103/22.8.2018
För att underlätta för planeringen under hösten med tanke på budgetarbetet finns det
skäl för kommunstyrelsen att besluta om preliminära sammanträdesdagar som
kommunens olika enheter kan förhålla sig till samt besluta om tidpunkten för ett
diskussionstillfälle gällande nämndernas budgetförslag.
I budgetdirektiv 2019 framgår följande tidsplan som kommunstyrelsen har att
förhålla sig till vid beslutande om preliminära sammanträdesdagar:
Inlämning av nämndernas budgetförslag
Diskussionstillfälle gällande nämndernas förslag
Kommunstyrelsens första behandling
Kommunstyrelsens andra behandling
Kommunfullmäktiges beslut om budget 2019

28.9.2018
Mitten av oktober
Tidigt november
Tidigt december
12.12.2018

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om följande preliminära sammanträdesdagar för
resterande del av 2018:
Onsdag 12.9.2018 kl. 19.00
Onsdag 10.10.2018 kl. 19.00
Onsdag 17.10.2018 kl. 18.00 (diskussionstillfälle
budgetförslag)
Tisdag 7.11.2018 kl. 19.00 (första budgetbehandling)
Onsdag 28.11.2018 kl. 19.00 (andra budgetbehandling)
Onsdag 19.12.2018 kl. 19.00

gällande

nämndernas

Datumen ovan kan ändras om skäl därtill föreligger och det är slutligen
kommunstyrelsens ordförande som avgör när kommunstyrelsen ska kallas till
sammanträde.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
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104 § Kommunreformen, utseende av representanter
Kst § 59/2.5.2018
Ålands landskapsregering har 24.4.2018 inkommit med en rekommendation om att
vardera kommun snarast möjligt utser högst tre förtroendevalda för att verka i en
referensgrupp för det samarbetsområde i vilket kommunen ingår i lagförslaget om
en reform av kommunstrukturen.
Syftet med referensgruppen är att förankra de utredningsprocesser som
landskapsregeringens utredare genomför. Referensgruppen ska fungera som en
rådgivande instans i frågor gällande utredningens innehåll och resultat, dock har
referensgruppen inte någon formell beslutanderätt. I utredningen som gäller
Finström-Geta-Sund
utsågs
kommunstyrelseordförande,
kommunfullmäktigeordförande och kommundirektören till referensgruppen.
För att kunna påverka och möjliggöra för så bra utredningar som möjligt är det
lämpligt att medverka så aktivt som möjligt för kommunerna. Att stå vid sidan om
och inte försöka påverka processen över huvud taget för att en kommun inte anser
att förslaget är tillfredsställande kan göra mer skada än nytta.
Enligt förvaltningsstadgan för Lumparlands kommun av 11.11.2015 utser
kommunstyrelsen representanter i sammanhang där kommunens rätt bör bevakas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar utse tre representanter till referensgruppen för
samarbetsområdet Södra Åland.
Beslut:
Kommunstyrelsen
beslutar
enhälligt
utse
kommunstyrelseordföranden,
kommunfullmäktigeordföranden och kommundirektören som representanter i
referensgruppen för samarbetsområdet Södra Åland.
________________
Kst § 104/22.8.2018
Ålands landskapsregering har 24.5.2018, med anledning av de skrivelser som
inkommit beträffande kommunindelningsutredningen, upprättat ett förtydligande.
Förtydligandet delgavs kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 20.6.2018 i form av
ett anmälningsärende.
I sitt förtydligande anser landskapsregeringen att kommunerna genom ÅLR
2017/2812 av 24.4.2017 blivit hörda i enlighet med 8 § kommunindelningslagen
(FFS 1196/1997). Vidare framgår i förtydligandet att landskapsregeringen
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18.4.2018 tillkännagav samtliga kommuner att Henricson Ab tagit emot uppdraget
som kommunindelningsutredare.
Vad som dock framgår i förvaltningsutskottets betänkande FvUb 24/1997 tillkom
skrivelsen i lagen om att kommunerna ska höras i syfte att uppnå målsättningen att
kommunindelningsutredaren åtnjuter både statens (i det här fallet
landskapsregeringen) och respektive kommuners förtroende. I ÅLR 2017/2812 av
24.4.2017 framgår inte att Henricson Ab var tilltänkta att utses till
kommunindelningsutredare varför målsättningen med skrivelsen att kommunerna
ska bli hörda innan kommunindelningsutredare utses omöjligen kan anses ha blivit
uppfylld genom de utlåtanden kommunerna avgav med anledning av ÅLR
2017/2812 av 24.4.2017. Kommunerna tog endast ställning i sina utlåtanden till
själva förslaget till ny kommunstruktur då det inte i det skedet gick att ta ställning
till vilka som skulle utses till kommunindelningsutredare eftersom dessa
offentliggjordes först många månader senare.
Enligt 8 § 5 mom. kommunindelningslagen har kommunindelningsutredaren, utan
hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt, rätt att av myndigheterna få behövliga
uppgifter och annan hjälp för fullgörande av uppgiften.
Med tanke på de formella brister som utseendet av kommunindelningsutredare lider
av har viss problematik uppkommit vad gäller att dela med sig av icke offentliga
och sekretessbelagda handlingar. Det finns en reell risk att ifall kommunerna delar
med sig av handlingar som enligt 9 § landskapslagen om allmänna handlingars
offentlighet (1977:72) är hemliga gör en sådan överträdelse för vilken enligt 22 §
samma lag person kan dömas till tjänstebrott.
Vad gäller eventuella icke offentliga handlingar som inte nödvändigtvis är belagda
med sekretess framgår av 6 § 2 mom. landskapslagen om allmänna handlingars
offentlighet att ur handling som ännu icke är offentlig får uppgift lämnas endast
med vederbörande myndighets tillstånd.
Med anledning av ovan framförda finns skäl att kommunstyrelsen gör en
bedömning vilka handlingar som ska tillställas kommunindelningsutredarna.
Kommunen bör i regel förhålla sig positiv till att ge ut uppgifter som inte är
offentliga förutsatt att de inte är belagda med sekretess och att det inte är
nödvändigt hålla dem interna för att skydda ett intresse.
Det finns också skäl att kommunstyrelsen avgör i vilken utsträckning kommunens
tjänstemän ska ta sig tid att bistå kommunindelningsutredarna för fullgörande av
deras uppgift.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till de ovan framförda bristerna vid
utseendet av kommunindelningsutredare Henricson Ab, att inte bevilja Henricson
Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

Sida 26
Sammanträdesprotokoll
22.8.2018 kl. 19.00

Ab rätt att ta del av handlingar som enligt 9 § landskapslagen om allmänna
handlingars offentlighet (1977:72) ska hemlighållas.
Kommunstyrelsen konstaterar samtidigt att kommunen har skyldighet att lämna ut
offentliga handlingar och ska vid varje begäran om handling eller uppgift som inte
är offentlig men ej belagd med sekretess göra en enskild prövning om handlingen
eller uppgiften kan lämnas ut.
Kommunstyrelsen beslutar vidare, trots de ovan redovisade bristerna vid utseendet
av kommunindelningsutredare Henricson Ab, att Lumparlands kommun och dess
tjänstemän ska i så stor utsträckning det är möjligt, med beaktande av att övriga
arbetsuppgifter inte ska lida, delta i att hjälpa kommunindelningsutredarna att
fullgöra sin uppgift.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen
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105 § Sammanträdets avslutande
Kst § 105/22.8.2018
Sammanträdet avslutas kl. 21.21.

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

Sida 28
Sammanträdesprotokoll
22.8.2018 kl. 19.00

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: 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 105.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 92, 93, 99, 100, 104.
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: 92, 93, 99, 100, 104.
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 fallet 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 23.8.2018.
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.
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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.

