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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
07.06.2022
Kfg § 21
Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
07.06.2022
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 30.05.2022.
Beslut:
Sammanträdes konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
-------------------Kfg § 22
07.06.2022

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 Sonja Lindström-Winé och
Ann-Charlott Nyman.
Beslut:
Till protokolljusterarare valdes Rikard Järvinen och Annika Kortman. Protokollet justeras på Sunds kommunkansli tisdagen den 7 juni 2022, direkt efter
sammanträdet.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
07.06.2022
Kfg § 23
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
07.06.2022

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.
Förslag från ledamot Tony Ek om att ta upp utökning och omdisponering av
investeringsbudget byggnadstekniska nämnden, till behandling som extra
ärende på dagens sammanträde. Kommunfullmäktige är enig om att ta upp
ärendet till behandling. Ärendet behandlas därför som en extra § 33.
En motion om att återinföra fritidsnämnd, inlämnad av ledamot Susann Eklund,
lämnades in före mötet och föredras därmed som en extra § 34.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att godkänna föredragningslistan med
ovanstående tillägg.
-------------------Kfg § 24

Delgivning av kommunstyrelsens protokoll

07.06.2022

Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen 4
Beslut:
Protokollet anses delgivet.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
07.06.2022
Kfg § 25
Balansbok och verksamhetsberättelse för 2021
Kst, § 60
23.05.2022
Kommundirektören presenterar balansboken och verksamhetsberättelsen för år
2021.
Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland:
67 §. (2003/23) Bokföring
Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad
som bestäms i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen
(FFS 1336/1997).
68 §. Bokslut
Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Styrelsen skall göra upp ett
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige
före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden.
I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem
samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.
(…)
Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören.
69 §. Verksamhetsberättelse
I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga
frågor som gäller kommunens förvaltning, ekonomi och koncernbokslut och
som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
70 §. Åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat
När verksamhetsberättelsen överlämnas skall styrelsen föreslå åtgärder med
anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
Sunds kommun budgeterade för ett resultatunderskott på – 403 053 € och ett
negativt årsbidrag om – 32 463 €. Under 2021 har det tagits 3 tilläggsbudgeter
varav 0 rör driftsbudgeten, 1 rör investeringsbudgeten och 2 rör användning av
danaarvsmedel. Beloppen för tilläggsbudgeten för investeringar uppgår till 13
000 € och danaarven 29 300 €.
Resultatet blev betydligt mer positivt än budget. Verksamhetsbidraget uppgår
till ca – 4 984 000 €, årsbidraget uppgår till ca 630 000 € och räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar uppgår till ca 244 000 €. Således gjordes ett
överskott under räkenskapsperioden med 244 000 €.
Jämfört med bokslut 2020 så har verksamhetsintäkterna minskat med ca 13 000
€ motsvarande 1,3 %. Verksamhetskostnaderna har minskat med ca 23 000 €,
motsvarande 0,4 %. Verksamhetsbidraget har således minskat med ca 10 000 €
motsvarande 0,2 %, vilket är positivt.
Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Skatteintäkterna ökade med ca 231 000 €, motsvarande 6,6 % jämfört med
2020, vilket är mycket positivt. Det kan konstateras att det stora antalet arbetslösa ej har slagit igenom alls i skattehänseende. Landskapsandelarna har minskat med ca 302 000 € motsvarande 13,6 %, jämfört med 2020, detta trots att
Ålands lagting beslutade om en tillfällig utökning av landskapsandelarna under
året. Till budget 2022 så kommer landskapsandelarna fortsätta minska, vilket är
oroande.
Sammantaget så kan man säga att i verksamheterna så har utfallet varit till belåtenhet samt också beträffande skatteinkomsterna, dock så finns ett orosmoln
över utfallet av landskapsandelar och skattekompensationer.
Det skedde en ökning av kassamedel under 2021. Soliditetsgraden har under
året ökat något och skuldsättningen har minskat.
Kommundirektören föredrar muntligt bokslutet för kommunstyrelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar bokslutet och översänder
detsamma till revisionen för granskning.
2. Räkenskapsperioden uppvisar ett överskott om 243 749,20 €. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott
läggs till överskotten från tidigare år under eget kapital.
3. Med anledning av räkenskapsperiodens överskott föreslår kommunstyrelsen inga åtgärder för att stabilisera ekonomin.
4. Kommunstyrelsen konstaterar att ett positivt resultat om drygt 244 t € motsvarar en skattesänkning om 1,50 procentenheter, beräknat på att ett skatteöre är värt ca 170 000 €. För 2020 gjorde kommunen ett resultat om +
325 t € och för 2021 ett resultat om + 244 t €.
5. Kommundirektören korrekturläser balansboken och rättar eventuella fel.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 9 / 23.05.2022
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
07.06.2022
Kfg § 25
07.06.2021
Beslut:
Kommunfullmäktige godkänner balansboken och verksamhetsberättelsen för år
2021.
Kommunfullmäktige beslutar att räkenskapsperiodens överskott läggs till överskotten från tidigare år under eget kapital.
Kommunfullmäktige beviljar de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden.
Kommunfullmäktige beslutar som redaktionella ändringar i avsnitt 7.2.1 och
7.2.3.
Kommunfullmäktige tackar kommunstyrelsen och personalen.
-------------------Kfg 07.06.2022, Bilaga 1, bilaga 1.1
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
07.06.2022
Kfg § 26
Beslut om servicenivå inom brand- och räddningsväsendet, enligt räddningslagen
Rn, § 19
07.04.2022

Enligt 20 § räddningslagen (ÅFS 2006:106) ska kommunen besluta om nivån
på sin räddningsservice. I beslutet ingår bland annat riskanalys, de personella
och materiella resurser som ska finnas i kommunen, vilken beredskap som ska
upprätthållas, organisation, hur syneverksamheten upprätthålls och hur befolkningsskyddet bedrivs. RÅL har under en längre tid arbetat fram och sammanställt underlagsmaterial för ärendet.
Räddningsområdets samarbetskommuner Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö behandlar och beslutar
ärendet enskilt för egen kommun, dock utgör bifogat material enligt bilaga ett
gemensamt underlag.
I bilagan, som även innehåller fakta och bakgrundsmaterial framgår under fyra
kapitel en sammanställning och beslutsförslag om servicenivå. Beslutet bör
gälla en tidsperiod om fyra år, 2022-2025. ./. Bilaga A-RN § 19, riskanalys och
servicenivåbeslut 2022-2025.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 19 som underlag och förslag för servicenivå gällande samarbetskommunerna Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.
Beslut:
Enligt förslag med tillägg att ”efter diskussion med respektive FBK” införs i
målsättningar under punkt ett, stycke 9.3, beslut om servicenivå.
-------------------Kst, § 50
23.05.2022

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
beslutar att fatta servicenivåbeslut enligt bilaga.
Beslutet meddelas Ålands landskapsregering.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 2/23.05.2022
--------------------

Kfg § 26
07.06.2021
Beslut:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
-------------------Kfg 07.06.2022, Bilaga 2
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
07.06.2022
Kfg § 27
Kommunfullmäktiges målsättningar i kommundirektörsavtalet
Kst § 71
15.06.2020

Kommunfullmäktige har den 31.03.2020, § 37, beslutat [...] Vidare så beslutar
kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta kommundirektörssavtal.
Kommundirektören har uppgjort ett avtalsförslag där det som i övrigt beslutades på samma möte ingår. Avtalsförslaget har utgått från den mall till kommundirektörsavtal som har utarbetats av Finlands kommunförbund. Jäv kan
alltså inte anses föreligga då avtalsinnehållet är detsamma som kommunfullmäktiges beslut.
Av kommunens förvaltningsstadga, § 97 Kommundirektörens uppgifter, 4
mom.
Närmare beskrivning av kommundirektörens uppgifter och prioriteringar i arbetet framgår av kommundirektörsavtalet. Dessa delar av kommundirektörsavtalet beslutas om av kommunfullmäktige. Anställningsvillkor och avlöningsfrågor avgörs av styrelsen som anställande organ (se 108).
Kommunstyrelsen godkänner alltså själva avtalet, medens kommunfullmäktige
godkänner bilagan till avtalet där de strategiska riktlinjerna och målsättningarna framgår.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner avtalsförslaget.
Kommunfullmäktige föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna bilagan
till kommundirektörsavtalet där de strategiska riktlinjerna och målsättningarna
framgår.
Beslut:
Enligt förslag med tillägget att avtalet uppdateras med att kommundirektören
skall uppge vilken bisyssla som inleds när eventuellt en bisyssla inleds.
-------------------Kst bilaga nr 7/15.05.2020
--------------------

Kfg § 45
30.06.2020

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner bilagan till kommundirektörsavtalet där de
strategiska riktlinjerna och målsättningarna framgår.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kfg bilaga nr 5/30.06.2020
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer
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Länk till gällande kommundirektörsavtal där de strategiska riktlinjerna och
målsättningarna framgår.
Som framgår i kommundirektörsavtalets 2.3 så bedöms kommundirektörens
arbetsresultat utifrån de målsättningar som kommunfullmäktige har fastställt
genom årliga utvecklingssamtal.
Under utvecklingssamtalet kunde konstateras att nästan samtliga av mandatperiodens mål antingen är uppfyllda eller allmänt hållna. Vidare konstaterades att
målet om en budget i balans är svåruppfyllt för att många faktorer ligger utanför kommundirektörens kontroll. Därmed så finns det anledning att revidera bilagan i förtid.
Bilagan har reviderats på så sätt att målsättningarna som är mer allmänt hållna
”bryts ut” och flyttas upp till mer allmänna målsättningar. Dessutom har kompletterats med nya målsättningar som skall försöka uppnås före utgången av
nuvarande mandatperiod. Nämligen att:
Direkta målsättningar under mandatperioden:
Skapa förutsättningar för att inkomstskattesatsen ska sänkas och närma sig medeltalet för Åland.
Säkerställa att kommunen får in rätt mängd fastighetsskatt.
Samtliga kommunala fastigheter (kommunkansli, daghem, skola och Tallgården) ska konditionsgranskas.
Inventering av lediga tomter och tomma hus i kommunen.
Färdigställa detaljplan Furumo.
Andelen behörig personal inom kommunens äldreomsorg ska öka, för att säkra verksamhetens kvalitét.
Uppfyllande av ovanstående mål torde leda till att:
Andelen barn och unga ökar i Sunds kommun då det finns outnyttjad lokalkapacitet både på Tosarby
daghem och även på Sunds skola.
Kommunens befolkningsantal ökar.
Kommunens ekonomiska läge förbättras.
-

Kommunfullmäktige uttalade på sammanträdet 10.5.2022 att man önskade ha
en inledande budget-, verksamhetsdiskussion inför år 2023 redan på kommande möte den 7.6.2022. Enligt kommundirektören så vore det lämpligt att
förena dessa bägge diskussioner i ärendet gällande de strategiska riktlinjerna,
så att fullmäktige på detta sätt kan säkerställa att kommundirektören arbetar enligt kommunfullmäktiges strategiska riktlinjer för återståendet av mandatperioden.

Protokolljusterarnas signaturer
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Kommunfullmäktige
07.06.2022
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
godkänner bilagan till kommundirektörsavtalet där de strategiska riktlinjerna
och målsättningarna framgår.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 3/23.05.2022
-------------------Kfg § 27
07.06.2021

-

Ledamot Erik Schütten föreslår att målsättningarna ska återremitteras.
Fullmäktiges ledamöter lämnar följande idéer/funderingar i anslutning till återremissen.
Fundera över att bygga nya bostäder, pensionärsbostäder invid Tallgården,
Fundera över att göra en avvägning mellan serviceproduktion och inkomstskattesats,
Fundera över kommunens amorteringstakt,
Inkomstskatteprocenten kanske inte behöver sänkas, oklart vad som kommer
hända på landskapsnivå,
Inte inventera tomma hus,
Inte inventera osålda tomter,
Inte färdigställa Furumo medens det finns osålda tomter i övrigt,
Daghemmet och kommunkansliet är redan genomgånget och behöver ej gås
igenom,
Kommunkansliets el kanske borde gås igenom, wifi, bristande täckning för
mobiltelefoni,
Kan vara en bra idé att göra en konditionsgranskning av kommunens fastigheter för att på så sätt skapa en åtgärdsplan?
Jourverksamhet på Tallgården även på obekväm arbetstid, bjuda ut fastighetsskötseln där på Tallgården för att avlasta fastighetsskötarna,
Finns tomter kvar på Prästö som inte är sålda, går det att göra till parkområde/lekpark/radhustomter/parhustomter?
Se över möjligheten att flytta kommunkansliet till inhyrda lokaler, vilka möjligheter finns det.
Beslut:
Kommunfullmäktige återremitterar bilagan till kommunstyrelsen med ovanstående synpunkter.
-------------------Kfg 07.06.2022, Bilaga 3
--------------------
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Kommunfullmäktige
07.06.2022
Kfg § 28
Beslut om danaarv och kondoleansfond
Kst, § 53
23.05.2022
Den 14.12.2021, § 60 så beslutade kommunfullmäktige sammanfattningsvis att
danaarven efter Valny Hedberg och Enzio Lindström ska användas till att
amortera av lånen som upptogs för Tallgårdens om- och tillbyggnad.
Kvar i kommunens balansräkning finns ett donations- och danaarvskonto som
heter 2363 Danaarv Kalm-Lindblad-Mattsson med en balans om 655,05 €.
Tallgården har öppnat ett kondoleanskonto så att människor kan göra insättningar om de så vill. Insättningar till den trivselfonden finns på balanskonto
2364. Förslaget är därför att det danaarv som finns på balanskonto 2363 och
ställas till äldreomsorgsledarens förfogande, att använda till gemyt och trivsel
på Tallgården. Därefter är danaarvsmedlen i sin helhet hanterade fram till dags
dato.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:
Kommunfullmäktige beslutar att behållningen på balanskonto 2363 flyttas till
balanskonto 2364 och ställs till äldreomsorgsledarens förfogande att använda
till gemyt och trivsel på Tallgården.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kfg § 28
07.06.2021
Johan Lindholm föreslår att fullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslut:
Enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.
--------------------
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Kfg § 29
Reservkraft i Sunds kommuns verksamheter
RN § 23/11.5.2022
För att erhålla ett helhetsperspektiv för behovet av avbrottsfri kraft i kommunens egna fastigheter har utförts en sammanställning över nuläget. Detta för att möjliggöra en långsiktig åtgärdsplanering och målsättning centralt som då kan införas och behandlas i kommande budgetprocesser oberoende av verksamhetsområde.
En sammanställning över lägesbilden i Sunds kommuns egna fastigheter presenteras på mötet.
./.

Bilaga A-RN § 23, förslag till prioriteringar av reservkraft Sund.

Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar bilaga A-RN § 23.
Beslut:
Enligt förslag.
_________
Kst, 58
23.05.2022

Bilagan från räddningsnämnden har klippts in i nedan.
Förslag till prioritetsordning:
1. Tallgården, försett med stationär generator, inga åtgärder.
2. Skolan förses med stationär generator, utförs år 2023.
3. Varje fastighet utreds så att det finns upptecknat hur stor portabel generator
som behövs för respektive fastighet, utförs under 2023.
4. ”Handskar” sätts in i samtliga av kommunens fastigheter för att lätt kunna
dra igång portabel nöddrift beroende på vad utredningen i punkt 3 visar.
Utförs under 2023.
Högsta prioritet för elförsörjningen är alltid äldreomsorgen, därefter skola och
dagis. Grundtanken är att samhället ska fungera i princip som vanligt även i exceptionella situationer.
Eftersom Tallgården redan har en stationär generator så föreslås så stryks alternativ 1.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
beslutar:
1. Skolan förses med en stationär generator, utförs år 2023. Uppskattas till en
kostnad om 30 000 €.
2. Varje fastighet utreds så att det finns upptecknat hur stor portabel generator
som behövs för respektive fastighet, utförs under 2023.
3. ”Handskar” sätts in i samtliga av kommunens fastigheter för att lätt kunna
dra igång portabel nöddrift beroende på vad utredningen i punkt 3 visar.
Utförs under 2023.
4. Pelletspannan vid Tallgården utreds om den startar genom den stationära
generatorn eller om det behövs köpas ett litet elverk för att pannan ska fungera.
5. Ovanstående beslut beaktas inför budget till år 2023.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kfg § 29
07.06.2021
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Skolan förses med en stationär generator, utförs år 2023. Uppskattas till en
kostnad om 30 000 €.
2. Varje fastighet utreds så att det finns upptecknat hur stor portabel generator
som behövs för respektive fastighet, utförs under 2023.
3. ”Handskar” sätts in i samtliga av kommunens fastigheter för att lätt kunna
dra igång portabel nöddrift beroende på vad utredningen i punkt 2 visar.
Utförs under 2023.
4. Pelletspannan vid Tallgården utreds om den startar genom den stationära
generatorn eller om det behövs köpas ett litet elverk för att pannan ska fungera.
5. Ovanstående beslut beaktas inför budget till år 2023.
6. Säkerställa att det finns portabelt gaskök på Tallgården i de fall det inte
finns bensin att driva elverken.
--------------------
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Kfg § 30
Beredskapsplan för Sunds kommun
Rn, § 16
07.04.2022

Planen är en del enligt beredskapslagen (FFS 1552/2011) förberedelser för att
kommunens verksamhet säkerställs och kan skötas så väl som möjligt, även under undantagsförhållanden Planen är utarbetad som en allmän del där specifika
delar från tidigare beredskapsplan lyfts ur för att implementeras i sektorplanerna eller i annan sammanställning som en helhet.
./.

Bilaga A-RN § 16, beredskapsplan Sunds kommun

Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 16 som förslag
till beredskapsplan för Sunds kommun.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst, 59
23.05.2022

Förslaget till ny beredskapsplan är endast en allmän del och att sektorplanerna
måste revideras skilt. Noteras även att bilagorna till förslaget ej är med utan
finns i den fysiska versionen av förslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige antar den allmänna delen av beredskapsplanen enligt
bilaga.
2. Kommunfullmäktige upphäver den tidigare gällande beredskapsplanen.
3. Vid antagandet av denna plan besluter kommunfullmäktige i enlighet med
7 § kommunallagen att delegera sin beslutanderätt till omdisponering av
budgetanslag till en ledningsgrupp för befolkningsskyddet i enlighet med
vad som nedan anges:
 Ledningsgruppen består av tjänstemän, vilka anges i avsnitt 7.2 i denna
plan.
 Ledningsgruppen sammankallas i olycks- eller farosituationer som kräver
personella eller ekonomiska resurser i en sådan omfattning att ordinarie anslag för verksamheten inte anses tillräckliga för att bemästra olyckan eller
faran. Ledningsgruppen kan också sammankallas för att fungera som samordnande och rådgivande organ till operativa tjänstemän såsom räddningschefen eller befolkningsskyddsinspektören/-instruktören. Ledningsgruppen
besluter om omdisponering av anslag först då det står klart att normala åtgärder inte längre räcker till.
 Ledningsgruppen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
 Vid ledningsgruppens sammanträde förs protokoll under ledning av ordföranden. Av protokollet ska framgå vad som föranlett den uppkomna situat-
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ionen och de åtgärdsalternativ som diskuterats samt ledningsgruppens motiverade beslut till de åtgärder som vidtagits.
 Ledningsgruppens protokoll delges omedelbart kommunstyrelsen, som därefter bereder ärendet angående omdisponering av anslag inför kommunfullmäktige. Endast om en så omfattande katastrofsituation föreligger, att kommunfullmäktige inte kan sammanträda, behöver protokollet inte omedelbart
delges kommunstyrelsen för vidare åtgärder.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och nämnderna att revidera sektorplanerna för sina respektive ansvarsområden.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 8 / 23.05.2022
-------------------Kfg § 30
07.06.2021
Beslut:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
-------------------Kfg 07.06.2022, Bilaga 4
--------------------
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Kfg § 31
Tilläggsbudget 3
Kst. § 49
23.05.2022
Ärendet med Sunds IF (SIF) föreningsbidrag har tidigare behandlats i Kst
29.11.2021, § 148 och Kst 13.12.2021, § 160. Bidragsnivån har sedermera fastställts av kommunfullmäktige i samband med beslutet om att anta kommunens
budget för 2022.
Budgeterat anslag till föreningen är 16 000 € för år 2022 och 6 300 € är redan
utbetalt. Av de 16 000 € har kommunstyrelsen anmodat föreningen att använda
9 750 till renovering av plåttak och resten till föreningens driftkostnader. Kommunstyrelsen kände i det skedet till att anslaget förmodligen ej skulle räcka
utan att det skulle behövas ytterligare medel för att följa ingånget avtal med FC
Åland.
SIF har sagt upp avtalet med FC Åland men skall ännu erlägga medlemsavgift
för 2022. Det innebär att det nu kan konstateras att föreningsbidraget ej kommer räcka till både plåttak och övriga driftkostnader. Av praktiska orsaker har
SIF och kommundirektören kommit överens om att kommunen administrerar
och sköter projektet med att renovera plåttaket. Därmed så kommer PAF-bidraget att tillfalla Sunds kommun istället för SIF. Föreningen bedömer att den
kommer behöva ytterliga 8 000 € för att kunna betala sina kostnader för 2022.
I bilagda skrivelsen framgår att: ”Idrottsföreningen kan vid årsskiftet 20222023 komma att upphöra med all sin verksamhet”.
Med anledning av formuleringen så kommer kommundirektören att träffa SIFs
styrelse den 19e maj för att diskutera framtiden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen tar del av ovanstående redovisning.
2. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag om 8 000 € för området 3402 Idrottsverksamhet.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 1/23.05.2022
--------------------
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sida 18

Kfg § 31
07.06.2021
Ledamot Susann Eklund anmäler godkänt jäv och deltager ej i ärendets fortsatta behandling.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag om 8 000 € för området 3402
Idrottsverksamhet.
-------------------Kfg 07.06.2022, Bilaga 5
--------------------
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Fullmakt, ÅHS
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sida 19

Kst, § 57
23.05.2022

Med anledning av EUs massflyktsdirektiv och att flera personer från Ukraina
flytt till Åland så behöver gällande fullmakt med ÅHS förnyas till att omfatta
även den här gruppen flyktingar. Fullmakten ger ÅHS rätten att söka tillbaka
kostnader för sjukvård direkt via NTM-centralen, något som förenklar förfarandet och gör att Sunds kommun ej behöver lägga administration på detta. Den
nu gällande fullmakten tecknades i samband med att Sunds kommun tog emot
en familj från Syrien.
Den nya fullmakten är i allt väsentligt den samma som den nu gällande, med
två undantag:
1. Den omfattar även de som har flyktingstatus enligt massflyktsdirektivet eller de som är offer för människohandel.
2. Fullmakten ger ÅHS rätt att i kommuns ställe teckna avtal med NTM-centralen gällande särskilda kostnader för hälso- och sjukvård för de individer
som omfattas av FFS 2011/746 och FFS 2010/1386.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge ÅHS fullmakt enligt bilaga.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att ge ÅHS
fullmakt enligt bilaga.
-------------------Kst bilaga nr 7 / 23.05.2022
--------------------

Kfg § 32
07.06.2021
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kfg 07.06.2022, Bilaga 6
--------------------
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Kfg § 33
Extra ärende, omdisponering och utökning av investeringsbudgeten byggnadstekniska nämnden
07.06.2021
Ledamot Fredrik Lindeman anmäler godkänt jäv och deltager ej i ärendets fortsatta behandling.
När anbuden öppnades för bergvärmeprojektet så konstaterades att det saknades 24 357 €.
Samtidigt konstateras att projektet avloppsledning till prästgården ej kommer
verkställas under år 2022. Det projektet uppgår till 24 000 €.
Vidare konstateras vid anbudsöppning att det behövs ett tilläggsanslag på
73 000 € för att färdigställa grundförbättring av Höcklevägen.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 24 000 € från projektet avloppsledning till prästgården till projektet om bergvärme till daghemmet. Dessutom
tillförs ett belopp om 357 € till projektet.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att utöka investeringsprojekt grundrenovering av Höcklevägen med 73 000 €.
--------------------
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Kfg § 34
Motion om att återinföra fritidsnämnd
07.06.2021
Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland
46 §. Motion
En ledamot i fullmäktige som vill att fullmäktige skall behandla ett visst ärende
kan väcka motion.
Då ärendet behandlas i fullmäktige skall motionens första undertecknare beredas tillfälle att yttra sig varefter ärendet skall remitteras till styrelsen eller ett
annat organ för beredning.
Ärendet skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år
efter att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta meddelas till fullmäktige inom utsatt tid tillsammans med det som
framkommit vid beredningen. Fullmäktige kan besluta att avskriva motionen
från vidare behandling.
Ledamot Susann Eklund lämnar före sammanträdet in en motion om att återinföra en fritidsnämnd.
Ledamoten ges möjligheten att föredra motionen inför kommunfullmäktige.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
--------------------
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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 22, 24, 27, 34
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
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KOMMUNALBESVÄR

07.06.2022

Besvärsmyndighet och besvärstid

sida 23

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: 21, 23, 25-26, 28-33
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.
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