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                                       Dorita Lindholm, ordf. kommunfullmäktige 
 

Ärendets §-nummer Ärende  

 

 
Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 01.11.2022 

 

Intygar 

 ________________________________________ 

                     Andreas Johansson, kommundirektör 

Kfg § 52 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
Kfg § 53 Val av två protokolljusterare 
Kfg § 54 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 
Kfg § 55 Detaljplaneändring för området Smakbyn 
Kfg § 56 Motion om kommersialisering av Bomarsundsområdet 
Kfg § 57 Hyror för år 2023 
Kfg § 58 Inkomstskattesats för år 2023 
Kfg § 59 Fastighetsskattesatser för år 2023 
Kfg § 60 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 
Kfg § 61 Taxor och avgifter för år 2023 
Kfg § 62 Ärende till kännedom, budgetförslag för verksamhetsåret 2023 
Kfg § 63 Ändring av barnomsorgsavgift från 1.8.2022 
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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 52 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

08.11.2022 Enligt KomL 42 § skall Kallelse till sammanträde jämte handlingar sändas till 

ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet, om inte fullmäktige i förvalt-

ningsstadgan beslutar om en kortare tid. Inom samma tid ska sammanträdet till-

kännages 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 informat-

ionen 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 01.11.2022. 

  

Beslut: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 

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

Kfg § 53 Val av två protokolljusterare 

08.11.2022 Enligt kapitel 3 Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga § 44 

skall fullmäktiges protokoll justeras av två för ändamålet för var gång valda ju-

sterare, 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 Ann-Charlott Nyman och Jo-

han Lindholm. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Johan Lindholm och Mia Schütten. Protokollet 

justeras på Sunds kommunkansli tisdagen den 01.11.2022, direkt efter sam-

manträdet. 

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

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#2017/86
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Kfg § 54 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

08.11.2022  

Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland 

 

44 §.  Förutsättningar för behandling av ärenden 

Fullmäktige kan endast handlägga ärenden som nämnts i kallelsen till samman-

trädet 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 med följande korrigering: § 55 Delgivning av 

kommunstyrelsens protokoll byter paragrafnummer och plats med § 60 Detalj-

planeändring för området Smakbyn. 

 

Beslutet fattas enhälligt. 

                       -------------------- 
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Kfg § 55 Detaljplaneändring för området Smakbyn 

 

BTN, § 66 Markägarna för detaljplaneområdet Smakbyn i Kastelholm har till kommunen  

1.7.2021  inkommit med en anhållan om detaljplaneändring (bilaga 2-6-2021). 

 Anhålls samtidigt om att Tiina Holmberg godkänns som planerare för änd-

ringar i detaljplanen. 

 

 Fastighetsägarna önskar utveckla den södra delen av planområdet för en 

mångsidig konsert-, utbildnings-, och evenemangslokal för att kunna förlänga 

säsongen på sin verksamhet. Planändringen fordrar ingen utökad byggrätt utan 

enbart en omdisponering av den som redan finns. 

 Målsättningarna är de samma som för den antagna detaljplanen. 

 Fastighetsägarna anhåller om att landskapsarkitekt Tiina Holmberg godkänns 

som planläggare för detaljplaneändringen. 

 

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Tiina Holmberg godkänns som 

planläggare och att ändring av planen förordas då byggrätten på området inte 

ökar till följd av planändringen. 

 

 BESLUT 

 Nämnden beslöt enligt förslag. 

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

Kst § 79 Länk till Plan- och bygglag (PBL) 

16.08.2021 Det framgår av PBL 6 Kap. 31 §, att planen måste ställas ut på nytt vid en änd-

ring.  

 Kommundirektören är ej sakkunnig på PBL och kan därmed ej bedöma om de 

ändringar som föreslås i gällande detaljplan är ringa eller ej. Utställningstiden 

är antingen 30 dagar eller 14 dagar. För att vara på den säkra sidan både för 

kommunens- och fastighetsägarnas del så bör därmed planen ställas ut i 30 da-

gar. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

 Kommunstyrelsen beslutar följande: 

 Tiina Holmberg godkänns som planläggare. 

 Det nya förslaget till detaljplan ställs ut i 30 dagar. 

 Därefter behandlar kommunstyrelsen förslaget på nytt och därefter fattar kom-

munfullmäktige beslut i ärendet. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 

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

 Kst 16.08.2021, Bilaga 3 

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

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#pr_2_kap_myndigheternas_uppgifter_11_p__beslut_och_rekommendationer_om_markanvandning_for_vissa_samhallsfunktioner_eller_for_visst_andamal
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BTN § 29 Ett ändringsförslag till detaljplan för området Smakbyn har nu lämnats in. 

5.5.2022 Företaget har varit verksamma på området sen Smakbyns restaurang och des-

tilleri byggdes för 10 år sedan. Den detaljplan som finns för området Smakbyn 

är från år 2015. Företaget önskar nu utveckla området så att säsongen kan 

förlängas för dess verksamhet. I södra delen av planområdet önskar man 

bygga en byggnad för konsert- , utbildning- och evenemangsverksamhet. För 

att möjliggöra det behöver byggrätter inom området flyttas/ändras. Planänd-

ringsförslaget innebär inte någon utökad byggrätt utifrån den antagna planen 

som gäller i dag. 

 Ett nytt område (A) för allmänna byggnader införs i planen. Planen ställer 

krav på anpassning till den småskaliga miljön och på arkitektonisk kvalitet. 

 Taklutningar bör utföras inom intervallet 20-30 grader och vid gröna tak får 

taklutningen vid behov vara lägre. 

 Bestämmelser om färgsättning som finns i nu gällande plan har tagits bort. 

  

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Föreslår att planändringen förordas med följande anmärkningar: 

1. Taklutningar (20 -30 grader) anges under rubriken Allmänna bestämmelser så 

de blir enhetliga för hela området. 

2. Färgsättnings bestämmelser återinförs och anges kvartersvis. 

3. Skrivningen: Byggnadens volymer ska utformas med proportioner och färgsätt-

ning som tydligt anknyter till den lokala traditionen återinförs i plantexten. 

Kravet på tydligare planbestämmelser motiveras enligt följande: Området 

Smakbyn ligger i direkt anslutning till Ålands mest kulturhistoriskt värdefulla 

område med Kastelholms slott och Jan Karlsgården. 

I detaljplanen ges den information som behövs för att planen och dess verk-

ningar ska kunna bedömas.  

Vid upprättande av plan ska de lokala förhållandena landskapsbilden och det 

befintliga byggbeståndet beaktas. 

  

 BESLUT 

 Nämnden beslöt enligt förslag. 

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

 
Kst, 55 

23.05.2022  
 Sedan föregående möte har följande skett.  

Efter kommunstyrelsens möte 16.8 så konstaterades att bilagan som behandla-

des ej var ett skarpt planförslag utan en anhållan om att ändra den gällande de-

taljplanen. Berörda parter har informerats om detta och Sunds kommun har 

därefter avvaktat på att få ett ändringsförslag att ta ställning till, vilket Bygg-

nadstekniska nämnden har gjort 5.5.2022. 

 

Länk till Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland (PBL)  

 

 I PBL så finns inget specifikt skrivet om ändring av planer, utan lagen talar 

endast om att anta planer. Med det sagt så är den mest rimliga tolkningen att 

samma procedur gäller vid ändring såväl som vid antagande av planer. 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#kr_6_6_kap_planlaggningsforfarande
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 Därmed så är nästa steg ett hörande i enlighet med 30 § i PBL.  

 

Detaljplanen består av en karta, bilaga 5.1 och en detaljplanebeskrivning bilaga 

5.2. 

 För området finns ingen generalplan antagen. 

 

Länk till kommunens förvaltningsstadga 

Enligt 48 §, punkt 10, så har kommunstyrelsen rätt att ”besluta om ändring av 

detaljplan på område där generalplan saknas under förutsättning att ändringen 

inte innebär: 

 Ändring av detaljplaneområdets huvudsakliga användningsändamål. 

 Ändring av exploateringsrätten. 

 

Eftersom ovanstående formulering är uppfylld i kommunens förvaltningsstadga 

så har kommunstyrelsen rätt att besluta om ändring av detaljplan. 

   

 Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen omfattar byggnadstekniska nämndens förslag. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planförslaget ska uppdateras enligt bygg-

nadstekniska nämndens förslag. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att kalla till ett hörande enligt 30 § i PBL, med 

anledning till förslaget till ändring av detaljplan för området Smakbyn. 

4. När hörandet är genomfört behandlas förslaget på nytt i kommunstyrelsen 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 5.1, 5.2 /23.05.2022 

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

Kst, § 75 
15.08.2022 
 Tisdagen den 21 juni klockan 18:30 så hölls ett samråd på kommunkansliet i 

Sund. Mötet sammankallades dels genom offentlig delgivning men även vanlig 

delgivning per brev till rågrannar och markägare. Under samrådet kom inga di-

rekta synpunkter in, men det upprättades ett protokoll, bilaga 5.3. 

 

 I perioden 21 juni – 21 juli så kunde skriftliga synpunkter lämnas in. 

 

Under ovanstående tidsperiod så lämnades inga synpunkter in och därför har 

inga synpunkter beaktats. 

 

 Planen är därmed redo att ställas ut. 

 

Länk till Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland (PBL) 

 

 

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/forvaltningsstadga_1.8.2021.pdf
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#kr_6_6_kap_planlaggningsforfarande
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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 utställ-

ningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. Ett förslag till änd-

ring 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 utställ-

ningen sändas per brev till kommuner som berörs av förslaget samt till markä-

gare och andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett 

meddelande behöver dock inte sändas om personen ifråga har godkänt planför-

slaget. 

Om kommunen efter utställandet ändrar planförslaget väsentligt, ska planen 

ställas ut på nytt. Detta är inte nödvändigt om ändringarna bara gäller ett en-

skilt intresse och de intressenter som berörs av ändringarna hörs sär-

skilt. (2017/82) 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att planen ställs ut i enlighet med PBL § 31. 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

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

Kst bilaga nr 5.1, 5.2 och 5.3 / 15.08.2022  

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

Kst, § 116 

31.10.2022 Under 31.8 – 30.9 så har förslaget till detaljplanen varit utställt, vilket skett ge-

nom offentlig delgivning och annons i lokaltidningarna. Vidare så har markä-

gare och rågrannar genom brev blivit vanligt delgivna. 

 

 Under ovanstående tidsperiod så har 1 synpunkt på planförslaget inkommit. 

Synpunkten är inlämnad av Ålands landskapsregering (ÅLR) och innehåller 

synpunkter från kulturbyrån, vägnätsbyrån och miljöbyrån. Synpunkterna åter-

finns i bilaga 9.2 på sidorna 52-59. Synpunkterna har kommenterats av den 

godkända planläggaren, bilaga 9.2 på sidorna 60-62. 

 

Kommundirektören delar planläggarens synpunkter, vilket har lett till att plan-

beskrivningen har uppdaterats. 

Sammanfattningsvis har följande förändringar skett jämfört med det nu ut-

ställda planförslaget: 

- Krav på arkeologisk inventering före byggnation läggs till HF-området. 
- Den detaljplan som upphävs (nu gällande detaljplan) tilläggs till plankartan, 

felbenämningarna korrigeras, utrymmesbehovet för gc-vägen granskas ifall 

den har ändrats och krav på 20 meters avstånd från landsvägens mitt skrivs 

till planbestämmelserna för PK-området. 

- Granskat utrymmesbehovet för gc-banan och justerat planområdets gräns 

mot Sundsvägen enligt Vägnätsbyråns begäran och 

- Tillagt kravet på 20 meters avstånd till landvägens mitt för eventuella för-

råd inom PK-området enligt Vägnätsbyråns begäran. 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#2017/82
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Därtill konstateras att det i synpunkterna från ÅLR finns påpekanden och en 

hänvisning till Landskapslag (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och 

miljöbedömning (MKB-lagen). Det som åsyftas är nedanstående paragraf. 

Länk till MKB-lagen 

Länk till landskapsförordning som utfärdats med stöd av MKB-lagen 

 

15 §.  Miljöbedömning för planer och program 

En myndighet eller kommun som utreder eller antar en plan eller ett program 

som krävs i lag eller annan författning ska göra en miljöbedömning om genom-

förandet av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpå-

verkan. 

En miljöbedömning behöver inte göras för finansiella eller budgetära planer el-

ler program. 

Landskapsregeringen kan i landskapsförordning meddela föreskrifter om att 

vissa slag av planer och program ska antas medföra en betydande miljöpåver-

kan. 

 

Konstateras att Sunds kommun ska göra en miljöbedömning om genomföran-

det av planen antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Landskapsförordningen som utfärdats med stöd av MKB-lagens § 15, hänvisar 

till följande paragraf: 

Landskapsförordning (2018:33) om miljökonsekvensbedömning och miljöbe-

dömning 

 

6 §.  Planer och program som antas medföra en betydande miljöpåverkan 

En betydande miljöpåverkan ska antas för en plan eller ett program som krävs i 

lag eller annan författning enligt 15 § landskapslagen om miljökonsekvensbe-

dömning och miljöbedömning om 

1) genomförandet av planen eller programmet omfattar den skyldighet att göra 

en bedömning som anges i 24a § i landskapslagen (1998:82) om naturvård (Na-

tura 2000-område), 

2) planen eller programmet anger förutsättningar för projekt som finns förteck-

nade i bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och pri-

vata projekt. 

En betydande miljöpåverkan ska alltid antas för en avfallsplan som avses i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och för ett åt-

gärdsprogram som avses i artikel 5 i rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot 

att vatten förorenas av nitrater från jordbruk. 

 

Sådant som anses utgöra betydande påverkan är enligt MKB-lagens hänvisning 

till EU:s direktiv 2011/92 Bilaga 1: värmekraftverk för 300 mW, kärnkraftverk, 

asbest-tillverkning, kemikalie-fabrik, avloppsreningsverk och utvinning av na-

turgas och Bilaga 2: intensivt jordbruk, intensiv djuruppfödning, intensiv fisk-

odling, återvinning land från havet, utvinningsindustri, energiproduktion, me-

tall-, mineral- eller kemisk industri och dylikt. Lokalt tillägg enligt MKB-lagen 

är vindkraftverk högre än 120m, kraftledning för minst 45 kV eller en fiskodling 

för 1000 ton/år. 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201831#pr_3_kap_miljobedomning_for_planer_och_program_15_p__miljobedomning_for_planer_och_program
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201833
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201831
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201831
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199882
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Länk till bilagorna och EU-direktivet 

 

Det kan konstateras att ingenting i detaljplanen stämmer in på punkterna som 

anges i ovanstående förordning och paragraf. Planen antas därför inte innebära 

en betydande miljöpåverkan. 

 

Därmed kan konstateras att planen ej har ändrats väsentligt sedan utställandet. 

Planen är därmed redo att antas. Ur kommunens förvaltningsstadga 1.8.2021, § 

48 Kommunstyrelsens beslutanderätt, punkt 10: 

 ”Kommunstyrelsen beslutar i de ärenden som enligt lag, förordning, stadga, in-

struktion eller annat delegeringsbeslut åligger kommunstyrelsen. Därutöver har 

kommunstyrelsen befogenhet att: 

10. besluta om ändring av detaljplan på område där generalplan saknas under 

förutsättning att ändringen inte innebär: 

 ändring av detaljplaneområdets huvudsakliga användningsändamål. 

 ändring av exploateringsrätten. 

 

Konstateras att kommunfullmäktige är det organ som ska fastslå förslaget till 

detaljplan eftersom exploateringsrätten minskar marginellt i samband med de-

taljplaneändringen. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

ska fastslå förslaget till detaljplan enligt bilaga 9.1 och 9.2. Förverkligandet av 

detaljplanen bekostas av markägaren. 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

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

Kst bilaga nr 9.1 Karta, 9.2 Planbeskrivning med bilagor / 31.10.2022  

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

 

Kfg, 55 

08.11.2022 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige fastslår förslaget till detaljplan.  

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

Kfg bilaga nr 2.1 Karta, 2.2 Planbeskrivning med bilagor / 08.11.2022  

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

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0092&from=SV
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Kfg § 56 Motion om kommersialisering av Bomarsundsområdet 

Kfg, 42 

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 bere-

das 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 kommunsty-

relsen för beredning.  

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

Kst, § 107 

31.10.2022 Motionen återges ordagrant nedan: 

 

 ”Bomarsund har under många år varit en populär turistattraktion, efter en 

första sommarsäsong kan vi också konstatera att det nya besökscentret i Bo-

marsund varit en mycket lyckad investering som ytterligare ökat attraktions-

kraften och antalet besök i området. 

 

Samtidigt kan också konstateras att utbudet av kommersiella tjänster, förutom 

Puttes Camping med restaurang och kiosk, är obefintligt och att det finns ut-

rymme och goda förutsättningar för framförallt lokal näringsverksamhet som 

tex försäljning av hantverk och souvenirer och olika (strand) aktiviteter i om-

rådet. 
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Undertecknad föreslår därför; 

1. att kommunen under hösten 2022 tillsätter en arbetsgrupp under ledning av 

kommundirektören som tillsammans med landskapet utreder förutsättning-

arna att utveckla och skapa lämpliga utrymmen för privat näringsverksam-

het i området samt förhandla fram en godtagbar lösning 

2. att arbetsgruppen förhandlar med Puttes Camping om samarbete ifall att 

förhandlingar om kommersiell verksamhet med landskapet visar sig vara 

resultatlösa 

3. att arbetsgruppen även undersöker och föreslår ett system för att inhämta 

inkomst till kommunen från näringsverksamheten, tex avgift för försälj-

ningsstånd/-plats 

4. att arbetsgruppen uppmanar/förhandlar med landskapet om att utöka par-

keringsmöjligheterna i Bomarsundsområdet samt bygger en ny parkerings-

plats vid Prästö badstrand och hindrar fordonsparkering nere på stranden 

5. att arbetsgruppen förhandlar med landskapet om byggandet av en ny all-

män brygga på Prästö sidan av inloppet mot Bomarsunds bro där även 

sightseeingbåtar som tex Sunnan II kan reservera angöringsplats och möj-

liggöra sjölinjetrafik mellan Mariehamn och Bomarsundsområdet (och 

Kastelholms slott)”. 

 

Konstateras att motionen är detaljerad och inte lämnar så mycket att bereda. 

Konstateras vidare att Sunds kommun ej har någon näringslivsnämnd och där-

för hanteras näringslivsfrågor av kommunstyrelsen. Eftersom det ej finns något 

att bereda förs motionen åter till kommunfullmäktige för beslut. 

  

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå nedanstående beslutspunkter inför kom-

munfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av 

kommundirektören som tillsammans med landskapet utreder förutsättning-

arna att utveckla och skapa lämpliga utrymmen för privat näringsverksam-

het i området samt förhandla fram en godtagbar lösning, 

2. att arbetsgruppen förhandlar med Puttes Camping om samarbete ifall att 

förhandlingar om kommersiell verksamhet med landskapet visar sig vara 

resultatlösa, 

3. att arbetsgruppen även undersöker och föreslår ett system för att inhämta 

inkomst till kommunen från näringsverksamheten, tex avgift för försälj-

ningsstånd/-plats, 

4. att arbetsgruppen uppmanar/förhandlar med landskapet om att utöka parke-

ringsmöjligheterna i Bomarsundsområdet samt bygger en ny parkerings-

plats vid Prästö badstrand och hindrar fordonsparkering nere på stranden, 

5. att arbetsgruppen förhandlar med landskapet om byggandet av en ny allmän 

brygga på Prästö sidan av inloppet mot Bomarsunds bro där även sightsee-

ingbåtar som tex Sunnan II kan reservera angöringsplats och möjliggöra 

sjölinjetrafik mellan Mariehamn och Bomarsundsområdet (och Kastel-

holms slott)”. 

6. Motionen anses därmed slutbehandlad. 
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Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att besluta en-

ligt följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av 

kommundirektören som tillsammans med landskapet utreder förutsättning-

arna att utveckla och skapa lämpliga utrymmen för privat näringsverksam-

het i området samt förhandla fram en godtagbar lösning, 

2. att arbetsgruppen förhandlar med Puttes Camping om samarbete ifall att 

förhandlingar om kommersiell verksamhet med landskapet visar sig vara 

resultatlösa, 

3. att arbetsgruppen även undersöker och föreslår ett system för att inhämta 

inkomst till kommunen från näringsverksamheten, tex avgift för försälj-

ningsstånd/-plats, 

4. att arbetsgruppen uppmanar/förhandlar med landskapet om att utöka parke-

ringsmöjligheterna i Bomarsundsområdet samt bygger en ny parkerings-

plats vid Prästö badstrand och hindrar fordonsparkering nere på stranden, 

5. att arbetsgruppen förhandlar med landskapet om återuppbyggandet av Bo-

marsunds ångbåtsbrygga, 

6. arbetsgruppen görs medveten om att arbetsgruppens uppdrag kan innebära 

ett behov av ändring av gällande detaljplan och generalplan. 

7. Motionen anses därmed slutbehandlad. 

-------------------- 
 
Kfg, 56 

08.11.2022  

Ledamot Tony Ek föreslår att motionen avslås i sin helhet. Förslaget under-

stöds av ledamöterna Susann Eklund och Fredrik Lindeman. 

 

Johan Lindholm understöder kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att det finns två understödda för-

slag. 

 

Ordföranden frågar om följande proposition: 

Ja för kommunstyrelsens förslag, Nej för ledamot Tony Eks förslag. 

Omröstningspropositionen godkänns. 
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Omröstningen utfaller enligt följande: 

Dorita Lindholm - NEJ 

Johan Lindholm - JA 

Susann Eklund - NEJ 

Benny Klingberg - NEJ 

Erik Schütten - JA 

Rikard Järvinen - NEJ 

Fredrik Lindeman - NEJ 

Annika Kortman - JA 

Tony Ek  - NEJ 

Christer Lindqvist - NEJ 

Heljä Vesterlund - NEJ 

Mia Schütten - JA 

 

 Ordföranden konstaterar med 4 Ja-röster och med 8 Nej-röster så har kommun-

fullmäktige bifallit ledamot Tony Eks förslag. 

 

Beslut: 

Motionen avslås.  

-------------------- 
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Kfg § 57 Hyror för år 2023 

Kst, § 111 

31.10.2022  

Byggnadstekniska nämnden har den 29.9.2022, § 58 beslutat att föreslå att 

[...]hyrorna höjs med 4 % för hyreshusen och med 2 % för Tallgården jämfört 

med nuvarande nivå.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrorna höjs med 4 % 

för hyreshusen och med 2 % för Tallgården jämfört med nuvarande hyresnivå. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 6/31.10.2022  

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

 

Kfg, 57 

08.11.2022 

 

Beslut: 

Hyrorna höjs med 4 % för hyreshusen och med 2 % för Tallgården jämfört med 

nuvarande hyresnivå.  

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

Kfg bilaga nr 1/08.11.2022  

-------------------- 
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Kfg § 58 Inkomstskattesats för år 2023 

Kst, § 113 

31.10.2022  

 Enligt § 91a mom. lag om beskattningsförfarande (FFS 1995/1558) skall en 

kommun senast den 17 november meddela skattestyrelsen vilken inkomstskat-

tesats som skall tillämpas.  

 

För år 2011 fastställdes inkomstskattesatsen till 18,50 procent och för år 2012 

och 2013 fastställdes inkomstskattesatsen till 19,00 procent. För år 2014 – 

2022 har inkomstskattesatsen fastställts till 19,5 procent. En förändring på 0,25 

procent betyder ca 42 000 – 43 000 euro.  

 

Budgetförslaget för år 2023 utgår från en oförändrad inkomstskattesats. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för 

år 2023 bibehålls oförändrad på 19,50 procent.  

 

Beslut: 

Jonas Back föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå inför kommunfullmäktige 

att inkomstskattesatsen skall sänkas till 19,00 procent för år 2023. Förslaget 

understöds av Christel Mattsson och Mats Ekholm. 

 

Lars-Johan Mattsson föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt kommun-

direktörens förslag. 

 

Konstateras att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jonas Backs förslag. 

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

Kfg, 58 

08.11.2022  

Ledamot Tony Ek föreslår att inkomstskattesatsen skall förbli oförändrad, vil-

ket innebär 19,50 procent. Förslaget understöds av ledamöterna Susann Eklund 

och Fredrik Lindeman och ordförande Dorita Lindholm. 

 

Ledamöterna Erik Schütten och Mia Schütten understöder kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att det finns två understödda för-

slag. 

 

Ordföranden frågar om följande proposition: 

Ja för kommunstyrelsens förslag, Nej för ledamot Tony Eks förslag. 

Omröstningspropositionen godkänns. 

 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19951558#L11P91a
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Omröstningen utfaller enligt följande: 

Dorita Lindholm - NEJ 

Johan Lindholm - NEJ 

Susann Eklund - NEJ 

Benny Klingberg - NEJ 

Erik Schütten - JA 

Rikard Järvinen - NEJ 

Fredrik Lindeman - NEJ 

Annika Kortman - JA 

Tony Ek  - NEJ 

Christer Lindqvist - NEJ 

Heljä Vesterlund - NEJ 

Mia Schütten - JA 

 

 Ordföranden konstaterar med 3 Ja-röster och med 9 Nej-röster så har kommun-

fullmäktige bifallit ledamot Tony Eks förslag. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att inkomstskattesatsen för år 2023 bibehålls 

oförändrad på 19,50 procent.  

-------------------- 
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Kfg § 59 Fastighetsskattesatser för år 2023 

Kst, § 114 

31.10.2022  

 Enligt § 11 fastighetsskattelag (FFS 1992/654) bestämmer kommunfullmäktige 

årligen de fastighetsskatteprocenter som inom lagen stadgade gränser skall till-

lämpas i kommunen samtidigt som man fastställer inkomstskatteprocenten för 

budgetåret. De fastighetsskatteprocenter som kommunen fastställt för år 2023 

meddelas skattestyrelsen samtidigt som inkomstskattesatsen.  

 

Kommunerna kan även fastställa fastighetsskatt för obebyggda byggnadsplat-

ser och allmännyttiga samfund. För obebyggda byggnadsplatser är fastighets-

skatteprocenten 0-3 % och för allmännyttigt samfund 0-1 %.  

 

Fastighetsskatten för år 2022 är fastställd enligt följande:  

- Allmän fastighetsskatt 0,50 %,    (11 §) 

- Byggnader som används för stadigvarande boende 0 %, (12 §) 

- Obebyggda byggplatser 0,20 %,   (12 a §) 

- Andra bostadsbyggnader 0,90 %,   (13 §) 

- Allmännyttiga samfund 0,10 %,   (13 a §) 

- Vissa anläggningar, ej fastställd,   (14 §) 

 

En 0,1 procent fastighetsskatt för stadigvarande bostad ger en inkomst på ca 18 

000 euro. En 0,1 procent förändring av skatten för allmänna byggnader innebär 

ca 11 000 euro. 

Fritidsbebyggelsens skattesats om 0,9 % är maxbelopp enligt gällande åländsk 

lagstiftning.  

 

Budgetförslaget för år 2023 utgår från en oförändrad inkomstskattesats. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fastighetsskattesatserna 

för 2023 bibehålls på samma nivå som för år 2022.  

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

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

Kfg, 59 

08.11.2022 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastighetsskattesatserna för 2023 bibehålls på 

samma nivå som för år 2022.  

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

 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920654#L3
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Kfg § 60 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 

08.11.2022  

Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 7 

 

Beslut: 

Protokollet anses delgivet.  

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

 
 
  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_7_311022_-_protokoll.pdf


 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 20 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 08.11.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 61 Taxor och avgifter för år 2023 

Kst, § 117 

31.10.2022  

Taxorna har behandlats i: 

Utbildningsnämnden, 26.9.2022, § 19, 

Omsorgsnämnden, 28.9.2022, § 14, 

Byggnadstekniska nämnden, 29.9.2022, § 59. 

 

Länk till taxor och avgifter för år 2022 finns här: 

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/taxor_och_avgif-

ter_2022_faststalld_och_kompletterad_1_0.pdf  

 

Nytt för förvaltningssektorn till 2023 är att det ej uppbärs någon avgift för fri-

tidsverksamheten för åk 1-2. Vidare så har bibliotekets taxor ändrats margi-

nellt. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

ska fastställa taxorna för år 2023 enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Lars-Johan Mattsson föreslår att avgiften för hela fritidsverksamheten ska tas 

bort. Förslaget understöd av Mats Ekholm. 

 

Kommundirektörens förslag vinner ej understöd. 

 

Konstateras att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Johan Mattsons förslag. 

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

Kst bilaga nr 10/31.10.2022  

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

Kfg, 61 

08.11.2022  

Ledamot Tony Ek föreslår att taxan ändras inom äldreomsorgen så att kaffet ej 

kostar något vid återkommande evenemang. Det innebär att en extra rad tillförs 

som heter ”Kaffe vid återkommande evenemang, 0 €”. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter för år 2023 enligt 

bilaga. 

 

I övrigt så riktar kommunfullmäktige en uppmaning till omsorgsnämnden att se 

över om det går att ha avgiftsfritt kaffe vid återkommande evenemang. 

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

Kfg bilaga nr 3 / 08.11.2022  

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

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/taxor_och_avgifter_2022_faststalld_och_kompletterad_1_0.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/taxor_och_avgifter_2022_faststalld_och_kompletterad_1_0.pdf
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Kfg § 62 Ärende till kännedom, budgetförslag för verksamhetsåret 2023 

Kst, § 120 

31.10.2022 

Alla nämnderna har behandlat sina respektive budgetförslag, inklusive kom-

munstyrelsen. 

Utbildningsnämnden, 26.9.2022, § 20, 

Kommunstyrelsen, 26.9.2022, § 94,  

Omsorgsnämnden, 28.9.2022, § 13, 

Byggnadstekniska nämnden, 29.9.2022, § 57, 

 

Konstateras att enligt nämndernas förslag, så är resultatet – 417 253 € och års-

bidraget – 24 323 €. Resultatet ”lever” alltjämt med tanke på att det ännu är 

oklart vad kommunen kommer få i landskapsandelar för 2023. 

 

 
 

I samband med att nämndernas budgetförslag föredrogs för fullmäktiges- och 

styrelsens-presidier så kom det synpunkter kring att budgettexterna och fram-

förallt budgetmålen skall konkretiseras, vilket har gjorts i den nu utskickade 

budgetboken. 

 

Radetiketter Bokslut 2021 Budget 2022 Nämndernas budget (år + 1)

C100    Förvaltningssektorn

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 40 198 34 480 38 370

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 341 578 -1 373 000 -1 416 029

A7100   AVSKRIVNINGAR -5 318 -5 300 -5 300

C100    Förvaltningssektorn Summa -1 306 698 -1 343 820 -1 382 959

C200    Socialväsendet

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 307 794 415 400 325 580

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 361 359 -1 472 063 -1 551 270

A7100   AVSKRIVNINGAR -15 640

C200    Socialväsendet Summa -1 053 565 -1 056 663 -1 241 330

C300    Utbildningsnämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 98 607 72 490 65 800

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 285 449 -2 310 820 -2 406 690

A7100   AVSKRIVNINGAR -13 937 -12 330 -9 130

C300    Utbildningsnämnden Summa -2 200 779 -2 250 660 -2 350 020

C500    Byggnads-tekniska nämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 526 960 528 490 532 396

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -909 997 -909 890 -979 860

A7100   AVSKRIVNINGAR -355 928 -352 700 -338 990

C500    Byggnads-tekniska nämnden Summa -738 965 -734 100 -786 454

C600    Gemensamma nämnder

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 827 3 600 3 650

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -63 192 -61 140 -64 660

A7100   AVSKRIVNINGAR -10 871 -10 870 -23 870

C600    Gemensamma nämnder Summa -70 236 -68 410 -84 880

9000    Finansiering

A5100   SKATTEINKOMSTER 3 708 170 3 501 500 3 516 000

A5110   LANDSKAPSANDELAR 1 918 365 1 794 490 1 915 970

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -12 544 -13 300 -3 580

9000    Finansiering Summa 5 613 991 5 282 690 5 428 390

Totalsumma 243 749 -170 963 -417 253
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Därefter har kommundirektören arbetat med budgetförslaget vilket samman-

fattningsvis nu ser ut som följer: 

 
 

I enlighet med tidigare diskussioner så har all luft pressats ur budgetförslaget 

samt så har medel tillförts där det har varit motiverat. Dessutom så har de till-

läggsäskanden som byggnadstekniska- och omsorgsnämnden äskat om strukits 

i ovanstående budgetförslag (det som benämns styrelsens 2023). Fastighets-

skötarjouren motsvarar 15 t € och omsorgsnämndens äskande om sysselsätt-

ningshandledare ca 21 t €. Den stora skillnaden jämfört med nämndernas bud-

getförslag är att finansieringssidan har skruvats upp ganska så rejält. Trots 

ovanstående åtgärder så visar budgetförslaget nu ett plus om + 77 t €. 

 

Det har konstaterats tidigare att Sunds kommun behöver göra ett resultat om + 

100 t € för att ha en ekonomi i balans över tid, med hänsyn taget till kassaflö-

dena i finansieringsanalysen. När budgeten behandlas nästa gång i kommunsty-

relsen är planen att återföra nämndernas äskanden om det finns ekonomiskt ut-

rymme för det. Noteras vidare att omsorgsnämnden inkom med ett ytterligare 

äskande som ej blivit beaktat i ovanstående sammanställning eftersom ingen 

ekonomisk konsekvens fanns i nämndens behandling.  

 

Radetiketter Bokslut 2021 Budget 2022 Nämndernas 2023 Styrelsens 2023

C100    Förvaltningssektorn

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 40 198 34 480 38 370 37 570

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 341 578 -1 373 000 -1 416 029 -1 435 366

A7100   AVSKRIVNINGAR -5 318 -5 300 -5 300 -5 300

C100    Förvaltningssektorn Summa -1 306 698 -1 343 820 -1 382 959 -1 403 096

C200    Socialväsendet

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 307 794 415 400 325 580 326 980

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 361 359 -1 472 063 -1 551 270 -1 483 520

A7100   AVSKRIVNINGAR -15 640 -15 640

C200    Socialväsendet Summa -1 053 565 -1 056 663 -1 241 330 -1 172 180

C300    Utbildningsnämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 98 607 72 490 65 800 65 800

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 285 449 -2 310 820 -2 406 690 -2 401 030

A7100   AVSKRIVNINGAR -13 937 -12 330 -9 130 -9 130

C300    Utbildningsnämnden Summa -2 200 779 -2 250 660 -2 350 020 -2 344 360

C500    Byggnads-tekniska nämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 526 960 528 490 532 396 549 696

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -909 997 -909 890 -979 860 -939 560

A7100   AVSKRIVNINGAR -355 928 -352 700 -338 990 -338 990

C500    Byggnads-tekniska nämnden Summa -738 965 -734 100 -786 454 -728 854

C600    Gemensamma nämnder

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 827 3 600 3 650 3 650

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -63 192 -61 140 -64 660 -64 660

A7100   AVSKRIVNINGAR -10 871 -10 870 -23 870 -23 870

C600    Gemensamma nämnder Summa -70 236 -68 410 -84 880 -84 880

9000    Finansiering

A5100   SKATTEINKOMSTER 3 708 170 3 501 500 3 516 000 3 652 000

A5110   LANDSKAPSANDELAR 1 918 365 1 794 490 1 915 970 2 162 517

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -12 544 -13 300 -3 580 -4 080

9000    Finansiering Summa 5 613 991 5 282 690 5 428 390 5 810 437

Totalsumma 243 749 -170 963 -417 253 77 067
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Resultatet ”lever” alltjämt med tanke på att kommunalförbunden ännu ej fast-

slagit sina budgeter, samt att Ålands landskapsregerings budgetförslag ej ännu 

blivit godkänt eller behandlat i Ålands lagting. Föreningsbidragen i kommu-

nens budget har ej ännu blivit fastställda. Nämndernas utökningsäskanden 

kvarstår. 

 

Konstateras vidare enligt nedanstående sammanställning att kommunens kost-

nader beräknas öka till 2023 med 6,1 %. 

 

 
 

Med detta budgetförslag så förändras alltså kassamedel från 2,0 M € (30.9) en-

ligt följande i jämna tusental: 

+ ca 470 € från rörelse/verksamhet (årsbidrag), 

- ca 88 € från amortering, 

- ca 569 € från investeringar, 

vilket innebär att kassan vid årets slut bör vara ca 1,8 M €. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen återremitterar budgetboken till kommundirektören för vidare 

beredning inför kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

 

Kommunstyrelsen tecknar kommundirektörens beredning och budgetbok till 

kännedom. 

 

Budgetbok och ovanstående redogörelse delges kommunfullmäktige för känne-

dom och synpunkter, inför kommunfullmäktiges behandling av budgeten och 

fastställande av skattesatser i november. 

 

Beslut: 

Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsen konstaterar att det finns utrymme ur likviditetssynpunkt att 

sänka inkomstskattesatsen. 

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

Kst bilaga nr 12/31.10.2022  

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

 

  

Jmfr bokslut 2021 med Jmfr bokslut 2021 med 

Radetiketter Bokslut 2021 Styrelsens 2023 styrelsens förslag 2023, € styrelsens förslag 2023, %

Summa intäkter 977 387 983 696 6 309                          0,6%

Summa kostnader -5 961 575 -6 324 136 362 561-                      6,1%

Summa avskrivningar -386 054 -392 930 6 876-                          1,8%

Summa finansiering 5 613 991 5 810 437 196 446                      3,5%

Ndk -5 370 242 -5 733 370 363 128-                      6,8%

Årsbidrag 629 803 469 997 159 806-                      -25,4%
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Kfg, 62 

08.11.2022 

 Ledamot Tony Ek föreslår att kommunstyrelsen i sitt kommande budgetförslag 

skall lägga in en fastighetsskötarjour för Tallgården enligt förslag. Förslaget 

understöds av ledamöterna Susann Eklund och Mia Schütten. 

 

 Ledamot Erik Schütten föreslår att det skall tas in en budgetmålsättning om att 

utreda om det går att öka produktion av förnyelsebar energi på kommunens fas-

tigheter. Vidare föreslås även att det skall tas in en budgetmålsättning om att 

utreda om det går att göra något vettigt med Mancalaprincipen. 

  

Beslut: 

Kommunfullmäktige lämnar ovanstående medskick till kommunstyrelsen.  

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

Kfg bilaga nr 4 / 08.11.2022  

-------------------- 
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Kfg § 63 Ändring av barnomsorgsavgift från 1.8.2022 

UN, § 13 

26.09.2022 Med anledning av rikets familjeledighetsreform har ändring av landskapslag om 

barnomsorg och grundskola (2022:55) samt ändring av landskapslag om hem-

vårdsstöd (2022:56) trätt i kraft 1.8.2022.  

 

Ändringarna som kommunen behöver beakta i korthet:  

- Barn har rätt till daghemsverksamhet från den kalendermånad barnet fyll-

ler 9 månader.  

- Barnet har rätt att bibehålla sin daghemsplats under en sammanhäng-

ande tid om 13 veckor då föräldrapenning betalas för vårdanden av barnet.  

- Definitionerna av heltid- respektive halvtidsbarnomsorg har omformulerats.  

- Avgiften för heltidsbarnomsorg är maximalt 240 €.  

- Avgiften för halvtidsbarnomsorg får vara högst 60% av heltidsavgiften, dvs 

144 €.  

- Om kommunen erbjuder andra omsorgskategorier än halvtids- och heltids-

omsorg ska barnomsorgsavgiften för sådan omsorg tas ut i relation till av-

gift för heltidsomsorg.  

- Avgiftsfri förundervisning för barn i barnomsorgen ändras från 20 timmar/ 

vecka till 4 timmar / dag under skolårets arbetsdagar.  

 

Förslaget till ändring av barnomsorgsavgifter 2022 och förslag till barnom-

sorgsavgifter 2023 har tagits fram gemensamt med barnomsorgens förestån-

dare i Geta, Finström, Sunds och Vårdö för att få en enhetlighet mellan kom-

munerna. Påminnas bör att även fritidshemsavgiften är en barnomsorgsavgift.  

 

Ändringarna i avgiftsdokumentet har markerats gula. Ändringarna är:  

- Utjämningsperioden för barnens närvaro till antalet vardagar per månad 

medan avgifterna fortsättningsvis fastställs som månadsavgift.  

- Sund har i sina fastställda avgifter för 2022 beviljat avgiftsfri förundervis-

ning 25 timmar/ vecka hela året mot det från 1.8.22 lagstad-

gade 4 h/ dag under läsårets arbetsdagar, vilket betyder att kommunen er-

bjuder mer än lagen kräver men underlättar beräkningen och administrat-

ionen av avgifterna.  

- Resterande tid förskolebarnen behöver barnomsorg uppbärs enligt förslaget 

en avgift om 50% av heltidsavgiften mot tidigare 60%. Orsaken till änd-

ringen är att kommunen kan bli återbetalningsskyldiga vissa måna-

der då antalet arbetsdagar varierar. Att ha ett avgiftssystem som varje må-

nad behöver separata uträkningar kräver administration och bör undvikas.  

 

Utbildningschefens beslutsförslag  

Utbildningsnämnden omfattar ändring av barnomsorgsavgifterna från 1.8.2022 

och förslag till barnomsorgsavgifter 2023 enligt bilaga och skickar dem till 

kommunstyrelsen för vidare behandling.  
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Utbildningsnämndens beslut  

Enligt förslag. 

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

 

Kst, § 121 

31.10.2022  

https://www.lagtinget.ax/dokument/lagtingets-beslut-282022-51967  

 

Konstateras att lagen godkändes av Ålands lagting under detta år och att det ej 

därför går att lasta Sunds kommun för att lagen ej gått att tillämpa inom den 

tidsramen som förutsatts. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

beslutar att ändra barnomsorgsavgiften från 1.8.2022 enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 13/31.10.2022  

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

Kfg, 63 

08.11.2022 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

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

Kfg bilaga nr 5 / 08.11.2022  

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

 

 

  

https://www.lagtinget.ax/dokument/lagtingets-beslut-282022-51967
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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 53-54, 60, 62 

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 rät-
telseyrkande kan framstäl-
las, samt tid för yrkande av 
rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyr-
kande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars 
rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlem-
mar. 
 
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 påvi-
sas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet lagts 
fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 
 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall un-
dertecknas av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och be-
svärstid 

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 rättelseyrkan-
det, 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: 52, 55-59, 61, 63 
 
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 be-
svärstid 

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. 

 


