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Intygar
________________________________________
Andreas Johansson, kommundirektör

SUNDS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

sida 3

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
23.08.2022
Kfg § 35
Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
23.08.2022
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 16.08.2022.
Beslut:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört.
-------------------Kfg § 36
23.08.2022

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 Sonja Lindström-Winé och Rikard Järvinen.
Protokollet justeras på Sunds kommunkansli tisdagen den 23 augusti 2022, direkt efter sammanträdet.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
23.08.2022
Kfg § 37
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
23.08.2022

Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland
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 kompletteras med en ny § 42, inlämnade motioner.
-------------------Kfg § 38

Delgivning av kommunstyrelsens protokoll

23.08.2022

Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen 5
Beslut:
Protokollet anses delgivet.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
23.08.2022
Kfg § 39
Motion om att återinföra fritidsnämnd
Kfg, § 34
07.06.2022

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.
--------------------

Kst, § 70
15.08.2022

Nedan återges motionen i sin helhet.
Eftersom information om olika fritidsaktiviteter för Sunds kommuns alla invånare inte kan samlas och spridas till alla hushåll bör en fritidsnämnd återinföras. Alla har rätt att få information om vad som finns tillgängligt och kunna
välja själv.
Jag yrkar att fullmäktige verkar för att fritidsnämnden återinförs där alla föreningar som önskar söka bidrag från kommunen har en representant med i
nämnden.
Susann Eklund
Konstateras att motionären önskar att en fritidsnämnd återinförs och att alla
föreningar som önskar söka bidrag från kommunen har en representant med i
nämnden.
Förutsättningen för att införa en fritidsnämnd är att skriva in det i förvaltningsstadgan. Idag finns en byggnadsteknisk nämnd, en utbildningsnämnd och en
omsorgsnämnd. Från år 2021 så försvann socialnämnden. Dess för innan så genomfördes en förändring i förvaltningsorganisationen år 2019 där bland annat

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
23.08.2022
fritidsverksamheten flyttades från det som idag heter utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen.
En nämnd behöver ha en ansvarig tjänsteman. Det saknas idag och behöver i
sådana fall ordnas på något sätt. Det vore mindre lämpligt att låta representanter för föreningarna sitta med i nämnden med tanke på jävsproblematiken som
kommer uppstå gällande hantering av föreningsbidrag. Det går på förhand ej
heller att veta vilka som kommer söka bidrag.
Det kan konstateras att informationen alltid kan bli bättre. Idag informeras om
fritidsaktiviteterna via Sundsaktuellt, facebook, its-learning och via utskick till
vårdnadshavarna till barn i Sunds skola. Fritidsledaren håller i aktiviteter för
flera olika grupper i kommunen: låg- och högstadieungdomar, seniorer och boende på Tallgården. Fokus ligger dock på lågstadieungdomarna då aktiviteterna
oftast sker i anslutning till Sunds skola, alternativt att skjutsarna går från och
till Sunds skola.
Med motiveringen att den tänkta nyttan av att införa en ny nämnd (bättre information) bedöms vara lägre än vad de utökade kostnaderna kan tänkas bli så
föreslås att motionen behandlas genom ett avslag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
ska avslå motionen med ovanstående beredning som motivering.
Beslut:
Enligt förslag, med tillägget att information om den fritidsverksamhet som
Sunds kommun bedriver kommer fram till alla vårdnadshavare.
-------------------Kfg, § 39
23.08.2022
Ledamot Susann Eklund föreslår att skolföreståndaren informerar kommunkansliet om övriga fritidsaktiviteter som inte är kommunens egna fritidsaktiviteter.
Förslaget understöds utav ledamot Tony Ek.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag med
ledamot Susann Eklunds tillägg.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
23.08.2022
Kfg § 40
Detaljplan för industriområdet i Svensböle
BTN § 9
4.2.2021

Områdesarkitekt Åsa Mattsson har gjort upp ett förslag till detaljplan för
industriområdet i Svensböle (bilaga 3-1-2021).
Åsa Mattsson är sen tidigare godkänd som planerare i Sunds kommun.
På området finns i dag sex bebyggda tomter och i planen intas ytterligare fyra
nya tomter. I dag är tomternas exploateringstal 0,15 vilket i och med detaljplaneringen höjs till 0,3. Byggnader på tomter mot Sundsvägen får ha en högsta
höjd på 8 m och byggnader på norra delen av industriområdet en högsta höjd
på 10 m enligt förslaget.
I PBL § 30 anges att när en plan utarbetas ska landskapsregeringen samt andra
kommuner, myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till samråd och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen
när det är ändamålsenligt med tanke på planens syfte och betydelse.
Enligt PBL § 31 Ska innan en plan antas kommunen ställa ut förslaget under
minst 30 dagar. Kommunmedlemmar och de som anges i 30 § 1 mom. har rätt
att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. Ett
förslag till ändring av en detaljplan som har ringa verkningar behöver dock inte
vara utställd under mer än 14 dagar.
Kommunteknikerns förslag:
Föreslår att nämnden godkänner plankartan bilaga 3-1-2021 och återremitterar ärendet för färdigställande av detaljplanens textdel.
BESLUT
Enligt förslag.
----------------------

BTN § 21

Ett förslag till textdel har gjorts upp och texter på plankartan har justerats bilaga 1a-2-2021 och 1b-2-2021.
Kommunteknikerns förslag:
Nämnden godkänner förslaget till detaljplan och för ärendet vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
BESLUT
Nämnden beslöt enligt förslag.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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23.08.2022
Kst § 36
22.03.2021
I aktuellt ärende är det Plan- och bygglov (2008:102) för landskapet Åland som
är aktuellt, nämligen 5 kap. Detaljplan och 6 kap. Planläggningsförfarande.
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#kr_5_5_kap_detaljplan
6 kap. Planläggningsförfarande
30 §. Hörande i beredningsskedet
När en plan utarbetas ska landskapsregeringen samt andra kommuner, myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till
samråd och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen när det är ändamålsenligt med tanke på planens syfte och betydelse. (2017/82)
Syftet med hörandet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjligheter till
insyn och påverkan. Resultatet av hörandet och förslag med anledning av de
synpunkter som har framförts ska redovisas då planförslaget ställs ut.
31 §. Utställande av planförslag
Innan en plan antas ska kommunen ställa ut förslaget under minst 30 dagar.
Kommunmedlemmar och de som anges i 30 § 1 mom. har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. Ett förslag till ändring av en detaljplan som har ringa verkningar behöver dock inte vara utställd
under mer än 14 dagar.
Meddelande om att planförslaget ska ställas ut ska senast sju 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.
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. (2017/82)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till detaljplan.
Kommunstyrelsen beslutar att kalla till ett hörande i enlighet med PBL, 6 kap,
30 §.
Efter genomfört hörande behandlas ärendet i kommunstyrelsen igen innan
planförslaget ställs ut.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 10 / 22.03.2021
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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23.05.2022

Sedan föregående möte har följande skett. Sunds kommun meddelade Ålands
landskapsregering (ÅLR) den 30.06.2021 att kommunen inlett planläggning av
Svensböle industriområde.
Därefter hölls själva hörandet som kommunstyrelsen beslutade om 22.03.2021,
§ 36. Hörandet hölls den 16.09.2021. ÅLR lämnade in ett skriftligt utlåtande
den 09.09.2021. Protokoll från hörandet bifogas som bilaga 4.1 och ÅLRs utlåtande bifogas som bilaga 4.2.
Med anledning av ÅLRs kulturbyrås utlåtande i bilaga 4.2 så behövde arkeologiska utgrävningar göras. Utgrävningarna genomfördes i början av december
2021 och kostade ca 10 000 €. Rapporten från utgrävningarna bifogas som bilaga 4.3. Sammanfattningsvis så upptäcktes inte spår av fornlämningar på området.
Förslaget till detaljplan består av en karta, bilaga 4.4 och en detaljplanebeskrivning bilaga 4.5.
Därmed är planen klar att ställas ut enligt PBL, § 31.
För området som ska detaljplaneras finns ingen generalplan.
Länk till kommunens förvaltningsstadga
Enligt 48 §, punkt 9, så har kommunstyrelsen rätt att ”besluta om antagande av
detaljplaner på område där generalplan finns.”
Eftersom området ej är generalplanerat så skall beslutet om att anta detaljplanen fattas av kommunfullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att planförslaget ställs ut enligt PBL, 31 §, enligt
bilagorna 4.4 och 4.5.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 /23.05.2022
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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15.08.2022

Under 3.6 – 4.7 så har förslaget till detaljplanen varit utställd, vilket skett genom offentlig delgivning och annons i lokaltidningarna. Vidare så har rågrannarna genom brev blivit vanligt delgivna.
Under ovanstående tidsperiod så har inga synpunkter på planförslaget inkommit. Eftersom det inte inkommit några synpunkter så har de heller ej beaktats.
Planen är därmed redo att antas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
ska anta förslaget till detaljplan.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 4.1, 4.2 och 4.3 /15.08.2022
-------------------Kfg, § 40
23.08.2022
Beslut:
Kommunfullmäktige fastslår förslaget till detaljplan.
-------------------Kfg bilaga nr 1.1, 1.2 och 1.3 / 23.08.2022
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
23.08.2022
Kfg § 41
Diskussion om målsättningarna med budget 2023
23.08.2022
Kommunfullmäktige önskar diskutera målsättningarna med budget för verksamhetsåret 2023.
Ledamot Tony Ek tycker att kommunstyrelsen bör införa i förvaltningssektorns
verksamhetsmål för år 2023 att ta in ett mål och ett anslag för att färdigställa
kommunöversikten för Sunds kommun.
Beslut:
Ärendet diskuteras.
Kommunstyrelsen bör införa i förvaltningssektorns verksamhetsmål för år
2023 att ta in ett mål och ett anslag för att färdigställa kommunöversikten för
Sunds kommun.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
23.08.2022
Kfg § 42
Inlämnade motioner
23.08.2022
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.
Följande motioner lämnas in:
1. Motion om kommersialisering av Bomarsundsområdet,
2. Motion om tillsättande av en digitaliseringskommitté, och
3. Motion om reform av kommunens beslutsorganisation.
Samtliga motioner är undertecknade av ledamöterna Erik Schütten, Johan
Lindholm och Ann-Charlotte Nyman samt ersättare Mia Schütten.
Motionernas första undertecknare Erik Schütten ges möjligheten att föredra
motionen inför kommunfullmäktige.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga motioner remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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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 36-38, 41-42
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
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Kommunfullmäktige
KOMMUNALBESVÄR

23.08.2022

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: 35, 39-40
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

