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LEMLANDS KOMMUN

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

KS 249 §
22.11.2021

Kallelse  till  kommunstyrelsens  sammanträde  tillställes  ledamöterna  samt
kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande ävensom kommundi-
rektören på det sätt kommunstyrelsen beslutar. Ersättarna i kommunstyrel-
sen bör underrättas om tid och plats för sammanträdet samt om de ärenden
som skall behandlas. (20 § förvaltningsstadgan).
Styrelsen  är  beslutför  då  minst  hälften  av  ledamöterna  är  närvarande
(KomL  23  §  2  mom.).  Ordföranden  konstaterar  att  tre  (3)  ordinarie
ledamöter är närvarande och fyra (4) är frånvarande. Corinne Birn ersätts
av Torolf Beckman medan Cita Nylund ersätts av Roger Henriksson. Carina
Andersson och Robert Mansén är frånvarande utan ersättare. 

BESLUT:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 
------------

249 §

22.11.2021
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________
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LEMLANDS KOMMUN

Val av protokolljusterare

KS 250 §
22.11.2021

Kommunstyrelsens protokoll  skall  justeras av två för varje  gång särskilt
utsedda protokolljusterare om inte styrelsen beslutat annorlunda beträffande
något ärende.

BESLUT:
Till  protokolljusterare  utsågs  Roger  Henriksson  och  Danny  Lindqvist.
Protokollet justeras efter avslutat sammanträde. 
-------------

250 §

22.11.2021
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Organ
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________________________ ________________________ ________________________
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LEMLANDS KOMMUN

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS 251 §
22.11.2021

BESLUT:
Föredragningslistan godkändes som den förelåg,  med tillägg för följande
extra ärende:

- 266  §  Skrivelse  från  Granholm-Slätholms  väglag  angående
projektkostnad

- 267  §  Kommunernas  socialtjänst  k.f  förbundsstämma  03.12.2021,
direktiv till ombud

------------
Kommunstyrelsens  vice  ordförande  Robert  Mansén  och  ledamot  Carina
Andersson anländer efter behandlingen av denna paragraf, kl 15.34. 

251 §

22.11.2021
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Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer
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LEMLANDS KOMMUN

Delgivningar

KS 252 § 
22.11..2021

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna sig nedan nämnda delgivningar till
kännedom:

- Kommunernas socialtjänst  kf.:  Budgetuppföljning per  31.8.2021 med
helårsprognos och bilagor

*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
--------------
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LEMLANDS KOMMUN

Granskning av kommunfullmäktiges protokoll av den 10 november 
2021

KS 253 §
22.11.2021 

Enligt 49 § 3 mom. kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 1997/73)
ska  kommunstyrelsen  granska  lagligheten  av  de  beslut  som  fattas  av
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges  sammanträde  har  hållits  den  10  november  2021.
Protokollet i sin helhet finns att läsa på kommunens webbplats, på adressen
www.lemland.ax,  på  den  elektroniska  anslagstavlan  under
Tillkännagivanden,  protokoll  och  föredragningslistor,  Protokoll.  Välj
Sammanträde,  klicka  sedan  på  respektive  verksamhetsorgan  och  välj
sammanträdesdatum. Protokollet finns även att läsa/hämta på kommunens
extranät. 
 
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten har tillkommit i laga ordning. 
*********

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/460/2018

Detaljplaneändring vid Bengtsböle industriområde

BMN 27 § 
25.2.2020

Inför  byggandet  av  en  stödjepunkt  för  den  tekniska  verksamheten  i
Lemland och Lumparland ändrades detaljplanen i Bengtsböle hösten 2013.
På grund av tidspress så gjordes endast de mest nödvändiga ändringarna då.

Hösten 2018 fanns ett förslag till nya industritomter norr om det befintliga
området  i  Bengtsböle.  Förslaget  konstaterades  inte  till  alla  delar  vara
optimalt  så  planläggningsarbetet  fortsatte.  Vi  inväntade också klartecken
från Museibyrån om att inga fornlämningar fanns i det aktuella området.

Efter att museibyrån nu efter terrängarbeten gett  klartecken åt  oss att gå
vidare i ärendet har planläggaren Åsa Mattsson färdigställt ett förslag till
utökad detaljplan vid Bengtsböle Industriområdet. 

Utökningen utgör ca 7,2 ha och skapar 3,6 ha tomtmark. 

Trafiken till de nya tomterna kan ske dels västerifrån samt österifrån.

Det  nu  liggande  förslaget  till  utökad detaljplan  har  delgetts  markägarna
inom industriområdet. Dessa hade tid på sig t o m den 19.2.2020 att komma
med synpunkter på förslaget. Inga åsikter har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden omfattar förslaget till utökning av detaljplaneområdet i Bengts-
böle 4.10.2019.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:
Ärendet återremitterades för att utreda dagvattenavledningen.
------------ 

Bilagor:
Bengtsböle industriområde detaljplaneförslag 19.10.2019
Bengtsböle industriområde planebeskrivning 3.2.2020
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LEMLANDS KOMMUN

BMN 197 § 
19.10.2021

Byggnadsinspektören har låtit företaget DEAB konsult projektera ett dike
mellan  de  nya  industritomterna  och  trumman  genom Lemlandsvägen.  I
arbetet har också landskapets skogsvårdsbyrå samt kulturbyrån hörts.  

Själva diket är ca 600 meter långt. Dikessträckningen går helt och hållet på
mark som tillhör Lemlands kommun. I närheten av sektion 500 ligger en
fornlämning (Le 1.9). Innan dikningsarbetet kan påbörjas måste tillstånd för
arbete i närheten av detta fornminne erhållas.

Förverkligande  av  projektet  kan  i  förlängningen  utmynna  i  en
dikesförrättning  och  ekonomiskt  ansvar  för  Lemlands  kommun  för
vattenföringen även norr om landsvägen.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden omfattar förslaget till utökning av detaljplaneområdet i Bengts-
böle enligt detaljplaneförslag 19.10.2019.

Nämnden  antecknar  samtidigt  till  kännedom dikesplanen  mellan  de  nya
industritomterna och trumman genom Lemlandsvägen.

Slamgrop i sektion 500 flyttas till sektion 480.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------ 

Bilagor:
Bengtsböle industriområde detaljplaneförslag 19.10.2019
Bengtsböle industriområde planebeskrivning 3.2.2020
Bengtsböle dike plankarta 10.3.2021
Bengtsböle dike längdprofil 9.2.2021

KS 254 §
22.11.2021

Innan  en  detaljplaneändring  antas  ska  kommunen  ställa  ut  förslaget  till
allmänt  påseende  under  minst  30  dagar  i  enlighet  med  31  §  plan-  och
bygglagen.  Kommunmedlemmar,  landskapsregeringen,  andra  kommuner,
myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget har
rätt  att  under  utställningstiden  skriftligen  framföra  synpunkter  på
planförslaget. Meddelande om att planförslaget ska ställas ut ska senast sju

22.11.2021
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Protokolljusterarnas signaturer
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Utdragets riktighet bestyrker
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LEMLANDS KOMMUN

dagar  före  utställningen  sändas  per  brev  till  kommuner  som berörs  av
förslaget samt till markägare och andra av kommunen kända innehavare av
mark  inom planområdet.  Ett  meddelande  behöver  dock  inte  sändas  om
personen ifråga har godkänt planförslaget. Delgivning kan också ske som
offentlig  delgivning  enligt  50  och  57  §§  i  förvaltningslag  (2008:9)  för
landskapet Åland om handlingen ska delges över 30 personer som är kända
eller när personernas antal är okänt.

Om kommunen efter utställandet ändrar planförslaget väsentligt ska planen
ställas ut på nytt. Detta är inte nödvändigt om ändringarna bara gäller ett
enskilt intresse och de intressenter som berörs av ändringarna hörs särskilt.

Byggnads- och miljöinspektör Johan Willstedt deltar som sakkunnig för att
informera om förslaget till detaljplaneändring.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar  att  ställa  ut  förslag till  detaljplaneändring för
Bengtsböle industriområde till allmänt påseende i enlighet med 31 § plan-
och bygglagen. Till förslaget fogas detaljplanekarta jämte planbeskrivning,
dikesplankarta samt dikeslängdprofil enligt bifogade handlingar.
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
-------------

22.11.2021
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 9



Kommunstyrelsen, 22.11.2021 § 254 
Sida 10



Kommunstyrelsen, 22.11.2021 § 254 
Sida 11



Kommunstyrelsen, 22.11.2021 § 254 
Sida 12



Kommunstyrelsen, 22.11.2021 § 254 
Sida 13



Kommunstyrelsen, 22.11.2021 § 254 
Sida 14



Kommunstyrelsen, 22.11.2021 § 254 
Sida 15



Kommunstyrelsen, 22.11.2021 § 254 
Sida 16



Kommunstyrelsen, 22.11.2021 § 254 
Sida 17



LEMLANDS KOMMUN

LE/776/2021

Ändring av delgeneralplanen för det s k centrumområdet, avseende 
fastigheten Söderhagen RNo 16:3, Söderby Lemland

KS 255 § 
22.11.2021

Kommunstyrelsen har i § 136/21.06.2021 beslutat att avyttra fastigheterna
Solkatten, Söderhagen och iUngo i samband med att det nya daghemmet
Smultronbacken tas i bruk. Beträffande fastigheten Söderhagen RNr 16:3 i
Söderby  har  det  visat  sig  att  fastigheten  i  gällande  delgeneralplan  för
centrumområdet  lyder  under  beteckningen  ”område  för  service  och
förvaltning”,  d  v  s  den  är  inte  i  planen  ämnad  för  fast  boende.  Det
omgivande området lyder under beteckningen ”gammal bykärna”.
 
Fastighetsmäklares  bedömning  är  att  det  skulle  vara  till  fördel  om
kommunen startar  en  delgeneralplaneändring  gällande  fastigheten,  så  att
den istället lyder under benämningen ”gammal bykärna” vilket möjliggör
fast boende. En eventuell försäljning kan i så fall villkoras med att köpet
går igenom om delgeneralplaneändringen vinner laga kraft.
 
En  ändring  av  delgeneralplanen  startar  med  att  kommunstyrelsen  ger
byggnads- och miljönämnden i uppdrag att anlita en planläggare för att göra
upp  förslag  till  ny  delgeneralplan  till  den  del  det  berör  fastigheten
Söderhagen RNr 16:3 i Söderby, Lemland.

Efter  att  samråd  med  rågrannar  har  hållits  kan  nämnden  föreslå  för
kommunstyrelsen att godkänna förslaget till planändring. Kommunstyrelsen
ställer sedan ut förslaget till allmänt påseende i 30 dagar. Därefter tar man
del av eventuella inkomna anmärkningar och inhämtar vid behov genmäle
från planläggaren.  Ifall anmärkningarna föranleder betydande ändringar i
förslaget till planändring behöver det ställas ut på nytt till allmänt påseende
i 30 dagar. Kommunstyrelsen föreslår sedan för fullmäktige att godkänna
förslaget till ändring av delgeneralplanen. 

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnads- och miljönämnden i uppdrag
att 
anlita  en  planläggare  för  att  göra  upp  förslag  till  ändring  av
delgeneralplanen till den del det berör fastigheten Söderhagen RNr 16:3 i
Söderby, Lemland. Det nämnda området bör ändras från att vara ”område
för service och förvaltning” till att istället höra till ”gammal bykärna” för
att möjliggöra fast boende. 
*********
BESLUT:
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Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
-------------
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kan beviljas.
Området skall byggnadsplanläggas före byggnadslov för ny bebyggelse
värdefulla miljön.
av åtgärder till den kulturhistoriskt och ur landskapssynpunkt
Vid ny-, till- och ombyggnation bör man särskilt beakta anpassande

På området finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljön
präglas av långa boendetraditioner.

Småhusdominerat bostadsområde, där miljön bevaras.

samt områden för samhällsteknisk försörjning.
Området innehåller även trafikleder, rekreations- och parkområden

Området skall byggnadsplanläggas före byggnadslov för ny bebyggelse
kan beviljas.

Småhusdominerat bostadsområde.

kan beviljas.
Området skall byggnadsplanläggas före byggnadslov för ny bebyggelse

Området innehåller även trafikleder, parkeringsområden samt områden
för samhällsteknisk försörjning.

offentlig och enskild service
Område för småhusbebyggelse och för bostadsändamålet sammanhängande

TECKENFÖRKLARINGAR OCH PLANEBESTÄMMELSER.

gårdar. Byggnaderna får inte rivas utan tvingande skäl. Vid planering
På området ligger kulturhistoriskt och ur landskapssynpunkt värdefulla

och utbyggnad bör man särskilt beakta anpassandet av nybyggnation
till den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

lantbrukskaraktär beaktas.
erforderliga lagerutrymmen. Vid Utbyggnad skall bevarande av områdets

På området får uppföras bostads-, ekonomi- och produktions-
byggnader, ladugårdar, växthus, spannmålssilor, foderförråd med mera

Område med gammal bykärna, där miljön bevaras.

Område med gammal bykärna.

Fastställd av landskapsregeringen den 26.6.2008.
Antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2007, §154

Framlagd ti l l allmänt påseende under tiden 27.8-27.9.2007
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DELGENERALPLAN FÖR DELAR AV BYARNA
LEMLAND

SÖDERBY, NORRBY, HELLESTORP OCH
PRESTGÅRDEN SAMT AV BENGTSBÖLE
OCH BJÖRKLUND ENSTAKA HEMMAN.

som betjänar turismen.
På området får placeras stugby, fritidscentrum eller annan verksamhet

Område för stugby, semestercentra.

Område för service och förvaltning.

Område för service och förvaltning, där miljön bevaras.

Vid ny-, till- och ombyggnation bör man särskilt beakta
På området finns kulturhistoriskt värdefulla kyrkligabyggnader.

anpassande av åtgärder till den kulturhistoriskt och ur landskaps-
synpunkt värdefulla miljön.

Område för småindustri.

Glesbebyggelseområde.

Jordbruksområde, som har väsentlig betydelse i en vidare

Ströv- och friluftsområde.

Parkområde.

Området innehåller även trafikleder, parkeringsområden samt
områden för samhällsteknisk försörjning.

byggnadernas anpassning till landskapet.
Vid byggande på öppna områden skall särskild vikt fästas vid
avses i byggnadslagens 4§ är inte tillåtet.

På området får uppföras egnahemshus samt byggnader som
betjänar jord- och skogsbruk. Bildande av tätbebyggelse som

befintliga byggnaderna får inte tillbyggas. Byggnadslov för nya
Området lämnas obebyggt och bevaras öppet. De på området

byggnader beviljas inte inom området.

vegetationen är känslig för slitage.
friluftsliv. Vid hög belastning bör gångstigar anläggas där under-
Området får uppföras enbart sådana anläggningar, som betjänar

Området sköts som skogsbruksområde efter en särskild natur-
anpassad skogsbruksplan. Täktverksamhet är inte tillåten. På

Parkeringsområde.

Idrottsområde.

Simstrand.

Småbåtshamn.

Naturskyddsområde.

Vattenområde.

ur zoologisk och botansik synpunkt. Området får användas som
Området består av gammal igenvuxen vikbotten, som är värdefull

betesmark. Grävning, fyllning och andra åtgärder som förändrar
naturförhållandena är förbjudna. Området bör bildas till i natur-
skyddslagen avsett naturskyddsområde.

öppet är tillåtna.
På lång sikt växer vattenområdet igen. Åtgärder för att hålla det

Åtgärder som behövs för att hålla vattenområdet öppet är tillåtna.

Fornlämningsområde som är skyddat med stöd av fornminneslagen.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Kulturhistoriskt värdefullt bebyggt område.

Kulturhistoriskt värdefull områdeshelhet.

Betydande stenåker.

i omedelbar närhet av det är tillåtna utan landskapsregeringens tillstånd.
relativt litet. Inga ingrepp inom det avgränsade fornlämningsområdet eller

Området ligger inom ett annat markanvändningsområde och dess av-
gränsning i planens skala 1:5000 är inte exakt, eftersom området är

sb

s

kf

sn

undantag för restaurering.
Byggnaden får inte rivas, ej heller får fasaderna ändras med

av åtgärder till den kulturhistoriskt och ur landskapssynpunkt
Vid ny-, till- och ombyggnation bör man särskilt beakta anpassande

värdefulla miljön.

åldern. Under medeltiden har också prästgården funnits på området.
Området har använts som begravningsplats redan på yngre järn-

Inga ingrepp inom området är tillåtna utan att museibyrån först
kontaktas och marken undersökts.

Inga ingrepp som förändrar naturförhållandena på stenåkern är
tillåtna. Fordonstrafik över området är förbjuden.

Delgeneralplaneområdets gräns.

Områdesgräns.

Gräns för delområde.

Regional väg/huvudgata

Förbindelseväg/matargata.

landskapshelhet och kulturmiljö.

Vacker vägmiljö.

Reviderad den 29 april 2004

Åsa Mattsson
Planerare

Områdesarkitekt
Ursula Koponen

Reviderad den 6 oktober 1997
Reviderad den 24 augusti 1996
Reviderad den 16 november 1995

Jomala den 12 november 1993

Motionsbana, friluftsled.

Gång och cykelväg.

Tunnel för lätt trafik.

Elledning 10 kV.

Högspänningsledning 45 kV med 30 m farozon.

Reviderad den 11 november 2005

Områdesarkitekt
Ursula Koponen

Indexet anger att området har reserverats för kommunens behov.

Reviderad den 27 maj 2005

Reviderad den 23 maj 2007

Åsa Mattsson
Planerare

Specialområde. Begravningsplats.

Vid byggande på öppna områden skall särskild vikt fästas vid

På området får uppföras byggnader och anläggningar som
Betjänar begravningsplatsen.

byggnadernas anpassning till landskapet.

/ k

/ k

/ k

Kommunstyrelsen, 22.11.2021 § 255 
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LEMLANDS KOMMUN

LE/278/2020

Förslag till prioriteringsordning utgående från slutrapporten från ar-
betsgruppen för näringsliv och turism

KST 126 § 
18.05.2020

I budgeten för 2020 för kostnadsställe 1331 Främjande av näringsliv finns
som verksamhetsmål att under året tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta
en strategi för att utveckla näringslivet och turismen i Lemlands kommun.
För ändamålet har budgeterats 1 000 euro.

Kommunstyrelsen  beslöt  genom  §  101/20.4.2020  att  ge  kommunens
ledningsgrupp i uppdrag att ta fram en Vision 2030. Det är ändamålsenligt
om arbetsgruppen för att utveckla näringslivet och turismen kan koordinera
arbetet med ledningsgruppens visionsarbete.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utse namngivna personer till en arbetsgrupp
för  att  utarbeta  en  strategi  för  att  utveckla  näringslivet  och  turismen  i
Lemlands  kommun  samt  att  besluta  om ordförande  och  sekreterare  för
arbetsgruppen.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att arbetsgruppen ska inkomma med en
rapport  till  kommunstyrelsen  senast  i  samband  med  första
budgetbehandlingen inför 2021. Arbetsgruppen ska ha en tät  dialog med
kommunens ledningsgrupp som under samma tid tar fram en Vision 2030
för kommunen.
*********
BESLUT:
Ärendet bordläggs. 
--------------

Kommunfullmäktiges andra vice ordförande Susanne Fagerström anländer
under behandlingen av denna paragraf, kl 15.45.

KST 150 §
01.06.2020

BESLUT:
Ärendet bordläggs. 
------------

KST 169 §
15.06.2020

BESLUT:
Ärendet återremitteras till allmänna kansliet för att göra en förfrågan om
intresse att  delta  i  arbetsgruppen på facebook,  kommunens hemsida och

256 §

22.11.2021
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________
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eventuellt i infobladet.
-------------

KST 217 §
07.09.2020

En  förfrågan  om att  delta  i  arbetsgruppen  har  publicerats  på  facebook,
kommunens hemsida och i infobladet. 
Inom  utsatt  tid  har  fyra  (4)  intresseanmälningar  kommit  in.  Två  (2)
intresseanmälningar finns noterade sedan tidigare, därmed har totalt sex (6)
intresseanmälningar kommit in. 

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utse namngivna personer till en arbetsgrupp 
för att utarbeta en strategi för att utveckla näringslivet och turismen i 
Lemlands kommun samt att besluta om ordförande eller sammankallare och
sekreterare för arbetsgruppen. 
Kommunstyrelsen beslutar att närmare precisera arbetsgruppens uppdrag. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att arbetsgruppen ska inkomma med en
rapport till kommunstyrelsen senast den 31 december 2020. Arbetsgruppen
ska ha en tät dialog med kommunens ledningsgrupp som under samma tid
tar fram en Vision 2030 för kommunen.
Arvode till arbetsgruppens medlemmar utgår enligt arvodesstadgan. 
**********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att utse Matz Olson, Jonas Jakobsson, 
Birgitta Karlsson och Matilda Nieminen till en arbetsgrupp för att utarbeta 
en strategi för att utveckla näringslivet och turismen i Lemlands kommun. 
Arkitekten vid landskapets fastighetsverk Daniel Andersson bjuds in som 
referensperson till arbetsgruppens första möte. Kommundirektör Julia 
Lindfors bjuder in till det första mötet. Matz Olson utses till ordförande för 
arbetsgruppen medan sekreterare utses inom gruppen. 
Kommunstyrelsen beslöt att närmare precisera arbetsgruppens uppdrag 
enligt följande: Vad kan Lemlands kommun göra för att stimulera företags- 
och turismutveckling i kommunen?

Kommunstyrelsen  beslöt  vidare  att  arbetsgruppen  ska  inkomma med  en
rapport till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2021. Arbetsgruppen ska
ha en tät dialog med kommunens ledningsgrupp som under samma tid tar
fram en Vision 2030 för kommunen.
Arvode till arbetsgruppens medlemmar utgår enligt arvodesstadgan. 
---------------

KS 64 §
29.03.2021

Arbetsgruppen har 15.3.2021 inkommit med en anhållan om förlängd tid
för  uppdraget  med  anledning  av  att  de  önskar  träffas  fysiskt  inför
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slutförandet av rapporten och det försämrade coronaläget på Åland sedan
mitten  av  februari  har  medfört  svårigheter  för  arbetsgruppen  att  träffas
fysiskt. Eftersom coronaläget förbättrats något bör arbetsgruppen snart ha
möjlighet att träffas fysiskt. En förlängning till 30.4.2021 kan därmed vara
lämplig.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar bevilja arbetsgruppens anhållan om förlängd tid
för slutförande av uppdraget. Arbetsgruppen ska inkomma med en rapport
till kommunstyrelsen senast den 30 april 2021.
**********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
------------

KS 102 §
31.05.2021

Arbetsgruppen för näringsliv och turism har inkommit med sin slutrapport.
Rapporten bifogas beredningen.

Arbetsgruppens ordförande deltar och presenterar rapporten.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att arbetsgruppens uppdrag är slutfört.

Kommunstyrelsen  diskuterar  arbetsgruppens  rapport  för  prioritering  av
vidare åtgärder under budgetåret eller inför kommande budgetår.
**********
BESLUT:
Ärendet bordläggs.
------------

KS 127 §
21.06.2021

BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterade att arbetsgruppens uppdrag är slutfört. 

Kommunstyrelsen  beslöt  enhälligt  att  ge  kommunstyrelsens  ordförande
Jana  Eriksson  och  ledamot  Carina  Andersson  i  uppdrag  att  inför
budgetarbetet  göra upp ett  förslag till  prioriteringsordning utgående från
arbetsgruppens slutrapport. 
------------

KS 256 §
22.11.2021

Kommunstyrelsens  ordförande  Jana  Eriksson  och  ledamot  Carina
Andersson  har  den  5.11.2021  kommit  in  med  sitt  förslag  till
prioriteringsordning  utgående  från  arbetsgruppens  slutrapport.
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Prioriteringsordningen bifogas beredningen.

Av  prioriteringsordningen  framkommer  att  en  ändring  av
utgivningsintervallet för kommunens infoblad ”Lemlandsnytt” förordas, så
att Lemlandsnytt endast utkommer i början av februari,  maj, augusti och
november  från  2022.  Lemlandsnytt  utkommer  i  dagsläget  varje  månad
förutom  januari  och  juli  och  skickas  till  alla  fasta  hushåll  i  Lemland.
Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att
annonsera.  Utöver  kommunens  egen  information  brukar  Lemland-
Lumparlands församling annonsera på fyra helsidor i varje nummer enligt
en  muntlig  överenskommelse  om  gemensam  distribution  av
samhällsinformation.  Eftersom församlingen  är  gemensam för  Lemlands
och  Lumparlands  kommuner  och  församlingen  har  annonserat  i  båda
kommunernas respektive infoblad har kommunerna eftersträvat utgivning
vid samma tidpunkter under året.

Övriga  annonser  från  privatpersoner,  föreningar,  sammanslutningar  och
företag varierar, men många är återkommande under året. 

En förändring av utgivningsintervallet för Lemlandsnytt bör därför ske med
god framförhållning, så att såväl interna som externa parter ges en rimlig
möjlighet  att  hitta  alternativa  informationskanaler  för  att  även
fortsättningsvis  ha  möjlighet  att  ge  relevant  samhällsinformation  till
kommuninvånarna.

Övriga punkter som framkommer av den förordade prioriteringsordningen
är sådana som lämpligen kan utföras av förvaltningen som en del av det
löpande arbetet.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnads- och miljönämnden, tekniska 
nämnden, utbildningsnämnden, äldreomsorgsnämnden, äldrerådet samt 
biblioteks-, kultur- och fritidssektorn och Lemland-Lumparlands församling
möjlighet att inkomma med utlåtanden avseende en ändring av 
utgivningsintervallet för kommunens infoblad ”Lemlandsnytt” till att endast
utkomma fyra gånger per år (februari, maj, augusti och november). 
Utlåtanden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 3.1.2022.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att ärendet delges Lumparlands kommun 
till kännedom.

Kommunstyrelsen beslutar att övriga punkter som framkommer av den 
förordade prioriteringsordningen ska utföras av förvaltningen som en del av
det löpande arbetet.
*********
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
-------------
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Genomgång och prioriteringsordning av arbetsgruppens (Utveckling av näringslivet och turismen i

Lemland) slutrapport enl uppdrag från kommunstyrelsen 21.6.2021 (Jana & Carinas 
prioriteringar i blått)

Den externa arbetsgruppen kom fram till:

1. Kommunens hemsida uppdateras med bl a
 En ordentlig uppdatering/uppfräschning av innehållet
 visitLemland funktion 
 Chatfunktion
 Information om platser, företag, aktiviteter, sevärdheter med text och på karta
 Länkar till bussturer, färjförbindelser
 Lemlands historia och historiska platser
 Ersätta den tidigare turistbroschyren
 Tydlig länk på hemsidan till facebooksidan Lemland Åland 
 Presentation över personalen med kontaktinfo
 Lista på aktiva företag med kontaktinfo
 Kalenderfunktion för aktuella händelser i kommunen

->Om tid finns kan åtgärder göras av nuvarande personal,  men inom befintlig ram. På sikt  när
kommunen har flera digitala verktyg så kan behov finnas att se över hela hemsidan. Redan idag kan
kompletteringar göras under Turism med bl a Nåtö Naturstig, Herrön, Stickstugan, fina cykelbanor
och den natursköna vägen till Järsö, hinderbana i Söderby etc. Komplettering kan också göras under
Arbete/Näringsliv med en rubrik Aktiva företag där företag i Lemland Amalias limonad, Mercedes
choklad, Mormors gröna hus, Senses trädgård, osv. Vi kan även idag redan uppmana företagare att
registrera sitt bolag i Lemland- vilket är avgiftsfritt i Handelsregistret.

2. Facebooksida ”Vi som bor i Lemland” 

-> Kommunen tillhandahåller fb sidan Lemland Åland. Boende i Lemland får gärna administrera en
grupp som heter ”Vi som bor i Lemland”

3. Kommunbladet, ändring av utgivningsintervall eller enbart i digitalt format

-> Vi föreslår att kommunbladet endast utkommer i början av februari, maj, augusti, november
från 2022.

4. Enhetliga skyltar med Lemlands profil på egna skyltar

-> om kommunen själva styr detta så finns det just nu ingen ekonomisk möjlighet

-5. Skylten med kommunkarta vid Lemström är i dåligt skick 

-> om kommunens skylt, meddelas tekniska sektorn

6. Införa kostnadslättnader för företag tex sopavgifter, bygglov etc

-> i dagsläget finns ingen ekonomisk möjlighet

7. Enkät till företagen hur de ser på kommunens utveckling

-> kommunen tar alltid emot feedback, enkät inte prioriterat i dagsläget pga det ekonomiska läget

8. Skapa en marknadsplats sommartid

2

1
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-> i  det ekonomiska läget som nu råder fokuserar kommunen på den lagstadgade verksamheten.
Privata arrangörer får gärna initiera till detta.

9. Kontrollera att Naturstigen på Nåtö och Lemlandsleden har bra skyltat, likaså Lemböte kapell och
Herröskatan

-> Lemlandsleden är kommunens, tekniska sektorn behöver underhålla enl plan. Naturstigen på
Nåtö,  Herröskata  och  Lemböte  kapell  är  Landskapsregeringens  så  feedback  om  bättre  och
uppdaterad skyltning bör riktas dit

10. Sponsra kulturvandringar som sköts av lokala guider

-> i det ekonomiska läget som nu råder fokuserar kommunen på den lagstadgade verksamheten. Vi
föreslår att förslaget förmedlas till Folkhälsan i Lemland

11. Delta med Lemlands IF i anläggande av konstgräsplan och tälta in den

-> kommunen har inte blivit kontaktade i frågan men i rådande läge fokuserar kommunen på den
lagstadgade verksamheten

12. Nytt upplägg för kanalkalaset

-> i det ekonomiska läget som nu råder fokuserar kommunen på den lagstadgade verksamheten

Kommunstyrelsen, 22.11.2021 § 256 
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LE/391/2021

Biblioteks- och kulturverksamheten, utredning av verksamhetens per-
sonalresurser och arbetsuppgifter

KS 115 § 
31.05.2021

Enligt  86  §  i  kommunens  förvaltningsstadga,  antagen  av
kommunfullmäktige  27.1.2021,  ska  behovet  av  tjänster  och  befattningar
utredas i samband med att innehavaren slutar sin anställning. Om tjänsten
eller befattningen fortsättningsvis behövs återtillsätter man den efter att den
lediganslagits.  Om  verksamheten  däremot  kan  läggas  ner  eller
arbetsuppgifterna  omfördelas  på  annan  personal  och  tjänsten  eller
befattningen därför  inte  längre  behövs dras  tjänsten  in  genom beslut  av
kommunfullmäktige.

Kultur-  och  biblioteksfunktionären  har  sagt  upp  sig  och  avslutade  sin
anställning  2.3.2021.  Personalresursen  på  biblioteket  är  tillfälligt  ordnad
med  en  tidsbunden  anställning  till  och  med  30.7.2021  i  väntan  på
kommunstyrelsen utredning av det fortsatta behovet av befattningen.

För  kommunens  biblioteks-  och  kulturverksamhet  har  kommunen  1,63
årsverken inrättade, fördelade på en tjänst som bibliotekssekreterare (100
%)  och  en  befattning  som kultur-  och  biblioteksfunktionär  (63  %).  Det
motsvarar sammanlagt strax över 59 arbetstimmar per vecka.

Biblioteket håller öppet för allmänheten 18 timmar per vecka, varav fyra
timmar är kvällstid (tisdag och torsdag) medan övriga öppethållningstider
är dagtid (tisdag, onsdag och torsdag). Utöver bibliotekets öppettider för
allmänheten har personalen flertalet andra arbetsuppgifter, inklusive öppet
för skol- och daghemsgrupper.

Bibliotekssekreteraren  har  sammanställt  en  redogörelse  över  bibliotekets
personalresurser och arbetsuppgifter.

Biblioteksverksamheten är en lagstadgad kommunal uppgift. Det följer av 2
§  landskapslag  (1997:82)  om allmänna bibliotek att  varje  kommun ska,
ensam  eller  i  samarbete  med  annan  kommun,  upprätthålla  ett  allmänt
bibliotek  med  skyldighet  att  låna  ut  böcker  och  andra  medier  till
kommuninvånarna.  De  allmänna  bibliotekens  ändamål  är  att  tillgodose
allmänhetens behov av kunskap, bildning och förströelse, främja intresset
för litteratur och konst samt stödja utbildning och självständiga studier. De
allmänna biblioteken ska även ge bistånd vid inhämtande av information
samt verka för att databaserad information görs tillgänglig för allmänheten.
I syfte att uppfylla detta ändamål ska de allmänna biblioteken ställa böcker
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och andra medier till allmänt förfogande samt ge handledning när det gäller
att använda bibliotek.

Enligt  Ålands  landskapsregerings  rekommendationer  för  den  allmänna
biblioteksverksamheten  (ÅLR  2013/9627)  bör  det,  för
biblioteksverksamheten, finnas en heltidsanställd i en kommun med 1 000
till  2 000  invånare.  Lemlands  kommun  har  2 114  kommuninvånare  per
31.12.2020.  Enligt  samma  rekommendationer  bör  öppettiderna  vara  20
timmar per vecka.

Även kulturverksamheten  är  en  lagstadgad kommunal  uppgift  i  enlighet
med landskapslag (1983:39) om kulturell verksamhet. Kulturverksamheten
i kommunen ska bland annat bestå av att skapa kulturella kontakter och
främja  kulturellt  samarbete,  att  stöda  organisation  som  visar  kulturell
aktivitet samt att anordna kulturevenemang.

Förutom  den  lagstadgade  verksamheten  har  bibliotekssekreteraren  och
kultur- och biblioteksfunktionären flertalet andra arbetsuppgifter som ålagts
dem till följd av tidigare beslut om fördelning av arbetsuppgifter mellan
kommunens olika sektorer, men som inte nödvändigtvis måste utföras inom
ramen för biblioteks- och kulturverksamheten.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen  diskuterar  biblioteks-  och  kulturverksamheten  och ger
vägledning  till  förvaltningen  inför  eventuell  vidareutredning  av
verksamhetens organisation.
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen  beslöt  enhälligt  att  be  bibliotekssekreteraren  att
återkomma  med  omstrukturering  av  uppgifterna  för  att  prioritera
kärnverksamheten  för  en  tjänst  som  bibliotekssekreterare.
Kommunstyrelsen  emotser  bibliotekssekreterarens  svar  senast  den  30
september 2021. 
--------------

KS 189 §
27.9.2021

På  sammanträdet  den  31.5.2021  beslöt  kommunstyrelsen  att  be
bibliotekssekreteraren  återkomma  med  en  omstrukturering  av
arbetsuppgifter  för  att  prioritera  kärnverksamheten,  senast  den  30
september 2021.

Bibliotekssekreterare  Cia  Numelin  är  närvarande  och  presenterar  sin
sammanställning över bibliotekets arbetsuppgifter och tidsåtgång.

Kommundirektörens förslag:

22.11.2021
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 29

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/198339


LEMLANDS KOMMUN

Kommunstyrelsen  tar  del  av  bibliotekssekreterarens  presentation  samt
bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
**********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
-------------

KS 214 §
18.10.2021

BESLUT:
Ärendet återremitteras till förvaltningen. 
-------------

KS 257 §
22.11.2021

Kommunstyrelsen har, i samband med behandling av budgetförslaget för
2022,  diskuterat  en  minskning  av  personalresurserna  inom  kommunens
biblioteks-  och  kulturverksamhet  från  andra  halvan  av  2022.
Kommunstyrelsens  förslag  inför  fullmäktige  är  att  dra  in  den  ordinarie
inrättade befattningen som kultur- och biblioteksfunktionär (63 %) från och
med 1.7.2022. Befattningen är i dagsläget tidsbundet tillsatt till 31.12.2021
och  kan,  enligt  kommunstyrelsens  förslag  i  budget  2022,  tillsättas
tidsbundet  fram till  den  dras  in.  Eftersom befattningen inte  är  ordinarie
tillsatt  kan  den  dras  in  utan  samarbetsförfarande  när  det  tidsbundna
anställningsförhållandet har upphört. För att dra in befattningen krävs ett
separat beslut av kommunfullmäktige.

En indragning av befattningen som kultur- och biblioteksfunktionär (63 %)
kommer att kräva förändringar i biblioteks- och kulturverksamheten så att
arbetsuppgifterna och servicen anpassas till tillgängliga resurser. Avsikten
med kommunstyrelsens förslag är att dessa förändringar ska klarläggas och
verksamhetsområdets omfattning begränsas så att det står klart för samtliga
hur  detta  ska  skötas  och  vilken  servicenivå  som  ska  erbjudas  senast  i
samband med att kommunfullmäktige beslutar om att dra in befattningen
som kultur- och biblioteksfunktionär.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar,  under  förutsättning  att  kommunfullmäktige
omfattar  kommunstyrelsens  förslag  i  budget  2022  om  att  dra  in  den
ordinarie  inrättade befattningen som kultur-  och biblioteksfunktionär  (63
%) från och med 1.7.2022, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förslag  till  förändringar  i  biblioteks-  och  kulturverksamheten  så  att
arbetsuppgifterna  och  servicen  är  anpassade  till  kvarvarande  resurser
bestående av  en tjänst  som bibliotekssekreterare  (100 %).  Förslaget  ska
föras till kommunstyrelsen för vidare behandling senast inom april 2022.
*********
BESLUT:
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Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
-------------
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LE/753/2021

SÅUD förbundsfullmäktige 25.11.2021, direktiv till ombud

KS 258 § 
22.11.2021

Södra  Ålands  utbildningsdistrikt  k.f.  (SÅUD)  förbundsfullmäktige
sammanträder torsdagen den 25.11.2021 kl 19.00 i Kyrkby Högstadieskola
(KHS).  Lemlands  kommuns  ombud  är  Maria  Björke  (ersättare  Cia
Numelin)  och  Johanna  Häggblom  (ersättare  Annika  Humell).  Vid
sammanträdet ska preliminärt följande ärenden behandlas:

22 § Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
23 § Val av protokolljusterare
24 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan
25 § Arvodesstadga fr.o.m. 1.1.2022
26 § Avskrivningsplan 1.1.2021
27 § Budget 2022 och ekonomiplan 2023 - 2024

Kallelsen  med  tillhörande  bilagor  har  delgetts  kommunstyrelsen  på
extranätet 17.11.2021. 

SÅUD:s förslag till budget för 2022 visar på driftskostnader uppgående till
7 062 900 euro, vilket är 353 577 euro mer jämfört med bokslut 2020 (5,27
%) och 273 508 euro mer jämfört med budget 2021 (3,47 %). Lemlands
kommuns kostnader ökar med 137 803 euro (14,83 %), från 929 318 euro
2021 till  1 067 121 euro för 2022. Ökningen beror dels på att Lemlands
kommuns elevantal i KHS ökar i förhållande till det sammanlagda antalet
elever  från  alla  medlemskommuner,  dels  på  grund av  att  inkomsterna  i
förslaget till budget 2022 minskar med 32,55 % samtidigt som kostnaderna
ökar med 3,47 %. Det ger en kostnadsökning på nettonivå som är 6,00 % i
jämförelse med budget 2021. Kostnaden per elev i KHS ökar med 594 euro
(4,03 %), medan kostnaden per elev i träningsundervisningen har minskat
med 3 199 euro (-6,55 %).  Den kraftiga ökningen av kostnad per elev i
KHS  förklaras  med  en  budgeterad  löneökning  om  1  %  inklusive
lönebikostnader, minskat landskapsbidrag för svenska 2, anställning av en
ytterligare skolkurator och avskrivningskostnader för projekteringen av om-
och tillbyggnad av KHS. Det konstateras dock att kostnaden per elev kan
komma att sänkas om landskapsregeringens förslag till ny taxa för buss i
yrkesmässig trafik träder i kraft 1.1.2022 som aviserat. Detta skulle i så fall
medföra en sänkning av skolskjutskostnaderna med ca 80 000 euro/år.

För Lemlands del förväntas elevantalet i KHS öka från 58 elever 2021 (16,9
% av totala elevunderlaget) till 64 elever 2022 (18,3 %) och därefter till
72,5 elever (20,3 %) respektive 68,5 elever (19,4 %) för 2023 och 2024.
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Medlemskommunernas  kostnadsandel  består  av  driftsutgifter  netto,
finansieringskostnader  och  avskrivningar  och  fördelas  baserat  på
kommunens antal elever i relation till det totala antalet elever. 

Inom allmän förvaltning  budgeteras  för  en  ökning  av  personalkostnader
med ca 17 000 euro (6,71 %), vilket överskrider den budgeterade ökningen
om  1  %  för  eventuella  kollektivavtalsenliga  lönejusteringar  under
verksamhetsåret.  Någon  utökning  av  personal  föreslås  inte  heller,  så
anledningen till ökningen av personalkostnader är oklar.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande direktiv till kommunens ombud
vid SÅUD:s förbundsfullmäktige 25.11.2021:
- Arvodesstadgan kan godkännas oförändrad enligt förslag.
- Avskrivningsplanen kan godkännas enligt förslag.
- Budgeten kan godkännas enligt förslag. Det bör dock i sammanhanget

framföras  att  det  fortsättningsvis  är  av  största  vikt  att
kostnadsmedvetenhet  och  budgetföljsamhet  råder  samt  att
kommunalförbundet kontinuerligt eftersträvar att sänka verksamhetens
fasta  kostnader.  SÅUD  bör  även  framöver  följa  grundavtalet  och
översända den preliminära budgeten  och ekonomiplanen för  följande
kalenderår till medlemskommunerna för utlåtande senast 20.9 för att ge
medlemskommunerna  en  möjlighet  att  påverka  budgetförslaget  i  ett
tillräckligt tidigt skede. Därtill bör en uppföljning av innevarande års
preliminära utfall presenteras tillsammans med budgetförslaget.

*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
--------------
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LE/762/2021

Oasen boende- och vårdcenter k.f. förbundsfullmäktige 30.11.2021, di-
rektiv till ombud

KS 259 § 
22.11.2021

Oasen boende- och vårdcenter k.f har den 10.11.2021 kommit in med en
kallelse till förbundsfullmäktiges sammanträde den 30.11.2021 kl 12.30 på
Hotell Pommern, Konferensrum ”Pamir”. Lemlands kommuns ombud vid
förbundsfullmäktige  sammanträdet  är  Patrik  Eriksson  med  Andréa
Sandberg som ersättare. 

Vid sammanträdet ska preliminärt följande ärenden behandlas:

§ 18 Sammanträdets öppnande
§ 19 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
§ 20 Godkännande av föredragningslistan
§ 21 Val av protokolljusterare
§ 22 Budget 2022 och ekonomiplan 2023 – 2024
§ 23 Offentliga föredragningslistor
§ 24 Rekrytering av vikarierande förbundsdirektör
§ 25 Information / Diskussion
§ 26 Mötets avslutande

Kallelsen  med  tillhörande  bilagor  har  delgetts  kommunstyrelsen  på
extranätet den 17.11.2021. 

Budgetförslaget  motsvarar  i  huvudsak  det  budgetförslag  som
kommunstyrelsen gav utlåtande över genom KS § 228/18.10.2021.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  om följande  direktiv  till  Lemlands  kommuns
ombud  på  Oasen  boende-  och  vårdcenter  k.f.:s  förbundsfullmäktige
sammanträde den 30.11.2021:
- Budgetförslaget  kan  godkännas.  Kommunstyrelsen  hänvisar  till  sitt

beslut  228 §/18.10.2021 Utlåtande över Oasen boende och vårdcenter
k.f  budget  2022  och  ekonomiplan  2023  –  2024 och  betonar
fortsättningsvis att det är av största vikt att kostnadsmedvetenhet och
budgetföljsamhet  råder  samt  att  kommunalförbundet  kontinuerligt
eftersträvar att sänka verksamhetens fasta kostnader. Kommunstyrelsen
i Lemland ser positivt på att dygnsavgiften faktureras i efterskott för att
öka  brukarkommunens  medvetenhet  om  upplupen  vårddygnskostnad
och minska risken för omfattande oförutsedda tilläggsbetalningar efter
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slutregleringen. KS beslut § 228/18.10.2021 bifogas beredningen.
- Offentliga  föredragningslistor  kan  godkännas  i  enlighet  med förslag.

Kommunstyrelsen ställer  sig mycket positiv till  att Oasen som första
kommunalförbund  har  hörsammat  kommunens  önskan  om  ökad
öppenhet och transparens i förbundets beslutsfattande.

*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
--------------
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LE/733/2021

Hemvårdsstöd, behov av utredning över det utvidgade frivilliga hem-
vårdsstödet

UN 51 § 
02.11.2021

Lemlands kommun har sedan 1.1.2012 erbjudit kommuninvånarna hem-
vårdsstöd för barn under 4 år, vilket är en utvidgning med ett år i jämförelse
med bestämmelserna i landskapslag (2015:68) om hemvårdsstöd. Det fjärde
året är således ett frivilligt stöd. Lemlands kommun har därtill erbjudit en 
förhöjd grunddel för det fjärde året för att kompensera bortfallet av pen-
sionsskydd, så att grunddelen uppgår till 580,65 euro per kalendermånad 
för det fjärde året. Det grundläggande hemvårdsstödet är, enligt lag, 500 
euro per kalendermånad.

Hemvårdsstödet erbjuds för vårdnadshavare som inte nyttjar barnomsorg 
för vården av sitt barn. En anledning till att erbjuda kommuninvånarna 
hemvårdsstöd även under det fjärde året har varit att minska behovet av 
barnomsorgsplatser under den tid som kommunen har haft full beläggning 
inom barnomsorgen. I samband med att det nya daghemmet Smultronback-
en öppnade verksamhet i slutet av oktober 2021 har kommunen nu säker-
ställt tillräckliga barnomsorgsplatser för en överskådlig tid framöver. Därtill
finns det möjlighet för kommunen att med kort varsel åter öppna en avdel-
ning till vid daghemmet Bullerboda om behovet av barnomsorgsplatser 
ökar kraftigare än förutsett.

Utbildningsnämndens förslag till budget 2022 utgick ursprungligen från att 
utvidgningen avseende hemvårdsstödets fjärde år slopas från 1.1.2022. In-
för en förändring i stöd till kommuninvånarna bör dock kommunen agera 
transparent och förutsägbart, särskilt då det handlar om att slopa en stöd-
form som har upprätthållits i tio år. Kommuninvånarna måste erbjudas en 
reell möjlighet att planera framåt. Det är därmed inte lämpligt att slopa den 
frivilliga utvidgningen av hemvårdsstöd från 1.1.2022. Däremot finns det 
anledning att utreda närmare vad ett slopande av det frivilliga hemvårdsstö-
det under det fjärde året skulle ha för konsekvenser för kommunen och 
eventuell slopa det frivilliga fjärde året från och med 1.1.2023. Ett sådant 
beslut bör tas med god framförhållning innan det träder i kraft för att ge 
kommuninvånarna som nyttjar eller planerar att nyttja hemvårdsstödets 
fjärde år tillräckligt lång tid för att planera familjesituationen och vardagen.

Det kan konstateras att det finns 265 000 euro anslaget för hemvårdsstöd 
totalt i nämndens förslag till budget 2022, vilket är lägre än tidigare år 
(292 000 euro i budget 2021). Samtidigt kan det dock konstateras att det 
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sammanlagda antalet hemvårdsstödtagare har minskat i kommunen under 
de senaste åren, dock med en viss förväntad uppgång under innevarande år 
(91 stödtagare 2019, 71 stödtagare 2020 och hittills ca 80 stödtagare 2021, 
varav endast 3 stödtagare avseende det fjärde året). Äskade anslag för 2022 
kan vara tillräckliga för att räcka till såväl lagstadgat som frivilligt hem-
vårdsstöd baserat på nämndens prognos inför budgetår 2022.  Det finns 
dock, som alltid, en eventualitet att antalet stödtagare ökar mer än förutsett 
under nästa år och då kan det bli aktuellt för utbildningsnämnden att äska 
om tilläggsmedel under året.

Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att det frivilliga 
fjärde året med hemvårdsstöd bibehålls oförändrat under budgetår 2022. 
Utbildningsnämnden konstaterar att äskade anslag förhoppningsvis ändå 
kan vara tillräckliga för såväl det lagstadgade som det frivilliga hemvårds-
stödet baserat på prognosticerat antal hemvårdsstödtagare totalt under 2022.
Utbildningsnämnden konstaterar dock även att det kan uppkomma ett be-
hov av tilläggsanslag under året om antalet hemvårdsstödtagare ökar under 
året jämfört med innevarande år.

Utbildningsnämnden ger vidare barnomsorgsledaren i uppdrag att utreda 
närmare vad ett slopande av det frivilliga hemvårdsstödet under det fjärde 
året skulle ha för konsekvenser för kommunen och dess kommuninvånare. 
Utredningen ska presenteras för utbildningsnämnden senast 30.4.2022, för 
att möjliggöra för kommunfullmäktige att slutligt besluta om ett eventuellt 
slopande av hemvårdsstödets fjärde år i god tid innan årsskiftet.

*********
BESLUT: 
Enligt förslag.
--------------

KS 260 §
22.11.2021

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna sig ärendet till kännedom samt 
föreslår för fullmäktige att det frivilliga fjärde året med hemvårdsstöd 
bibehålls oförändrat under budgetår 2022 samt att äskade anslag för 
hemvårdsstöd inte utökas i detta skede. Detta med med motivering om att 
äskade anslag förhoppningsvis ändå kan vara tillräckliga för såväl det 
lagstadgade som det frivilliga hemvårdsstödet baserat på prognosticerat 
antal hemvårdsstödtagare totalt under 2022.
**********
BESLUT:
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Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
--------------
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LE/731/2021

Uppdrag i budget 2021: Uppgörande av plan utgående från det förvän-
tade behovet av platser inom åk 1-6

UN 53 § 
02.11.2021

Kommunfullmäktige  har  i  samband med antagandet  av budget  för  2021
beslutat att utbildningssektorn under verksamhetsmål 2021 skall uppgöra en
plan utgående från det förväntade behovet av platser inom åk 1-6, som visar
antal  elever  och  barn  under  en  6-årsperiod.  Här  behöver  särskiljas  det
förväntade behovet av platser från Järsö-Nåtö och fasta Lemland.

Utbildningsförvaltningen har sammanställt statistik för hur elevunderlaget
vid Lemlands skola och i Järsö-Nåtö kommer att se ut under de kommande
sex läsåren, enligt bilaga:

./. Bilaga A-UN § 53

Utgående från elevstatistiken har skolföreståndaren gjort upp en plan för
hur verksamheten vid Lemlands skola behöver struktureras upp under de
kommande sex läsåren, enligt bilaga:

./. Bilaga B-UN § 53 

I planen ingår en utökning med en klasslärartjänst och ett klassrum från och
med höstterminen 2024.

Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden sänder planen över det förväntade behovet av platser
inom åk  1-6  under  de  kommande  sex  läsåren  till  kommunstyrelsen  för
kännedom.
*********

BESLUT: 
Enligt förslag.
--------------

KS 261 §
22.11.2021

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna sig ärendet till kännedom. 
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag
samt att översända ärendet till kommunfullmäktige till kännedom. 
-------------
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Elevprognos Lemlands kommun uppgjord 1/11-21

Åk 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028

1 24 (f- 15) 26 (f-16) 27 (f-17) 28 (f-18) 19 (f-19) 26 (f-20)
2 27 24 26 27 28 19
3 29 27 24 26 27 28
4 30 29 27 24 26 27
5 10 30 29 27 24 26
6 28 10 30 29 27 24
totalt 148 146 163 161 151 150
Söderbyområdet

Åk 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028
1 4 (f-15) 6 (f-16) 4 (f-17) 3 (f-18) 1 (f-19) 4 (f-20)
2 6 4 6 4 3 1
3 7 6 4 6 4 3
4 1 7 6 4 6 4
5 3 1 7 6 4 6
6 5 3 1 7 6 4
totalt 26 27 28 30 24 22
Järsö-Nåtöområdet

Kommunstyrelsen, 22.11.2021 § 261 
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Lemlands skola, strukturplan 6 läsår framåt (exkl. inflyttning)

2022-2023

klass elevantal
1A 12
1B 12
2A 13
2B 14
3-4A 19
3-4B 20
3-4C 20
5-6A 19
5-6B 19

148 elever

2023-2024

klass elevantal
1A 13
1B 13
2A 12
2B 12
3-4A 18
3-4B 19
3-4C 19
5-6A 20
5-6B 20

146 elever

2024-2025

klass elevantal
1A 13
1B 14
2A 13
2B 13
3-4A 17
3-4B 17
3-4C 17
5-6A 19
5-6B 20
5-6C 20

163 elever

9 klasslärare + 4 ass. + 1 NPF-coach

4 assistenter (medicinska skäl)

9 klasslärare + 4 ass. + 1 NPF-coach

3 assistenter (medicinska skäl)

10 klasslärare + 4 ass. + 1 NPF-coach

1 nytt klassrum behövs

2 assistenter (medicinska skäl)

Kommunstyrelsen, 22.11.2021 § 261 
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2025-2026

klass elevantal
1A 14
1B 14
2A 13
2B 14
3-4A 17
3-4B 17
3-4C 16
5-6A 18
5-6B 19
5-6C 19

161 elever

2026-2027

klass elevantal
1A 9
1B 10
2A 14
2B 14
3-4A 17
3-4B 18
3-4C 18
5-6A 17
5-6B 17
5-6C 17

151 elever

2027-2028

klass elevantal
1A 13
1B 13
2A 9
2B 10
3-4A 18
3-4B 18
3-4C 19
5-6A 17
5-6B 17
5-6C 16

150 elever

10 klasslärare + 4 ass. + 1 NPF-coach

Ev.1 assistent (medicinska skäl)

10 klasslärare + 4 ass. + 1 NPF-coach

10 klasslärare + 4 ass. + 1 NPF-coach

Kommentar:

Med nuvarande elevunderlag klarar vi så långt vi vet i dagsläget om vi får 
en lärartjänst + ett klassrum till från och med läsåret 2024-2025 och framåt.

Förslag till klassrum i befintlig byggnad:

1. Ta ner väggen till städerskornas utrymme och gör det lilla 
grupprummet som ligger vägg i vägg större.

2. Musiksalen blir klassrum. Var har vi då musik? I Eftis? Var är då 
Eftis?

3. Eftis blir klassrum. Var är då Eftis?
4. Eftis har trångt. En långsiktig lösning behöver funderas på.

Kommunstyrelsen, 22.11.2021 § 261 
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LE/595/2021

Utredning tillsammans med Lumparland och Föglö om en gemensam 
extern resurs för näringslivsutveckling i regionen

KS 164 § 
13.09.2021

I  budget  2021  under  kostnadsställe  1302  Kommunstyrelsen har
kommunfullmäktige formulerat ett verksamhetsmål med följande lydelse:

”Lemland utreder och anlitar tillsammans med Lumparland och Föglö
en gemensam extern resurs som under tre år arbetar dedikerat med att
utveckla näringslivet i Lemland och i regionen.”

Som underlag till verksamhetsmålet har kommunfullmäktigeledamot Tony
Asumaa tagit fram en projektbeskrivning inkluderande syfte, mål, lösning
och projektöversikt samt budget. Målsättning med projektet är att:
- befintliga företag i regionen utvecklas,
- flera nya företag bildas i regionen, samt
- befintliga företag etablerar sig i regionen.

Genom  detta  är  tanken  att  nya  arbetstillfällen  skapas  och  en  ökad
inflyttning ska kunna ske. Detta skulle i sin tur kunna leda till ett bättre
skatteunderlag för kommunerna.

Visionen för projektet är att regionen Lemland-Lumparland-Föglö efter tre
år har 10-20 mikro- och småföretag med 20-60 nya arbetsplatser i regionen.

Det  gemensamma projektet  är  tänkt  att  formas  i  samråd  med de  lokala
politikerna i regionen samt de ledande tjänsteinnehavarna, men framförallt
med  det  lokala  åländska  och  regionala  näringslivet  och
näringslivsorganisationerna.

I den uppställda projektplanen framgår följande uppskattade kostnader:
Budget Per år Totalt 3 år
Projektledare 12 000 euro 36 000 euro
Rese- och möteskostnader 1 000 euro 3 000 euro
Marknadsföring och övriga kostnader 1 000 euro 3 000 euro
Totalt 14 000 euro 42 000 euro

Finansieringen är tänkt att ske så att 50 procent av kostnaderna betalas av
Ålands landskapsregering (Ålands budget  2021, sidan 34:  ”  Förutom de
redan  befintliga  projekten  […]  kommer  ytterligare  satsningar  göras
exempelvis genom att ge kommuner som gemensamt vill samarbeta kring
incitament att  främja företagandet och näringslivet i  kommunen/regionen
möjlighet till det”). Resterande 50 procent betalas av de tre kommunerna i
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proportion till invånarantalet (per 31.12.2020), enligt följande:

Fördelning Antal invånare Pris per invånare Kostnad per år
Lemland 2 114 2,32 euro 4 913 euro
Lumparland 372 2,32 euro 865 euro
Föglö 526 2,32 euro 1 222 euro
Totalt 3012 7 000 euro

Lumparlands kommun har 25.11.2020 framfört att de ställer sig positiva till
tanken om ett med Lemlands och Föglö kommuner gemensamt projekt för
att  skapa  tillväxt  på  axeln  Lemland-Lumparland-Föglö.  Lumparlands
kommun föreslår att också Kökar och Sottunga kommuner kan vara med i
ett eventuellt gemensamt projekt.

Föglö kommun har genom kommundirektören uttryckt sig positiva till att
delta i ett gemensamt projekt enligt ovan.

Det  kan  konstateras  att  Lemlands  kommun  har  en  förhållandevis  låg
samfundsskattekraft.  Det  föreslagna  projektet  kan  bidra  till  ökad
samfundsskattekraft under lång tid framöver. Därtill har Lemlands kommun
till  följd av Covid-19 en högre relativ  arbetslöshet  än tidigare år,  vilket
innebär  att  det  finns  incitament  för  kommunen  att  vidta  stimulerande
åtgärder för näringslivet och företagandet i kommunen. 

Kommunerna  måste  inom  sig  utse  en  huvudman  för  projektet  och
huvudmannen  bör  ombesörja  att  omgående  anhålla  från  Ålands
landskapsregering om deltagande i finansieringen av projektet.

Föglö kommun har de senaste åren framgångsrikt arbetat målmedvetet med
ökad turism och näringsliv, med en anställd näringskoordinator på deltid.
Lemlands och Lumparlands kommuner har inte någon anställd särskilt för
detta  ändamål,  utan  merparten  av  näringslivsfrågorna  sköts  av
kommundirektören  i  respektive  kommun.  Med  anledning  av  att  Föglö
kommun har mer erfarenhet av dylikt arbete från tidigare skulle de vara väl
lämpade som huvudman för projektet. 

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  delta  i  ett  gemensamt  projekt  för
näringslivsutveckling  i  regionen  Lemland-Lumparland-Föglö  i  enlighet
med beskrivet ovan under förutsättning att Ålands landskapsregering deltar
i finansieringen av projektet till minst 50 procent av totalkostnaderna. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare tillfråga Föglö kommun om de kan åta
sig uppdraget som huvudman för projektet samt ombesörja att omgående
anhålla  från  Ålands  landskapsregering  om  deltagande  i  finansiering  av
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projektet.

Kommunstyrelsen  beslutar  slutligen  att  befullmäktiga  kommundirektören
att  företräda  kommunen  och  besluta  om  samt  underteckna  nödvändiga
handlingar i enlighet med det som framkommer ovan för att projektet ska
komma till stånd.
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
-------------

KS 262 §
22.11.2021

Kommunstyrelsen i  Föglö har den 2.11.2021 beslutat  att  Föglö kommun
deltar  i  projektet  i  enlighet  med  projektupplägget.  En  förutsättning  för
deltagande  är  att  Ålands  landskapsregering  deltar  i  finansieringen  av
projektet  till  minst  50  % av  totalkostnaderna.  Föglö  kommun  har  även
beslutat att man kan åta sig att vara huvudman för projektet samt ombesörja
anhållan  till  Ålands  landskapsregering  om  finansieringsstöd  enligt
projektbeskrivningen. 

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  att  anteckna  sig  Föglö  kommuns  beslut  till
kännedom. 
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
-------------
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LE/778/2021

Donationsfonden för äldreomsorgen i Lemland: Utredning över mark-
områden tillhörande donationsfonden

KS 263 § 
22.11.2021

I  revisionsrapporten  för  Lemland  för  räkenskapsår  2020  framkom  att
kommunen under året genomfört ett markbyte med Lemland-Lumparlands
församling. Marken som kommunen gett i byte härrör från ett danaarv och
ingick  därmed  i  donationsfondens  egendom,  vilket  inte  har  beaktats  i
bokslutet 2020. I rapporten lyfts även upp att kommunen borde kompensera
donationsfonden  med  markvärdet  i  affären.  Kommunstyrelsen  gav
ekonomikansliet  i  uppdrag  att  utreda  vilka  tillgångar  som  hör  till
donationsfonden och att säkerställa att alla dessa tillgångar, oberoende av
tillgångsslag,  placeras  under  rubriken  förvaltade  medel,  samt  att  de
specificeras i kommande bokslut.

Från balansen kan förvaltade medel utläsas och här ingår donationsfondens
särskilda  täckning  samt  övrigt  förvaltat  medel.  Dessa  finns  även
specificerade i balansspecifikationer. Dessa har hanterats på ett korrekt sätt
och därmed behövs ingen närmare utredning över det.

Däremot har, vid markförsäljning och byte med mark som anses höra till
donationsfonden, vinsten inte  betalats  till  donationsfonden utan stannat i
kommunens bokföring.  Fonden har  inget  eget  anläggningsregister  varför
markförsäljningar  och  byten  behöver  utföras  via  anläggningstillgångar.
Försäljningarna  har  lagts  in  med  värdet  noll  eftersom  marken  erhållits
genom donationer.

Efter utredning kan konstateras att försäljning av mark som kan anses höra
till  donationsfonden har skett  år  2019 och år 2021. År 2020 gjordes det
ovannämnda markbytet med Lemland-Lumparlands församling.

Kommunen  har  detaljplanerat  ett  område  vid  Norra  Söderbyvägen  i
Söderby inkluderande fastigheten Runebo RNr 9:49 och från detta område
sålt styckade tomter. Det ursprungliga markområdet härrör från ett danaarv
och tillhörde därmed donationsfonden. År 2019 såldes fastigheten 417-418-
9-63 och år 2021 såldes fastigheterna 417-418-5-27 och 417-418-9-62. Då
kommunen bekostat uppgörande av detaljplan, styckning, avlopp och vatten
samt provisionsavgifter för mäklarfirmor har dessa kostnader räknats bort
från  försäljningsvinsten.  Detta  för  att  få  fram ett  riktgivande  ersättande
belopp  till  donationsfonden.  Totalt  17  tomter  detaljplanerades  samtidigt
som ovan nämnda tomter. Hit hör även en osåld fastighet 417-418-5-28.
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Ekonomichefen förordar:
Kommunstyrelsen  beslutar  att  den  fastighet  som  såldes  år  2019  samt
fastighetsbytet  med  församlingen  kompenseras  till  ett  totalvärde  av
19 722,76 euro. Eftersom detta skett år 2019 och 2020 och det handlar om
två  slutförda  räkenskapsperioder  beslutar  kommunstyrelsen  att  dessa
korrigeras  som  rättelse  till  tidigare  räkenskapsperiod.  Detta  ger  en
minskning av kommunens egna kapital och betalas ut till donationsfondens
brukskonto.  Detta noteras även i bokslut samt specifikationer.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att de två tomter som är sålda år 2021,
det vill säga under innevarande räkenskapsperiod, korrigeras via vinst på
försäljning  av  anläggningstillgångar  till  ett  värde  av  
9 179,19 euro. Medlen betalas ut till donationsfondens brukskonto.

Kommunstyrelsen  konstaterar  att  den  ännu  osålda  tomten  vid  Norra
Söderbyvägen härrörande från Runebo RNr 9:49 även ingår i utredningen
och här finns således kommunens kostnader uträknade, vilka minskas av
vid en eventuell försäljning av fastigheten 417-418-5-28. Mark tillhörande
donationsfonden behöver tydligt märkas ut och specificeras i  kommande
bokslut.

De ovan nämnda åtgärderna har förankrats hos kommunens yrkesrevisor. 

Ekonomichef Jennica Martelin är närvarande och informerar om ärendet. 

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  att  den  fastighet  som  såldes  år  2019  samt
fastighetsbytet  med  församlingen  kompenseras  till  ett  totalvärde  av
19 722,76 euro. Eftersom detta skett år 2019 och 2020 och det handlar om
två  slutförda  räkenskapsperioder  beslutar  kommunstyrelsen  att  dessa
korrigeras  som  rättelse  till  tidigare  räkenskapsperiod.  Detta  ger  en
minskning av kommunens egna kapital och betalas ut till donationsfondens
brukskonto.  Detta noteras även i bokslut samt specifikationer.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att de två tomter som är sålda år 2021,
det vill säga under innevarande räkenskapsperiod, korrigeras via vinst på
försäljning  av  anläggningstillgångar  till  ett  värde  av  
9 179,19 euro. Medlen betalas ut till donationsfondens brukskonto.

Kommunstyrelsen  konstaterar  att  den  ännu  osålda  tomten  vid  Norra
Söderbyvägen härrörande från Runebo RNr 9:49 även ingår i utredningen
och här finns således kommunens kostnader uträknade, vilka minskas av
vid en eventuell försäljning av fastigheten 417-418-5-28. Mark tillhörande
donationsfonden behöver tydligt märkas ut och specificeras i  kommande
bokslut.
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De ovan nämnda åtgärderna har förankrats hos kommunens yrkesrevisor. 
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
--------------
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LE/509/2021

Rättelseyrkande över Ks beslut 211 §/18.10.2021 gällande anställning 
av teknisk chef, konstaterande av eventuellt jäv

KS 211 § 
18.10.2021

Tjänsten som teknisk chef har varit  lediganslagen under tiden 6.8.2021–
23.8.2021.  Kommundirektören  beslöt  7.9.2021,  i  samråd  med
rekryteringsgruppen, att lediganslå tjänsten som teknisk chef på nytt under
perioden 8.9.2021–22.9.2021 för att få fler sökanden. Tidigare ansökningar
beslöts beaktas. 

Inom utsatt tid har tjänsten sökts av totalt nio personer, varav en sökande
har dragit tillbaka sin ansökan. En sökande önskar vara anonym. 

Intervjuer har hållits med fem sökanden och referenser kontaktades för alla
intervjuade.  Intervjuerna  har  hållits  av rekryteringsgruppen bestående av
kommunstyrelsens  ordförande  Jana  Eriksson,  kommundirektör  Julia
Lindfors, personalsekreterare Elin Langels, tidigare tekniska chefen Jacob
Nordlund  samt  Lumparlands  kommundirektör  Mattias  Jansryd,  såsom
representant för Lumparlands kommun. 

Vid urvalet  beaktades,  utöver utbildning och arbetserfarenhet,  särskilt  de
sökandes  förmåga  inom  ledarskap,  samarbete,  självständigt  arbete,
initiativtagande samt personlig lämplighet och engagemang. Utgående från
en samlad bedömning av utbildning, arbetserfarenhet, personlig lämplighet
och intervjuerna samt referenserna av de sökande har rekryteringsgruppen
gjort  bedömningen  att  Kenneth  Rosenberg-Brunila  är  den  som  bäst
motsvarar förväntningarna.

Lönesättningen  för  tekniska  chefen  utgör  helhetslön  i  enlighet  med
kommunens lönepolicy och beslutas av kommunstyrelsen. 

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  att  anställa  Kenneth  Rosenberg-Brunila  som
teknisk  chef.  Detta  med  motivering  om att  Kenneth  Rosenberg-Brunila
utgående från en helhetsbedömning av utbildning, kunnande, erfarenhet och
personlighet anses vara mest lämplig för tjänsten som teknisk chef. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare om följande avlöning och villkor:
-  Helhetslönen  för  Kenneth  Rosenberg-Brunila  uppgår  till  4  410
euro/månad.
- En prövotid om sex (6) månader tillämpas. 

264 §

22.11.2021
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 58



LEMLANDS KOMMUN

I övrigt enligt gällande kollektivavtal. 

Kommunstyrelsen  beslutar  att  delegera  övriga  anställningsvillkor  och
överenskommelse om anställningens startdatum till kommundirektören. 
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
--------------

KS 264 §
22.11.2021

Ett  rättelseyrkande  i  enlighet  med  110  §  kommunallag  (1997:73)  för
landskapet Åland har inkommit 09.11.2021 över kommunstyrelsens beslut 
§  211/18.10.2021.  Rättelseyrkandet  har  lämnats  inom  utsatt  tid  för
rättelseyrkande och av part i ärendet. Organet ska utan dröjsmål behandla
ärendet på nytt.
Då  part  i  ärendet  yrkar  på  att  jäv  skulle  föreligga  i  ärendet  bör
kommunstyrelsen besluta om eventuellt jäv. 

Kanslichefens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att konstatera att jäv i ärendet föreligger för 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. 
Jävsgrund:  Den så kallade generalklausulen i  24 § 2 mom. 6 punkten  i
förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kanslichefen för 
beredning. 
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att konstatera att jäv i ärendet föreligger 
för kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. 
Jävsgrund:  Den så kallade generalklausulen i  24 § 2 mom. 6 punkten  i
förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Kommunstyrelsens ordförande Jana Eriksson samt kommundirektör Julia 
Lindfors avlägsnar sig och deltar inte i ärendets vidare behandling. 

Kommunstyrelsens vice ordförande Robert Mansén för ordet under 
ärendets vidare behandling. 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att återremittera ärendet till kanslichefen 
för beredning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
-------------
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LE/527/2021

Rättelseyrkande över kommundirektörens tjänsteinnehavarbeslut § 
66/2021 Begäran om utlämnande av handling, konstaterande av even-
tuellt jäv

KS 265 § 
22.11.2021

Ett  rättelseyrkande  i  enlighet  med  110  §  kommunallag  (1997:73)  för
landskapet  Åland  har  inkommit  9.11.2021  över  kommundirektörens
tjänsteinnehavarbeslut  §  66/2021 av  den 3.11.2021.  Rättelseyrkandet  har
lämnats  inom  utsatt  tid  för  rättelseyrkande  och  av  part  i  ärendet.
Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål ta upp ärendet till behandling. 
Då  part  i  ärendet  yrkar  på  att  jäv  skulle  föreligga  i  ärendet  bör
kommunstyrelsen besluta om eventuellt jäv. 

Kanslichefens förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  att  konstatera  att  jäv  föreligger  i  ärendet  för
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. 
Jävsgrund:  Den så kallade generalklausulen i  24 § 2 mom. 6 punkten  i
förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Kommunstyrelsen  beslutar  att  återremittera  ärendet  till  kanslichefen  för
beredning.
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att konstatera att jäv i ärendet föreligger 
för kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. 
Jävsgrund:  Den så kallade generalklausulen i  24 § 2 mom. 6 punkten  i
förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Kommunstyrelsens ordförande Jana Eriksson samt kommundirektör Julia 
Lindfors avlägsnar sig och deltar inte i ärendets vidare behandling. 

Kommunstyrelsens vice ordförande Robert Mansén för ordet under 
ärendets vidare behandling. 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att återremittera ärendet till kanslichefen 
för beredning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
--------------
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LE/259/2020

Skrivelse från Granholm-Slätholms väglag angående projektkostnad

TN 41 § 
20.05.2021

Tekniska  chefen  har  via  e-Avrop  utannonserat  grundförbättring  av
Granholmsvägen P317-2 under tiden 29.03.2021-30.4.2021. Ett anbud har
inkommit om 176 000 euro. Vägen är ca 600 meter lång. Därtill beräknas
ytterligare kostnader uppkomma i form av:

Projektering, kontrollanttjänster, ~2 %
Oförutsedda kostnader, ~5 %
Byggherrekostnader, ~3 %

Totala  projektkostnaden  beräknas  därmed  uppgå  till  ca  194  000  euro
(markinlösen ej inräknat)

Budgeterade medel för kommunens del i projektet är 35 000 euro, vilket
ska täcka 45 % av projektkostnaden. Resterande andel faller på väglaget.

Kommunens andel enligt  inkommet anbud inklusive merkostnader skulle
därmed bli 87 000 euro, och väglagets andel bli 107 000 euro.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar begära tilläggsmedel  om 87 000 – 35 000 =
52 000 euro, samt presentera kostnadsandelsförslag om 107 000 euro för
godkännande av väglaget.

Under förutsättning att tilläggsmedel beviljas och att väglaget godkänner
sin kostnadsandel delegeras avtalstecknandet till tekniska chefen.

*********
BESLUT:
Nämnden omfattar tekniska chefens förslag.
-------------

KS 109 §
31.05.2021

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att godkänna 
tilläggsmedel om 52 000 euro för projekt P317-2 Granholmsvägen, 
kommunalväg. Tilläggsmedlen godkänns under förutsättning att väglaget 
före kommunfullmäktiges beslut har kommit in med godkännande av 
kostnadsandelsförslaget. 
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*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
-------------

Tekniska chefen Jacob Nordlund är närvarande och informerar om 
projektet. 

KFGE 41 §
16.06.2021

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att omfatta kommunstyrelsens förslag.
-------------

KS 266 §
22.11.2021

Vid fakturering av väglagets kostnad för deltagande i projektet har momsen 
beräknats felaktigt. Faktureringen sker i två rater om hälften av kostnaden 
vardera, varav den första raten är fakturerad 19.8.2021 (fakturanummer 
81062) i samband med projektets inledande och den andra raten ska 
faktureras inom kort då slutsyn för projektet har hållits.

Vid uppgörande av fakturan har summan 53 500 euro (hälften av 107 000 
euro) felaktigt antagits vara inklusive moms, varför fakturan är utställd till 
beloppet 43 145,16 euro samt därtill moms om 10 354,84 euro (24 %). Med
detta antagande kommer kommunen erhålla 86 290,32 euro för väglagets 
andel av projektet. 

Väglagets andel om 45 % av projektkostnaden uppgår egentligen till 
107 000 euro exklusive moms, det vill säga 132 680 euro inklusive moms. 
Moms om 24 % uppgår således till 25 680 euro totalt. De två raterna skulle 
således ha uppgått till beloppet 53 500 euro samt därtill moms om 12 840 
euro (24 %) vardera.

På inrådan av kommunens yrkesrevisor har därefter en faktura 
(fakturanummer 84131) avseende momskorrigering skickats till väglaget 
10.11.2021.

Granholm-Slätholms väglag har den 17.11.2021 kommit in med en 
skrivelse där man bestrider faktura (fakturanummer 84131) avseende 
momskorrigering.

Det kan konstateras att ursprunget till den felaktiga momskorrigeringen har 
uppstått till följd av otydlig information vid överenskommelse med 
väglaget. Det har inte tydligt specificerats om väglagets andel om 107 000 
euro är inklusive eller exklusive moms. Det kan därtill konstateras att det 
inte heller i tekniska nämndens beslut § 41/20.5.2021 avseende äskande om
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tilläggsmedel för projektet har specificerats om kostnadsandelen som fördes
för godkännande till väglaget var inklusive eller exklusive moms. Tekniska 
nämnden har inte heller ingått något skriftligt avtal med väglaget eller på 
något annat sätt dokumenterat om den överenskomna kostnadsandelen är 
inklusive eller exklusive moms. Mot bakgrund av detta kan det konstateras 
att väglaget har haft en rimlig anledning att utgå från att det överenskomna 
beloppet om 107 000 euro är den totalsumma som väglaget har att lägga ut 
för deltagande i projektet.

Kommunstyrelsen är behörig att besluta om avskrivning alternativt 
nedskrivning av fordringar enligt 55 § 5 mom. 41 p. i förvaltningsstadga för
Lemlands kommun. 

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar avskriva fordran om 12 840 euro 
(fakturanummer 84131) som ställts mot Granholm-Slätholms väglag till 
följd av momskorrigering. Kommunstyrelsen beslutar vidare att den 
kommande faktureringen för rat 2 ska uppställas likadan som 
fakturanummer 81062 för rat 1, så att fakturan är utställd till beloppet 
43 145,16 euro samt därtill moms om 10 354,84 euro (24 %).

Kommunstyrelsen beslutar att delge ärendet till tekniska nämnden till 
kännedom och uppmana nämnden att säkerställa rutinerna avseende 
momshantering och skriftliga överenskommelser vid gemensamma projekt 
med externa parter.

Kommunstyrelsen beslutar även att delge ärendet till 
kommunfullmäktige för kännedom.
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
--------------
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LE/781/2021

Kommunernas socialtjänst k.f förbundsstämma 03.12.2021, direktiv till
ombud

KS 267 § 
22.11.2021

Kommunernas socialtjänst k.f har den 19.11.2021 kommit in med kallelse
till  förbundsstämma  den  3.12.2021  kl  13.00  i  konferensrum  Klinten  i
Kvarteret  iTiden  på  Elverksgatan  10.  Lemlands  kommuns  ombud  vid
förbundsstämman är Annika Humell med Henrik Olofsson som ersättare. 

Vid förbundsstämman ska följande ärenden behandlas:

§ 11 Sammanträdets öppnande
§ 12 Val av mötesordförande
§ 13 Fastställande av röstlängd för sammanträdet
§ 14 Sammanträdets beslutförhet och laglighet
§ 15 Godkännande av föredragningslistan
§ 16 Val av protokolljusterare
§ 17 Avgifter
§ 18 Omdisponering av investeringsbudget
§ 19 Fastigheten Svedgränds skick samt nedskrivning av fastigheten
§ 20 Budget 2022 samt ekonomiplan 2023 – 2024
§ 21 Anmälningsärende, effektivitetsrevision

Kallelsen  med  tillhörande  bilagor  har  delgetts  kommunstyrelsen  på
extranätet 19.11.2021. 

Det  kan  konstateras  att  avgifter  (17  §)  som föreslås  inför  2022  i  stort
motsvarar  de  avgifter  som  uppburits  under  2021  och  endast  mindre
ändringar införs. 

Förslaget  till  omdisponering  av  investeringsbudget  (18  §)  medför  att
investeringsbudgeten minskar med 281 000 euro. En del av de investeringar
som stryks  under 2021 är istället  inplanerade i  budgetförslaget  för 2022
eller ekonomiplanen för 2024.

Kommunstyrelsen har genom beslut § 230/18.10.2021 gett utlåtande över
det  då  liggande förslaget  till  budget  2022 för  KST. Efter  kommunernas
yttranden beslöt förbundsstyrelsen 19.10. 2021 att kommunernas andel av
budgeten  för  år  2022  skulle  vara  26,7  miljoner  euro.  Det  är  totalt  en
minskning av förvaltningens budgetförslag med 1 miljon euro, vilket till
följd  av  kostnadsfördelningen  motsvarar  en  minskning  av  Lemlands
kommuns kostnadsandel med ca 30 000 euro. I övrigt är kommunstyrelsens

267 §
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utlåtande över budgeten fortfarande aktuella.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande direktiv till Lemlands kommuns
ombud vid Kommunernas socialtjänst k.f:s förbundsstämma:
- Avseende budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 (20 §) hänvisas till

kommunens  utlåtande  över  KST:s  förslag  till  budget  2022,  enligt
kommunstyrelsens beslut § 230/18.10.2021. Det är fortsättningsvis av
största vikt att kostnadsmedvetenhet och budgetföljsamhet råder samt
att  kommunalförbundet  kontinuerligt  eftersträvar  att  sänka
verksamhetens fasta kostnader.

- I övrigt kan ärendena godkännas enligt förslag.
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
--------------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunal-
lagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 252 - 267

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 249 – 251

Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:  

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

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 Lemland
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Paragrafer: 249 - 251

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslu-
tet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla. I 
vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 
den som framställer det.
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BESVÄRSANVISNING

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 kom-
munalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom 
kommunalbesvär på den grunden att
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
22101 MARIEHAMN

Paragrafer: 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju da-
gar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del 
av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.

Avgift

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i 
lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, 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
22101 MARIEHAMN

Paragrafer: __________________________________________________________________

Besvärstid 30 dagar efter delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och post-
adress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshand-
lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Hand-
lingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Avgift

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i 
lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, 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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