SUNDS KOMMUN
Organ

PROTOKOLLSIDA
Nr

Sida

Kommunfullmäktige
2/2022
Sammanträdestid
Tisdagen den 15.03.2022, kl.18.30 – 19.10.
Sammanträdeslokal Sunds skola
Närvarande
Ledamöter:

Ersättare:

Dorita Lindholm, ordf.
Johan Lindholm, vice ordf.
Susann Eklund, andra vice ordf.
Benny Klingberg
Erik Schütten
Rikard Järvinen
Fredrik Lindeman
Annika Kortman
Tony Ek
Christer Lindqvist
Heljä Vesterlund
Sonja Lindström-Winé
Ann-Charlott Nyman,(18.40,§ 12)

Övriga närvarande

Ärenden

1

Ann Carlsson
Ann-Chaterine Renfors
Petter Johansson
Mia Schütten

Mats Ekholm, kst ordförande
Linda Nordmyr, kst vice ordförande
Andreas Johansson, kommundirektör
Marika Willstedt, ekonomichef
§§ 8 – 14

Underskrift

Protokollet justerat

Dorita Lindholm
Andreas Johansson
ordförande
sekreterare
Tid och plats tisdagen den 15.03.2022, på Sunds kommunkansli

Annika Kortman
Protokollet publice- Onsdagen den 16.03.2022
rat på kommunens Intygar:
webplats
Mia Schütten
Byråsekreterare

Tony Ek

SUNDS KOMMUN
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdestid

SAMMANTRÄDESKALLELSE sida 2

Kallelsedatum
08.03.2022
Tisdagen den 15.03.2022, kl. 18.30

Sammanträdesplats

Sunds skola

Protokollet publicerat på kommunens
webplats
Kallelsen utfärdad

Onsdag den 16.03.2022

Kallelsenummer
2/2022

Sund den 08.03.2022
Dorita Lindholm, ordf. kommunfullmäktige

Ärendets §-nummer

Kfg § 8
Kfg § 9
Kfg § 10
Kfg § 11
Kfg § 12
Kfg § 13
Kfg § 14

Ärende

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
Val av två protokolljusterare
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Delgivning av kommunstyrelsens protokoll
Remiss ÅLR, lagförslag om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi
Tilläggsbudget 1
Redovisning av ej verkställda beslut under år 2021

Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 08.03.2022
Intygar
________________________________________
Andreas Johansson, kommundirektör

SUNDS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

sida 3

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
15.03.2022
Kfg § 8
Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
15.03.2022
Enligt KomL 42 § skall Kallelse till sammanträde jämte handlingar sändas till
ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet, om inte fullmäktige i förvaltningsstadgan beslutar om en kortare tid. Inom samma tid ska sammanträdet tillkännages på det sätt som bestäms i 12 §. (2017/86). Enligt kommunens egen
förvaltningsstadga kapitel 3 fullmäktiges sammanträden § 12 sänds kallelse till
fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet. Enligt gällande
beslut av kommunfullmäktige (§ 8/2020) gäller ”att den kommunala informationen så som tidigare till största delen anslås på den officiella anslagstavlan vid
kansliet och införs i Sundsaktuellt […].
Enligt § 18 i förvaltningsstadgan skall namnupprop förrättas och ordföranden
skall konstatera huruvida kommunfullmäktige är lagligen sammankallat och
beslutfört.
Kallelse till detta sammanträde har anslagits och avsänts 08.03.2022.
Beslut:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört.
-------------------Kfg § 9
15.03.2022

Val av två protokolljusterare
Enligt kapitel 3 Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga § 44
skall fullmäktiges protokoll justeras av två för ändamålet för var gång valda justerare, såvida fullmäktige inte beslutat annorlunda beträffande något ärende. I
enlighet därmed bör två protokolljusterare utses för sammanträdet.
Kommunfullmäktige torde bestämma tid för protokolljustering, samt utse två
protokolljusterare. I tur att justera protokollet är Annika Kortman och Tony Ek.
Beslut:
Till protokolljusterarare valdes Annika Kortman och Tony Ek. Protokollet justeras på Sunds kommunkansli tisdagen den 15 mars 2022, direkt efter sammanträdet.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Kommunfullmäktige
15.03.2022
Kfg § 10
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
15.03.2022

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_6_kap_fullmaktige_44_p__forutsattningar_for_behandling_av_arenden
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 §.
Om ett ärende enligt en uttrycklig bestämmelse skall handläggas vid ett särskilt
sammanträde, skall ärendet handläggas vid det sammanträdet även om inte
detta nämnts i kallelsen. 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.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns.
-------------------Kfg § 11

Delgivning av kommunstyrelsens protokoll

15.03.2022

Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen 1
Kommunstyrelsen 2
Beslut:
Protokollen anses delgivna.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Kommunfullmäktige
15.03.2022
Kfg § 12
Remiss ÅLR, lagförslag om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi
Kst, § 83
16.08.2021

Ålands landskapsregering ger Sunds kommun möjlighet att komma med synpunkter på en lagstiftningspromemoria om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi (kriskommun). Eventuella synpunkter skall vara inkomna
senast den 15e september 2021.
Syftet med en kommande lagstiftning är att (1) identifiera en kommun med
synnerligen ansträngd ekonomi och (2) vidta åtgärd med anledning av (1) som i
första hand är ett utvärderingsförfarande som syftar till att sanera ekonomin
och därefter eventuellt ändra kommunindelningen.
En kriskommun som avses ovan måste uppfylla antingen nyckeltal 1, eller både
nyckeltal 2 och 3.
Nyckeltal 1: Ackumulerat underskott i balansräkningen.
Nyckeltal 2: Årets årsbidrag dividerat med avskrivningarna (ska vara högre än
100 %). Här används ett treårigt medeltal.
Nyckeltal 3: Soliditeteten skall vara högre än 50 %.
Hur förhåller sig då Sunds kommun till ovanstående nyckeltal per 31.12.2021?
Nyckeltal 1: Kommunen har ett ackumulerat överskott om 5 014 836, 05 €.
Nyckeltal 2: Kommunen har ett medeltal på 164,7 % (2020: 189,8 %, 2019:
78,8 %, 2018: 225,5 %).
Nyckeltal 3: Kommunen har en soliditet på 77,3 %.
Sunds kommun är således långt ifrån att uppfylla nyckeltal 1 samt långt ifrån
att uppfylla nyckeltal 3 och tre år från att uppfylla nyckeltal 2.
Exempelvis så skulle kommunen behövs göra ett negativt resultat om 500 t €
per år i tio år för att uppfylla kriteriet för nyckeltal 1. Dock så skall här nämnas
att kommunen under hela budget- och ekonomiplaneperioden 2021-2023 budgeterar årliga underskott. Med nuvarande takt på underskotten så skulle det ta
kommunen 16-17 år att uppfylla kriteriet för nyckeltal 1.
Nyckeltal 2 är det nyckeltal som kommunen är närmast att uppfylla både historiskt och i ett framtidsperspektiv. Eftersom framtida årsbidrag delat med avskrivningarna, enligt kommunens budget och ekonomiplan för 2021-2023 för
samtliga år är lägre än 100 %, så kommer kommunen uppfylla nyckeltal 2 per
31.12.2023 om inte årsbidraget kan ökas (avskrivningarna kommer inte
minska). De årliga avskrivningarna för kommunen är i storleksordningen är ca
370 t € per år. Kommunens budgeterade årsbidrag är negativt om 86-114 t €
per år. Således behöver årsbidraget förbättras med 284-256 t € per år för att
undvika att uppfylla detta kriterium per 31.12.2023.
För att kommunen ska uppfylla nyckeltal 3 så behöver kommunens värden på
aktiva sidan i balansräkningen minska eller kommunens skuldsättning öka med
drygt 4,5 M €. Detta är osannolikt och berörs därför ej mer.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avger följande synpunkter på sakinnehållet i promemorian:
1. ÅLR skjuter in sig på ekonomiska nyckeltal, precis som man gjort i riket.
Det är helt rätt med tanke på att ÅLR skall tillse att kommunerna följer lag
(genom tillsyn) och att följa lagen är förknippat med en kostnad. Därmed så
blir ”allting” en ekonomisk fråga i slutändan.
2. Nyckeltal 2 borde bytas ut mot ett likviditetsmått. Nuvarande nyckeltal 2
svarar dåligt mot den målsättning som anges på s. 12-13 i promemorian.
Även om en kommun börjar ta lån, så kommer detta ej synas i nyckeltal 2.
Att ta lån är ej resultatpåverkande. Kommunen kan inte förbättra sitt värde i
nyckeltal 2 genom att ta lån. Nyckeltal 2 har ingenting med likviditet att
göra utan kommunen kan på längre sikt underinvestera sin egen kommun
för att på så sätt ej riskera att uppfylla nyckeltalet, istället för att ta lån för
investeringar. Nyckeltalet kan alltså manipuleras. En kommun med 0 € i
avskrivningar (eller väldigt låga avskrivningsvärden) kan ej uppfylla nyckeltal 2. Sammantaget så borde nyckeltal 2 ta sikte på kortsiktig betalningsförmåga (likviditet) och nyckeltal 3 ta sikte på långsiktig betalningsförmåga (soliditet). Exempelvis kassadagar vore ett bättre mått istället för nuvarande nyckeltal 2.
Kommunstyrelsen lämnar dessutom följande synpunkter:
1. Som framgår av s. 5-6 i promemorian så har alla kommuner det lika illa,
mer eller mindre, om man ser på åren 2016-2019, med särskilt fokus på
åren 2018-2019. Med detta sagt så finns det få kommuner som kommer
kunna ”rädda” en annan kommun. Orsaken till det hastiga dyket för hela
kommunsektorn under 2017 beror på minskade landskapsandelar för hela
kommunsektorn. Dessutom beror det på att systemet i sig förändrade verksamhetsförutsättningarna för flera kommuner på Åland genom att vissa
kommuner gynnades respektive missgynnades av det nya sättet att fördela
landskapsandelar.
2. Som en vidareutveckling av punkt 1 precis här ovan, så kan en mindre
kommun inte ”rädda” en större kommun, utan det kan endast ske tvärtom
att en större kommun ”räddar” en mindre. Det som skiljer Åland från både
Finland och Sverige är att den största kommunen ensam utgör 39 % av
Ålands befolkning och den är omsluten av den näst största kommunen som
utgör 18 % av Ålands befolkning. Landskapets övriga geografi och demografi kommer skapa stora praktiska problem att verkställa kommunsammanslagningar som sker av ekonomiska orsaker. Detta faktum kan komma
att ha betydelse i det fall ett kommunfullmäktige väljer att besvära sig till
HFD över ett beslut om kommunsammanslagning.
3. Återigen vill Sunds kommun påpeka att landskapsandelssystemet ej är ett
bidragssystem till kommunerna, utan det är ett instrument för Ålands lagting att ta sin del av de lagstadgade kostnader som man genom lag påför
Ålands kommuner. Utan lagstiftning skulle kommunerna förmodligen
knappt ha några kostnader alls. Därför känns det en smula märkligt med
formuleringar i promemorian som ”Ett tillstånd där en del av kommunerna
inte längre har realistiska ekonomiska förutsättningar att fullgöra sina
skyldigheter ens med de tillskott som landskapsandelssystemet ger är, inte
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otänkbar inom en nära förestående framtid. Detta ska också ses i kombination med att landskapets ekonomiska situation inte tillåter att de totala
offentliga utgifterna ökar”.
4. Som en vidareutveckling av punkt 3 ovan så är det Ålands lagting som indirekt bestämmer hur stora de offentliga utgifterna blir i kommunerna och
direkt bestämmer hur stor del av den som skall finansieras av landskapsandelar och indirekt hur stor del som skall finansieras av kommunal inkomstskatt. Med detta sagt så kan Ålands lagting göra den bedömningen att man
ej kan skjuta till mer landskapsandelar. Men detta borde då i sådana fall följas av en översyn av de kommunala uppgifterna och de lagar som reglerar
dessa uppgifter, om man har den synen att ”landskapets ekonomiska situation inte tillåter att de totala offentliga utgifterna ökar”, som anges i promemorian.
5. I promemorian anges: ”Utgångspunkten för detta reformarbete är därför
ambitionen att trygga den åländska välfärden”. I det fall som den kommunala ekonomin blir så dålig att den enda lösningen är kommunsammanslagningar så kommer den åländska välfärden att centraliseras till centralorterna. Välfärden kommer alltså tryggas för centralorten på glesbygdens bekostnad, precis som skett i exempelvis Sverige.
6. Ålands lagting har stiftat lagar som inneburit merkostnader för Ålands
kommuner. Som en konsekvens av detta så har inkomstskattesatsen i kommunerna ökat eftersom det är kommunernas enda sätt att finansiera en ökad
välfärdspålaga. Under samma period så har Ålands lagting minskat sin del
av finansieringen av de lagstadgade uppgifterna genom att minska laddningen i landskapsandelssystemet. Detta är skälen till att kommunerna idag
brottas med ekonomiska problem.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst 16.08.2021, Bilaga 6
-------------------Kst, § 21
07.03.2022

Ålands landskapsregering ger Sunds kommun möjlighet att yttra sig över lagförslag om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi (”Kriskommuner”).
Yttrandet behöver vara inne senast den 1a april 2022.
Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar lagstiftning för att trygga serviceproduktionen för invånarna i kommuner som inte längre av ekonomiska
skäl kan utföra sina lagstadgade åtaganden. Lagförslaget omfattar ett förslag
till en landskapslag om ett utvärderingsförfarande för kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi samt ett förslag till ändring av kommunstrukturlagen
för Åland.
Enligt den föreslagna lagstiftningen initieras ett utvärderingsförfarande när
ekonomin i en kommun uppfyller de i lagen givna kriterierna. Detta sker på basen av årlig nyckeltalsuppföljning utifrån publicerade bokslutsuppgifter. De

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

sida 8

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
15.03.2022
nyckeltal som föreslås utgöra kriterier är ackumulerat underskott i balansräkningen, årsbidrag i förhållande i förhållande till avskrivningar samt soliditet.
Utvärderingsförfarandet syftar till att analysera kommunens ekonomi och
verksamhetsförutsättningar samt att identifiera möjliga åtgärder som kan förändra utvecklingen i den kommunala ekonomin och därmed säkra möjligheten
till fortsatt kommunal serviceproduktion över tid. Utvärderingen utförs av en
utvärderingsgrupp. Under utvärderingsförfarandet begränsas kommunen möjligheter att inleda nya investeringar som inte kan genomföras med eget kapital.
Utvärderingsgruppen överlämnar att åtgärdsförslag till fullmäktige som fattar
beslut om att genomföra åtgärderna. Åtgärdsförslaget kan också innehålla ett
förslag till ändring av kommunindelningen. På basen av åtgärdsförslaget och
fullmäktige beslut avgör landskapsregeringen om en särskild kommunindelningsutredning enligt kommunstrukturlagen ska inledas.
Genom den föreslagna ändringen av kommunstrukturlagen ska en särskild
kommunindelningsutredning som gäller en kommun med synnerligen ansträngd ekonomi kunna inledas på initiativ av en utvärderingsgrupp. Landskapsregeringen ska också i ett sådant fall kunna besluta om en ändring av
kommunindelningen trots att fullmäktige i någon av de berörda kommunerna
motsätter sig det.
Den föreslagna lagstiftningen föreslås träda i kraft i början av 2023, vilket
skulle innebära att ett utvärderingsförfarande första gången kan inledas när
bokslutsuppgifterna för räkenskapsåret 2022 publiceras under hösten 2023.
Konstateras att kommunstyrelsens tidigare synpunkt angående nyckeltalen ej
beaktades under den tidigare remissrundan. Följden av detta är att en kommun
kan underinvestera för att undvika att uppnå nyckeltal 2 och 3.
Som tidigare konstaterats så har de åländska kommunernas ekonomiska problem uppstått till en följd av att Ålands lagting successivt ökat kommunernas
lagstadgade uppgifter och samtidigt minskat kommunernas finansiering genom
att helt sonika sänka laddningen i landskapsandelssystemet. Landskapsandelssystemet existerar för att Ålands lagting inte ska kunna stifta lagar utan att
samtidigt delta i finansieringen som följer av utökad lagstiftning i enlighet med
finansieringsprincipen. Finansieringsgapet som skapats genom mer lagstadgade
uppgifter och minskad finansiering har delvis åtgärdats genom att kommunerna
tar ut mer skatt av sina kommuninvånare nu än tidigare.
Ålands lagting kommer genom lagförslaget, de facto, ges makten att skapa
kriskommuner genom att öka kommunernas uppgifter och/eller att minska
laddningen i landskapsandelssystemet.
Så som lagförslaget ligger så kan följande scenario inträffa inom en snar framtid. En kommun på exempelvis norra Åland blir klassad som en kriskommun.
Då kan ÅLR besluta att slå samman flera kommuner, kanske alla fem på norra
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Åland, till en ny kommun. Det innebär att andra kommuner kan bli ”straffade”
för ett en kommun blir en kriskommun. Detta faktum bör kunna tolkas till de
kommuners fördel som i ovanstående scenario blir tvångssammanslagna trots
att kommunen har sin ekonomi i skick.
Kommunerna kommer sannolikt att hamna i en likviditetskris innan kommunen
blir en kriskommun enligt de i lagförslaget uppställda kriterierna. Det beror på
den fördröjning som kommer av att både nyckeltal 2 och 3 skall vara uppfyllda
samtidigt. Det innebär i sin tur att innan alla steg som anges i lagstiftningen är
genomförda och innan kommunsammanslagningen är genomförd så kommer
en sådan kommun sannolikt att behöva ställa in vissa av sina betalningar. Att
ställa in betalningar betyder att skuld kommer ackumuleras och att fordringsägarna då lider ekonomisk skada i mellanperioden. Den ”nya” kommunen kommer sedan att behöva lösa dessa uppkomna skulder, vilket kan ses som orättvist
mot den nya kommunens skattebetalare. Detta beror på att lagen enkom tar
fasta på när en kommun blir en kriskommun och ej förloppet innan och under
det förfarande som då inleds. Det hade varit bra om det direkt i lagen stod att
det är Ålands lagting som är ansvarig för de skulder som uppkommer under
den tiden som förflyter innan kommunsammanslagningen är genomförd.
Normalt är det kommunstyrelsen som ger yttranden över lagförslag. Aktuellt
lagförslag kommer kräva kommunfullmäktiges inblandning i framtiden när det
kan bli aktuellt. Kommunfullmäktige bör därför avge yttrandet över lagförslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
avger följande yttrande över lagförslagen.
1. Konstateras att kommunstyrelsens tidigare synpunkt angående nyckeltalen
ej beaktades under den tidigare remissrundan. Följden av detta är att en
kommun kan underinvestera för att undvika att uppnå nyckeltal 2 och 3.
2. Det är Ålands lagting som skapat kommunernas strukturerade underskott
genom att successivt öka kommunernas uppgifter (vilket ökat kostnaderna)
samt genom att minska finansieringen till kommunerna (minskade landskapsandelar och skattekompensationer).
3. Punkt 2 tillsammans med att detta lagförslag träder i kraft, ger Ålands lagting möjlighet att skapa kommunsammanslagningar genom att göra
åländska kommuner till kriskommuner.
4. Ålands lagting har godkänt ”Europeisk konvention om lokal självstyrelse”,
ÅFS 73:1991. Detta lagförslag om Kriskommuner samt hur Ålands lagting
behandlar kommunernas ekonomiska förutsättningar kan stå i strid med
nämnda konvention, artikel 9.
5. I lagen bör framgå att Ålands lagting ansvarar för de skulder som uppstår
från den mellanperiod som kan inträda mellan att en kommun får en likviditetskris och att en kommun blir en kriskommun enligt lag.
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Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst 07.03.2022, Bilaga 3
-------------------Kfg, § 12
15.03.2022

Beslut:
Enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.
-------------------Kfg 15.03.2022, Bilaga 1
--------------------
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Kommunfullmäktiges fastställda budget för år 2022 innebär ett resultat på sista
raden om – 409 030 €.
När verksamhetsförutsättningarna väsentligt förändras så ska detta meddelas
kommunstyrelsen så att styrelsen kan bereda en tilläggsbudget inför kommunfullmäktige.
Följande förändringar kan noteras:
Oasen, 4231 – Kostnaderna beräknas minska med 60 667 €.
Tallgården, 4221 – Verksamheternas intäkter beräknas öka med 156 900 €.
Inkomstskatt, 9000 – Inkomstskatten beräknas öka med 65 500 € jämfört med
budget vid en jämförelse med influten skatt under året 2021 och budget 2022.
Fastighetsskatt, 9000 – Inlagda bygglov samt en jämförelse mellan influten
skatt 2021 och budget 2022 innebär att intäkten beräknas öka med 10 000 €.
Netto så innebär detta en budgetförbättring om 293 067 € och resultatet för år
2022 blir efter tilläggsbudget 1, - 115 963 €.
Gällande investeringarna så kan konstateras att det i investeringsbudgeten för
2021 fanns ett anslag för räddningsnämnden beträffande ”Manskapsbil/första
insatsbil” till ett belopp om 40 000 €. Projektet verkställdes ej under 2021 men
behovet kvarstår alltjämt. I årets investeringsanslag för räddningsnämnden
finns ett anslag om 10 000 € för ”Fyrhjuling”. Räddningsnämnden har hittat en
manskapsbil för 52 000 €. Därför föreslås att årets anslag om 10 000 € för fyrhjuling stryks och att ett nytt anslag tas in om 52 000 € för ”Manskapsbil”. Det
innebär att investeringsbudgeten utökas netto med 2 000 € om man ser till både
åren 2021 och 2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
beslutar att budgeten för år 2022 korrigeras enligt ovanstående beträffande drift
och investering.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst 07.03.2022, Bilaga 5
--------------------

Kfg, § 13
15.03.2022

Beslut:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

sida 12

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
15.03.2022
Kfg § 14
Redovisning av ej verkställda beslut under år 2021
Kst, § 25
07.03.2022

Kommundirektören vill göra kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppmärksam på att tre stycken beslut från 2021 ännu inte är verkställda.
- Kfg 9.11.2021, § 52. Ärendet gäller försäljning av husen på Lisafastersgränd. Husen är ej ännu sålda men kontakt med mäklare är tagen och hus
nummer 12 bör komma ut till försäljning inom kort.
- Kfg 14.12.2021, § 60. Ärendet gäller danaarvsmedel. Internaffären mellan
fastighet och danaarvsmedel är genomförd. Minnesplakett är beställd och
ett tillräckligt belopp är reserverat för gravskötsel. Amortering av upptagna
lån i samband med om- och tillbyggnaden av Tallgården är ej ännu genomförd.
- Kfg 14.12.2021, § 62. Ändring av taxor gällande fritidsverksamheten. Beslutet är ej ännu verkställt beroende på att restriktioner i samband med hanteringen av COVID-19 gjort att fritidsverksamheter har fått ställas in. Beslutet verkställs i samband med höstterminen 2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar redovisningen till kännedom.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
tecknar redovisningen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kfg, § 13
15.03.2022

Beslut:
Redovisningen tecknas till kännedom.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

sida 13

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
15.03.2022
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar
sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan
enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet.
Paragrafer 9-12, 14
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet.
(sen instruktioner nedan under rättelseyrkanden)
Paragrafer Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grund för besvärsförbudet: -

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av
rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars
rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Kommunstyrelsen i Sund
Norra Sundsvägen 361, Björby
AX-22520 Kastelholm
Paragrafer: Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha
fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet lagts
fram offentligt på den digitala anslagstavlan.

Rättelseyrkandets innehåll

Protokolljusterarnas signaturer

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

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
KOMMUNALBESVÄR

15.03.2022

Besvärsmyndighet och besvärstid

sida 14

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som
framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller
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
22101 Mariehamn
Paragrafer: 8, 13
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter
att protokollet publicerats på den digitala anslagstavlan.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Paragrafer: Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall anges
ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress
1. vilket beslut som överklagas
2. vilka ändringar som yrkas i beslutet
3. motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som
författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den
dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även
sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så
god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

