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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013 

 

 

Sammanträdestid: 18.30 -19.35   

    

Sammanträdesplats:  Mötesrummet, kommunkansliet,     
 

Beslutande:                    

Ordinarie ledamöter:          

 Mats Perämaa, ordförande 

               Göran Söderlund,  

                                     I viceordförande                   

   Ingrid Nygård-Sundman           

                                    II  viceordförande 

 Kora Klapp  

  Torbjörn Engman  

 Gunilla Henriksson  

   Ulla-Karin Newton  

   Fredrik Sjölund 

  Stefan Sundman 

Ersättare:  

      Thorsten Krüger      

      Pekka Ketonen 

  

  

  

Övriga närvarande:  

 

 Mia Hanström, kommunstyrelsens ordförande 

  Tommy Pettersson, kommunstyrelsens viceordförande 

  Jim Eriksson, kommundirektör, protokollförare   
                

Underskrifter: 

  

 

Mats Perämaa    Jim Eriksson  

Ordförande      Protokollförare 

  

 

Justering, Kumlinge den   4/10    2013,   
      

      

Göran Söderlund   Ulla-Karin Newton     

Protokolljusterare    protokolljusterare 

 

  

 

 

Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge by, TISdagen den 8.10.2013 

      

Intygar, tjänsteställning:   

 

Jim Eriksson, 

Kommundirektör 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013 

 

 

ÄRENDEN 
 

 

§ 31 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET ............................... 3 
§ 32 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE ................................................................ 3 
§ 33 – GODKÄNNANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING .................................... 3 
§ 34 – ÅTERTAGANDE AV PLAN FÖR KOMMUNALT AVLOPPSNÄT   

§ 35 – BIBLIOTEKARIESYSSLAN - OMBILDANDE AV TJÄNST TILL BEFATTNING I   

           ARBETSAVTALSFÖRHÅLLANDE  

§ 36 - UPPMANING TILL FYLLNADSVAL I BILDNINGSNÄMNDEN 

§ 37 - FÖRLUST AV VALBARHET I FULLMÄKTIGE 

§ 38 - VIKARIE FÖR KOMMUNTEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR I SEPTEMBER 

§ 39 - VIKARIE FÖR KOMMUNTEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR I OKTOBER 

§ 40 - ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

 

 

 

Efter fullmäktigemötet hölls på initiativ av fmge-ledamot och nln-ordförande 

Torbjörn Engman en kort diskussion om näringslivsnämndens uppgifter och 

framtida existens. Diskussionen föranleddes bland annat av att det i 

budgetdirekiven för 2014 nämns att näringslivsnämnden fortsatta existens ska 

dryftas. Ärendet behandlas sannolikt formellt av kommunstyrelsen inom 

oktober månad. 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-33  03.10.2013 

 

 

 § 31 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 

KomL 23 §, Beslutsförhet 

Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Om 

antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar till följd av att en eller flera av 

de närvarande ledamöterna är jäviga i ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i 

ärendet.  

 

FÖRSLAG  

Ordförande konstaterar om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.   

DISKUSSION 

BESLUT 

 Ordförande konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.      

 

------------------------ 

 

 § 32 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
 

Förvaltningsstadgan 74 §: Förande, justering och framläggande av protokoll. Två 

fullmäktigeledamöter utses att justera sammanträdets protokoll. 

 

BESLUT  

Ledamöterna Göran Söderlund och Ulla-Karin Newton utsågs att justera protokoll över 

sammanträdet. 

--------------------------- 

 

§ 33 – GODKÄNNANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING 

 

KomL 44 §: Förutsättningar för behandling av ärenden 

Fullmäktige kan endast handlägga ärenden som nämnts i kallelsen till sammanträdet och 

som i enlighet med bestämmelserna i denna lag beretts av styrelsen eller ett 

beredningsorgan som avses i 45§. …  

Fullmäktige kan besluta att handlägga även andra ärenden som inte nämnts i kallelsen. 

Ett ärende som skall beredas och som inte har beretts av styrelsen eller annat 

beredningsorgan kan handläggas endast om fullmäktige enhälligt beslutar det. 

 

KomL 7 kap. Styrelsen,  49 § Uppgifter 

Styrelsen skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är 

lagliga, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och 

revisorer. 

 

Ordförande läser upp ärendelistan. 

   

DISKUSSION 

  

BESLUT 

 Ärenden enligt utsänd ärendelista. 

----------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

34 

102 

03.10.2013 

12.09.2013 

06.05.2008 

 

   

 

§ 34 -  ÅTERTAGANDE AV PLAN FÖR KOMMUNALT AVLOPPSNÄT 

  
 Fullmäktige 6.5.2008 : 
 

Bilaga: Plan för kommunalt avloppsnät (sammanställning: kommunteknikern) 
           inklusive: - taxor för anslutning och bruk   

        -översiktskarta 
         -kalkylerade kostnader* 

 
*Kostnader sammanfattning (privata anslutningar ingår ej) 
De kalkylerade kostnaderna för avloppsnät+reningsverken+kompostfält för slam utgår från 
konsult Trygve Packaléns beräkningar våren 2007 och de tilläggsberäkningar som 
kommunteknikern utförde då nätets reningsverk omplacerades till området intill skolan. 

Bruttoinvesteringskostnad = 236 000 exkl moms (288 000 euro inkl. moms) 
Landskapsstöd 30-40% (olika för reningsverk och nät)   
Kalkylerad kostnad då 35% landskapsstöd dras bort från bruttokostnaden: ca 155 000 euro. 
 

Efter att fullmäktige godkänt planen skall den sändas till miljömyndigheten för godkännande. 
         

DISKUSSION  
BESLUT 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
- planen för avloppsnät och reningsverk antas. Placering av avloppsnätets reningsverk på 
markområde 3:39, ej vid Annagården.  
 

- markområde 3:39 inköps av Roland Henriksson enligt intentionsavtalet (pliktning har gett 
önskat resultat.) 
 
- fullmäktige noterar och godkänner de tilläggskostnader som uppstår på grund av flytt av 
reningsverket från Annagården till den nya platsen på område 3:39. 

 
-nämndens förslag till taxor för anslutning och förbrukning antas.  

--------------------------------------------------- 

 

Kommunstyrelsen 12.9.2013: 
 

Bilagor: Plan för kommunalt avloppsnät , godkänd av fmge 6.5.2008. 

           inklusive: - taxor för anslutning och bruk   

        -översiktskarta 

         -kalkylerade kostnader 

 

 

År 2007 beräknades kostnader för ledningsdragningar och reningsverk uppgå till ca 

185 000 € exkl moms, vilket utgående från konsumentprisindex motsvarar ca 

215 000-220 000 €  år 2013. I detta ingår ej reningsverk och slamhantering vid fd 

sopdeponin. 

 

Nettokostnaden då landskapsstöd om 30% med räknas vore ca 150 000 € exkl 

moms. 
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 Kumlinge kommun 

 

En av anledningarna till att det uppstått en diskussion om att dra tillbaka 

planen på ett byaledningsnät är att privathushållens/företagens anslutningsavgifter 

och övriga kostnader skulle bli högre än om hushållen investerar i egna reningsverk. 

 

De kommunala verksamheternas tillförsel till avloppsnätet kan uppskattas till ca 25% 

av dygnsbelastningen, även om belastningen givetvis varierar under årets gång. 

 

Övriga 75% av tillförseln skulle alltså ca 10 hushåll och företag stå för. Hit hör Fab 

Småtalls, Länsmans Värdshus, Kumlinge Ahl och enskilda hushåll. 

75% av 150 000 € är ca 113 000 €. De ca 10 privata anslutningarna skulle alltså stå 

för ca 113 000 € av kostnaden för dragning av ledningsnät. De största 

anslutningsavgifterna skulle gälla för Fab Småtalls (13 hushåll), Länsmans Värdshus 

och Kumlinge Ahl. För enskilda hushåll skulle anslutningsavgiften bli lägre. Utöver 

anslutningsavgift skulle kostnader för grävning, ledningar och ev pump på den egna 

tomten uppstå. 

 

Om kommunen besluter sig för att ta tillbaka planen för avloppsnät uppstår behovet 

av enskilda anläggningar för skolan och Annagården. Enligt vikarierande 

kommunteknikerns preliminära kostnadsidé skulle ny reningsanläggning vid 

Annagården kosta ca 35 000 € exkl moms och en ny anläggning för skolan/Småtalls 

ca 40 000 exkl moms. Nettokostnad med 30% stöd vore drygt  50 000 € exkl moms. 

 

Sammantaget förefaller det med en viss marginal kunna försvaras att planen för 

avloppsledningsnät i Kumlinge by med närmaste omnejd ska dras tillbaka om 

motiveringen är att minimera kostnader för kommunen och privata anslutningar. Det 

är oklart om det ur precis alla hushålls/företags synvinkel är på detta sätt. 

Även själva projektets storlek och de tillhörande administrativa och tillsynsrelaterade 

utmaningarna gör att kommunen kan ha anledning att dra tillbaka planen och istället 

satsa på egna anläggningar för endast kommunens verksamhetspunkter. Småtalls 

skulle höra till skolans reningsverk eftersom den förbindande ledningen redan finns. 

 

Samtliga uppskattningar om kostnader i denna beredningstext utgår från 

avloppsplanen som uppgjordes av Trygve Packalén år 2007. Konsumentprisindex 

hämtades från ÅSUBs databas.  

  

Om man vill stärka exaktheten i kostnadskalkyler bör möjligen en ny plan för 

avloppsnät beställas. 

 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att den år 2008 av fullmäktige antagna 

avloppsplanen dras tillbaka och att de hushåll och företag som år 2007-2008 

anmälde intresse att ansluta sig informeras om beslutet. Kommunen bör informera 

hushåll och företag om vilka krav de ställs under. 

 

ÅMHM delges detta förslag. 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att innebörden av ett tillbakadragande av planen för 

avloppsnät är att kommunen ska planera och budgetera för separata enskilda 

avloppsreningsanläggningar vid skolan och Annagården . 

 

DISKUSSION 
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 Kumlinge kommun 

Under diskussionen konstaterades bl.a att det råder viss osäkerhet om 

möjligheterna för kommunen att erhålla stöd till de nivåer som varit aktuella 

tidigare. 

 

BESLUT 

Enligt förslag. Ärendet till fullmäktige.  

--------------------------------------------------- 

  

 Fullmäktige 03.10.2013 

   
Bilagor: Plan för kommunalt avloppsnät , godkänd av fmge 6.5.2008. 

           inklusive: - taxor för anslutning och bruk   

        -översiktskarta 

         -kalkylerade kostnader 

 

 

DISKUSSION 

 

BESLUT 

Enligt förslag. 

   

----------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN 

BILDNINGSNÄMNDEN 

35 

107 

03.10.2013 

12.09.2013 

   

 

§ 35 –   BIBLIOTEKARIESYSSLAN - OMBILDANDE AV TJÄNST TILL BEFATTNING   

             I  ARBETSAVTALSFÖRHÅLLANDE 

 

    Kommunstyrelsen 12.9.2013: 
 

 Sysslan som bibliotekarie är för närvarande tjänst i huvudsyssla enligt 

fullmäktiges beslut §48/10 mars 2000. 

 

Sysslan som bibliotekarie innehåller inte de uppgifter som förutsätter att den ska 

vara en tjänst. Därför bör den ombildas till en anställning i 

arbetsavtalsförhållande. 

 

Till kriterier för tjänsteförhållande hör att befattningen ska innehålla utövande av 

offentlig makt, enligt bl.a följande: 

-Föredragning i den kommunala beslutsprocessen. 

-Sysslan medför behörighet att ensidigt besluta om en annans fördel, rätt eller 

skyldighet (till beviljande av utkomststöd, betygsättning, utfärdande av förbud 

mm) 

-Ansvarsfull beredning, dvs förberedande åtgärder som har betydande verkningar 

på beslutprocessen i offentlig maktutövning. Hit kan tex en inspektion eller 

granskning som styr beslut senare i processen höra.  

 

Dylika uppgifter har bibliotekarien inte. I kommunala arbetsmarknadsverkets 

anställningshandbok nämns arbetsuppgifter inom bibliotek och fritidssektor som 

typiska sådana som ej innefattar utövning av offentlig makt. 

 

Det kan också påpekas att bibliotekarien i Kumlinge ej bereder budget åt 

bildningsnämnden utan istället uppgör ett budgetförslag exklusive 

personkostnader till bildningschefen. Det är bildningschefen som föredrar 

budgeten i bildningsnämnden och som tillfogar budgetförslaget personakostnader. 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att befattningen som bibliotekarie 

ombildas från tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande. 

 

DISKUSSION 

BESLUT 

 Enligt förslag. 

-------------------------------------------------- 

 Fullmäktige 03.10.2013 
 

DISKUSSION 

 

BESLUT 

Enligt kommunstyrelsens förslag: befattningen som bibliotekarie ombildas från 

tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande. 

 

 ----------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

36 

108 

03.10.2013 

12.09.2013 

   

 

§ 36 –    UPPMANING TILL FYLLNADSVAL I BILDNINGSNÄMNDEN 

 

Kommunstyrelsen 12.9.2013 

Gunilla Schåman anhåller om befrielse från sitt ledamotskap i bildningsnämnden 

på grund av byte av hemkommun. 

 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen anmodar fullmäktige:  

-att befria Gunilla Schåman från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden  

-att förrätta fyllnadsval i bildningsnämnden i och med att ledamot Schåman 

förlorar sin valbarhet på grund av byte av hemkommun 

 

DISKUSSION 

 

BESLUT 

Enligt förslag.  

-------------------------------------------------- 

 

 

 Fullmäktige 03.10.2013 
 

Bildningsnämndens sammansättning är för närvarande följande: 

Ordinarie Ersättare i kallelseordning 

Markku Lahtinen, ordförande 1. Pekka Ketonen 

Annika Fredriksen, viceordförande 2. Bror Ekblom 

Gunilla Schåman 3. Åsa Enqvist 

Satu Numminen 

Beata Ahlbäck 

Siv Schåman 

Fredrik Sjölund 

 

 

DISKUSSION 

Ordförande Perämaa föreslog att ärendet bordläggs. 

Förslaget vann enhälligt understöd.  

BESLUT 

Ärendet bordläggs. 

 ----------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN 

BILDNINGSNÄMNDEN 

37 

109 

03.10.2013 

12.09.2013 

   

 

§ 109 –   FÖRLUST AV VALBARHET I FULLMÄKTIGE   

 

Kommunstyrelsen 12.9.2013 

Fullmäktigeledamot Jonas Danielsson har meddelat byte av hemkommun. Därigenom 

förlorar han sin valbarhet i fullmäktige. 

 

Den som i första hand ersätter Danielsson som ordinarie ledamot i fullmäktige är 

nuvarande förste suppleanten Kora Klapp. Andre suppleant är Thorsten Krüger, som 

alltså blir förste suppleant då Kora Klapp tar Jonas Danielssons plats som ordinarie 

fullmäktigeledamot. Andre suppleant är Pekka Ketonen. 

  

Fullmäktige i Kumlinge har 9 ordinarie platser. Lägsta tillåtna antal är enligt 

kommunallagen 9 platser.  

Flyttningsrörelser under hösten 2013 kan leda till en situation då fullmäktige ej har 9 

ordinarie ledamöter. 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen uppmärksammar fullmäktige på Jonas Danielssons förlust av 

valbarhet. 

  

DISKUSSION 

BESLUT 

 Enligt förslag. 

-------------------------------------------------- 

 

 

 

 Fullmäktige 03.10.2013 
 

 

DISKUSSION 

 

BESLUT 

Kommunfullmäktige tecknar informationen till sin kännedom. 

 ----------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

38 

95 

03.10.2013 

09.08.2013 

   

 

§ 38 –   VIKARIE FÖR KOMMUNTEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR I SEPTEMBER 

 

OBS! Fullmäktige behandlade § 38 och § 39 samtidigt. 
 

 

Kommunstyrelsen 12.9.2013 

 

Det är i skrivande stund oklart om tekniska kansliet har ordinarie bemanning från 1 

september. Även om kansliet skulle ha ordinarie bemanning kan uttaget av semester 

framkalla en situation där en vikarie behövs för minst 1,5 månader. 

 

Föreslås att kommunstyrelsen utlyser ett vikariat gällande 

kommuntekniker/byggnadsinspektörs/befolkningsskyddsinstruktörs-tjänsten. 

Vikariatet ska motsvara den ordinarie tjänsten, dvs 80% av heltid. 

 

Vikariatet börjar 1.9.2013, eller enligt överenskommelse, och pågår till 31.10, med 

möjlighet till förlängning. 

Vikarien tillsätts under förutsättning att fullmäktige godkänner vikariatet. 

 

I annonsen kan framhållas att kommunen önskar att vikarien : 

Är förtrogen med kommunal förvaltning 

Har minst hyfsade kunskaper om byggnadslagen på Åland 

Har praktisk erfarenhet av byggnadsarbete 

Har kunskaper om fastighetsskötsel 

Är god skribent 

Är socialt smidig med integritet 

 

Ansökningar skall vara inlämnade senast måndag 26 augusti klockan 15.00. 

 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

kommunstyrelsen utlyser ett vikariat gällande 

kommuntekniker/byggnadsinspektörs/befolkningsskyddsinstruktörs-tjänsten. 

Arbetstiden är 80% av heltid. 

 

Vikariatet börjar 1.9.2013, eller enligt överenskommelse, och pågår till 31.10, med 

möjlighet till förlängning. 

I annonsen nämns att vikarien tillsätts under förutsättning att fullmäktige godkänner 

vikariatet. 

 

Kommundirektören, byggnadstekniska nämndens ordförande och kommunstyrelsens 

ordförande befullmäktigas av kommunstyrelsen att å kommunstyrelsens vägnar 

granska ansökningar och föreslå för fullmäktige vem som ska anställas som vikarie. 

 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att kommundirektören 

befullmäktigas att  förlänga vikariatet med Fredrik Packalén om 30% av 

heltid tills vikarie på 80% av heltid kan tillsättas. 
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 Kumlinge kommun 

DISKUSSION 

BESLUT 

Enligt förslag. 

-------------------------------------------------- 

 

 Fullmäktige 03.10.2013 
 

 

OBS! Fullmäktige behandlade § 38 och § 39 samtidigt. 
 

Kommundirektören inför fullmäktigemötet: 

Ingen ansökan om vikariatet på 80% av heltid inkom. Kommundirektören föreslogs 

befullmäktigas att förlänga vikariatet med Fredrik Packalén om 30% av heltid tills 

vikarie om 80% kan tillsättas.  

Vikariatet har endast kunnat tillsättas 1 månad åt gången beroende på att längden på 

ordinarie tjänstemannen frånvaro varit oklar ur formell synvinkel. 

 

Det kan finnas en viss oavsiktlig motstridighet mellan kommunstyrelsens förslag i 

denna § och kommunstyrelsen förslag i följande §. Motstridigheten består i att 

kommundirektören i den ena § och kommunstyrelsen i den andra § föreslås 

befullmäktigas att hantera vikariefrågan.  

 är kanske ett lämpligt beslut av fullmäktige i denna § följande: Kommunfullmäktige 

godkänner anställande av Fredrik Packalén som vikarie för 

kommuntekniker/byggnadsinspektör om 30% av heltid för september. 

 

DISKUSSION 

Ledamot Sundman föreslår att kommundirektören ska befullmäktigas att besluta om 

tillsättande av vikarie på lämpligt sätt fram tills ordinarie tjänsteinnehavare återkommer i 

arbete eller ny tjänsteinnehavare tillsätts. 

 

 Förslaget vann understöd. 

 

Omröstning genom handuppräckning 

Ledamot Sundmans 

förslag 

Kommunstyrelsens 

förslag (= kst hanterar 

vikariefrågan) 

5 röster 1 röst 

 

 

BESLUT 

Anställande av Fredrik Packalén som vikarie i september godkänns. 

 

Kommundirektören befullmäktigas att besluta om tillsättande av vikarie på lämpligt sätt 

fram tills ordinarie tjänsteinnehavare återkommer i arbete eller ny tjänsteinnehavare 

tillsätts. 

 

 ----------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

39 

116 

03.10.2013 

24.09.2013 

   

 

§ 39 –   VIKARIE FÖR KOMMUNTEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR I OKTOBER 

 

OBS! Fullmäktige behandlade § 38 och § 39 samtidigt. 
 

 

 

Kommunstyrelsen 24.9.2013 

 

Ordinarie kommuntekniker/byggnadsinspektör är ej i jobb i oktober. 

Därav uppstår behovet att fortsättningsvis ha vikarie. 

  

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

 Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Fredrik Packalén anlitas som 

vikarie för kommuntekniker/byggnadsinspektör om 30% av heltid under oktober 

månad. 

 

Fullmäktige föreslås befullmäktiga kommunstyrelsen att framöver hantera 

vikariefrågan för tjänsten som kommuntekniker/byggnadsinspektör. 

Delegeringen innebär en avvikelse från förvaltningsstadgan som gör gällande att 

det är fullmäktige som skall anställa vikarier för tjänstemän som fullmäktige 

fattat beslut om att anställa. Fullmäktige har anställt 

kommuntekniker/byggnadsinspektör och ska därför enligt stadgan anställa 

vikarie.  

Befullmäktigandet av kommunstyrelsen att sköta vikarieärendet gör 

beslutsgången snabbare och smidigare.  

  

DISKUSSION 

BESLUT 

Enligt förslag. 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 Fullmäktige 03.10.2013 
 

 

OBS! Fullmäktige behandlade § 38 och § 39 samtidigt. 
 

DISKUSSION 

 

BESLUT 

Anställande av Fredrik Packalén som vikarie i oktober godkänns. 

 

Kommundirektören befullmäktigas att besluta om tillsättande av vikarie på lämpligt sätt 

fram tills ordinarie tjänsteinnehavare återkommer i arbete eller ny tjänsteinnehavare 

tillsätts. 

 

 ----------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 40 

  

03.10.2013 

 

 

§ 40 –   ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

 

 Skatter 2013 

Sammanställning av skatteintäkter för perioden januari-september bifogas. 

  

Utredning om centralkök 

Bifogas jämte kommunstyrelsen beslut 12.9.2013 

 

Annagårdens renovering 

 

Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber 

Information om ekonomin, lånen mm. 

 

Träff med Brändö kommun 

Torsdag 17.10 ordnas träff mellan förtroendevalda och tjänstemän från Kumlinge och 

Brändö med avsikten att diskutera samarbetsmöjligheter med mera. Träffen hålls i 

Brändö klockan ca 14.30-19.30. 

Från Kumlinge deltar åtminstone fmge- och kst-ordförandena samt kommundirektören, 

men alla intresserade ledamöter i fmge och kst är välkomna att delta. En agenda 

sammanställs och distribueras per e-post. 

 

 

DISKUSSION 

BESLUT 

 Ärendena tecknades till fullmäktiges kännedom. 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Efter fullmäktigemötet hölls på initiativ av fmge-ledamot och nln-ordförande 

Torbjörn Engman en kort diskussion om näringslivsnämndens uppgifter och 

framtida existens. Diskussionen föranleddes bland annat av att det i 

budgetdirekiven för 2014 nämns att näringslivsnämnden fortsatta existens ska 

dryftas. Ärendet behandlas sannolikt formellt av kommunstyrelsen inom 

oktober månad. 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE   03.10.2013 

 

 

BESVÄRSANVISNING 

 

Beslut som fattats av fullmäktige samt av kommunstyrelsen eller en nämnd fattat beslut 

med anledning av ett rättelseyrkande, överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol genom 

kommunalbesvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas 

genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har 

ändrats med anledning av rättelseyrkandet kan besvär anföras även av annan som har 

besvärsrätt enligt 113 § i kommunallagen (73/97). 

 

Besvärsförbud (112 §): Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast gäller 

beredning eller verkställighet, vilket gäller besluten i följande ärenden:_______ 

 

Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En 

part anses ha fått del av beslutet sju (7) 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.  

 

Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas till 

besvärsmyndigheten, skall anges  

 

1. det beslut i vilket ändring söks 

2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt  

3. de grunder på vilka ändring yrkas (jfr 111 §, 2 mom. i kommunallagen). 

 

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall 

underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress. 

 

Enligt 25 § i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas: 

4. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär, 

5. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när  

besvärstiden har börjat, samt 

6. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om 

dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. 

 

Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten, Ålands 

förvaltningsdomstol under adressen: (Torggatan 16 ), PB 31, 22101 Mariehamn. 

 


