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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.12.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 64 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

20.12.2022 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 13.12.2022. 

  

Beslut: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 

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

Kfg § 65 Val av två protokolljusterare 

20.12.2022 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 Su-

sann Eklund. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Susann Eklund och Benny Klingberg. Protokol-

let justeras på Sunds kommunkansli tisdagen den 20.12.2022, direkt efter sam-

manträdet. 

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

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#2017/86
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.12.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 66 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

20.12.2022  

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. 

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

 

Kfg § 67 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 

20.12.2022  

Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 8 

 

Beslut: 

Protokollet anses delgivet.  

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

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_8_121222_-_protokoll.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.12.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 68 Budget för verksamhetsåret 2023 med ekonomiplan för 2024-2025 

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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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.12.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

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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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.12.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

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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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.12.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

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  

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

 

Kst, § 128 

12.12.2022 Konstateras att sedan senaste budgetbehandling i kommunstyrelsen så har 

kommunfullmäktige fastställt skatter, taxor & avgifter vilket ligger i linje med 

tidigare behandlade nivåer i budgetförslaget. Till dagens behandling i kom-

munstyrelsen har ett anslag om -15 000 € har lagts in på 4340 – 5125, vilket 

motsvarar fastighetsskötarjour på Tallgården, enligt kommunfullmäktiges be-

ställning. I övrigt så har målsättningarna uppdaterats enligt kommunfullmäkti-

ges medskick.  

 

 Samtliga kommunalförbund utom NÅUD har fastställt sina budgeter, vilket lig-

ger i linje med tidigare behandlade nivåer i budgetförslaget.  

 

 Sent i budgetprocessen så kan konstateras att räntan för kommunens lån har 

höjts till följd av den höjda räntan i euroområdet. Räntan justeras nästa gång 

31.5.2023. I tidigare budgetförslag så fanns en räntekostnad på 5 700 € men i 

och med räntehöjningen så kommer utfallet bli ca 26 000 € om ej räntan juste-

ras alls vid kommande justeringsdatum, vilket i sig är osäkert. Budgetförslaget 

har uppdaterats med vad som är känt till dags dato. Saldot på kommunens 

största lån är 860 383,03 € per 31.12.2022. Förvaltningen kommer följa ränte-

läget och vid behov lyfta ett ärende om att göra kommunen skuldfri under 

april/maj om räntan kommer höjas ytterligare. Detta kan i sådana fall göras 

med lätthet göras eftersom kommunen har en så stark kassa. 

 

Nivån på föreningsbidragen för år 2023 har ännu inte fastställts utan det görs 

senare under detta sammanträde. Med föreningsbidragens nuvarande nivå till-

sammans med ovanstående redogörelse så innebär det följande: 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.12.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 
 

 

Med detta budgetförslag så förändras alltså kassamedel från 2,217 M € (30.11) 

enligt följande i jämna tusental: 

+ ca 438 € från rörelse/verksamhet (årsbidrag), 

- ca 88 € från amortering, 

- ca 569 € från investeringar, 

vilket innebär att kassan vid årets slut bör vara ca 1,998 M €. 

 

 

 

Radetiketter Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2023

C100    Förvaltningssektorn

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 40 198 34 480 37 570 -6,5%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 341 578 -1 373 000 -1 435 366 7,0%

A7100   AVSKRIVNINGAR -5 318 -5 300 -5 300 -0,3%

C100    Förvaltningssektorn Summa -1 306 698 -1 343 820 -1 403 096 7,4%

C200    Socialväsendet

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 307 794 415 400 326 980 6,2%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 361 359 -1 472 063 -1 483 520 9,0%

A7100   AVSKRIVNINGAR -15 640

C200    Socialväsendet Summa -1 053 565 -1 056 663 -1 172 180 11,3%

C300    Utbildningsnämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 98 607 72 490 65 800 -33,3%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 285 449 -2 310 820 -2 397 780 4,9%

A7100   AVSKRIVNINGAR -13 937 -12 330 -9 130 -34,5%

C300    Utbildningsnämnden Summa -2 200 779 -2 250 660 -2 341 110 6,4%

C500    Byggnads-tekniska nämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 526 960 528 490 549 696 4,3%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -909 997 -909 890 -954 560 4,9%

A7100   AVSKRIVNINGAR -355 928 -352 700 -338 990 -4,8%

C500    Byggnads-tekniska nämnden Summa -738 965 -734 100 -743 854 0,7%

C600    Gemensamma nämnder

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 827 3 600 3 650 -4,6%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -63 192 -61 140 -64 660 2,3%

A7100   AVSKRIVNINGAR -10 871 -10 870 -23 870 119,6%

C600    Gemensamma nämnder Summa -70 236 -68 410 -84 880 20,9%

9000    Finansiering

A5100   SKATTEINKOMSTER 3 708 170 3 501 500 3 652 000 -1,5%

A5110   LANDSKAPSANDELAR 1 918 365 1 794 490 2 162 517 12,7%

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -12 544 -13 300 -24 520 95,5%

9000    Finansiering Summa 5 613 991 5 282 690 5 789 997 3,1%

Totalsumma 243 749 -170 963 44 877 -81,6%

Summa intäkter 977 387 1 054 460 983 696 0,6%

Summa kostnader -5 961 575 -6 126 913 -6 335 886 6,3%

Summa avskrivningar -386 054 -381 200 -392 930 1,8%

Summa finansiering 5 613 991 5 282 690 5 789 997 3,1%

Ndk -5 370 242 -5 453 653 -5 745 120 7,0%

Årsbidrag 629 803 210 237 437 807 -30,5%

Skatter andel av ndk 69% 64% 64% -7,9%

LS-andel andel av ndk 36% 33% 38% 5,4%
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.12.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Under innevarande år har konstaterats att det funnits behov av att behandla 

flera tilläggsbudgeter än tidigare. För att förenkla hanteringen inför kommande 

år så har ett förslag tagits in under avsnitt 1.2 i budgetbok som kort och sam-

manfattningsvis enligt liggande förslag ger nämnderna rätt att omdisponera 

medel inom så kallade uppgiftsområden utan att uppgiftsområdets totala intäk-

ter och kostnader förändras och att kommunstyrelsen ges rätten att omdispo-

nera mellan nämndernas uppgiftsområden. Kommunfullmäktige har alltjämt 

beslutanderätten över själva budgetramen och dess eventuella minskning eller 

ökning. 

 

Vidare så har det tagits in regelverk för anskaffningar (upphandlingsregler) i 

avsnitt 1.3 vilket ej i praktiken är nytt för år 2023 utan det är något som nu sätts 

på pränt vilket nuvarande internkontrollplan också förutsätter. 

 

Slutligen så har byggnadstekniska nämnden 1.12.2022, § 80 kommit med ett 

sent investeringsäskande för en hållplats vid Tosarbyvägen i anslutning till So-

längsvägen om 11 500 € och att investeringsanslaget ska kompletteras i bud-

get/ekonomiplan. Därmed föreslås att investeringsanslaget sätts i ekonomiplan 

för år 2024. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

ska fastställa budget för år 2023 med ekonomiplan för år 2024 och 2025 enligt 

bilaga. 

 

Investeringsdelen i ekonomiplanen för år 2024 uppdateras med 11 500 € för en 

hållplats vid Tosarbyvägen. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 1/12.12.2022  

-------------------- 
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Kfg, 68 

20.12.2022 

 Konstateras att kommunstyrelsen i sin behandling 12.12.2022, § 133, har lagt 

till ytterligare 10 500 € till föreningsbidragen, vilket ej finns beaktat i kom-

munstyrelsens budgetberedning ovan. Det finns däremot beaktat i budgetbok 

(bilaga 1). 

 

 Förslag från ledamot Tony Ek om att investeringsbudgeten ska ändras beträf-

fande hållplats vid Tosarbyvägen i anslutning till Solängsvägen om 11 500 € 

flyttas från ekonomiplan 2024 till budget 2023. Förslaget tas enhälligt av kom-

munfullmäktige. 

  

Beslut: 

Budgeten och ekonomiplanen godkänns med ledamot Tony Eks tillägg.  

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

Kfg bilaga nr 1 / 20.12.2022  

-------------------- 
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Kfg § 69 Motion om tillsättande av en digitaliseringskommitté 

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, § 85 

26.09.2022 Motionen återges ordagrant nedan: 

 

 ”Det moderna samhället bygger i allt snabbare takt på IT-stöd och digitali-

sering och det är viktigt att även den kommunala verksamheten och servicen är 

med i den utvecklingen. Nya regler och mål på både nationell och lokal 

åländsk nivå ställer också nya krav på kommunernas digitala utveckling. 

 

 Även de norråländska kommunerna bör driva ett aktivt digitaliseringsarbete, 

vilket dock ställer krav på IT-kunskap och –kompetens både i förvaltningen och 

i det kommunala beslutsfattandet, varför undertecknad föreslår följande; 

1. att de övriga norråländska kommunerna Finström, Geta, Saltvik och Vårdö 

kontaktas och föreslås att en ny gemensam digitaliseringskommitté tillsätts 

med uppgiften att 

o stödja respektive kommuns förvaltnings IT-verksamhet och –utveckling 

samt fungera som sakkunnig resurs vid IT-upphandlingar samt IT-projekt 
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o skapa, uppdatera och utvärdera kommunernas digitala strategier 

o ta initiativ till digitala tjänster som utgår från medborgarnas behov och 

livshändelser, skapar en effektivare förvaltning, ökar delaktigheten och in-

novationer samt skapar en god digital välfärd 

o respektive kommittéledamot fungerar som respektive kommuns represen-

tant i berörda bolag (som Åda) och organisationer 

2. att den nya digitaliseringskommittén ledamöter skall bestå av en represen-

tant från respektive kommun med personliga ersättare som alla har rele-

vanta kunskaper och insikter i för digitalisering relevanta kompetensområ-

den och vars ordförande, som utses internt av kommitténs ledamöter, äger 

god förtrogenhet med IT- och digitaliseringsverksamhet, samt att respek-

tive kommuns IT-ansvariga tjänsteman enligt ett rullande system med byte 

årligen fungerar som föredragande och sekreterare i digitaliseringskom-

mittén 

3. att den nya digitaliseringskommittén regelbundet rapporterar till respektive 

kommunstyrelse på ändamålsenligt sätt 

4. att respektive kommuns förvaltningsstadga uppdateras i berörda delar samt 

att IT och digitalisering införs som ett eget ansvarsområde med ansvarig 

tjänsteman (ekonomichefen) inom förvaltningssektorn 

5. att den nya digitaliseringskommittén inrättas från och med 01.01.2022 

samt att uppdraget i kommittén är löpande så att ledamot byts ut mot egen 

anhållan eller på respektive kommunstyrelses initiativ för egen kommuns 

ledamot att skapa nödvändig långsiktighet och kontinuitet i uppdraget.” 

 

Motionen är specifik och detaljerad. Som ett led i beredningen torde ett bra 

första steg vara att efterhöra med övriga norråländska kommuner om de är in-

tresserade av att ingå i en norråländsk digitaliseringskommitté enligt motion-

ärens önskemål. 

  

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen i Sund efterhör med övriga norrländska kommuner om de är 

intresserade av att ingå i en ny gemensam digitaliseringskommitté med uppgif-

ten att: 

o stödja respektive kommuns förvaltnings IT-verksamhet och –utveckling 

samt fungera som sakkunnig resurs vid IT-upphandlingar samt IT-projekt 

o skapa, uppdatera och utvärdera kommunernas digitala strategier 

o ta initiativ till digitala tjänster som utgår från medborgarnas behov och 

livshändelser, skapar en effektivare förvaltning, ökar delaktigheten och in-

novationer samt skapar en god digital välfärd 

o respektive kommittéledamot fungerar som respektive kommuns represen-

tant i berörda bolag (som Åda) och organisationer. 

 

Svaret behöver vara Sunds kommun till handa innan 30.11.2022. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Kst, § 130 

12.12.2022  

Kommunerna har svarat på följande sätt: 

Geta, kommunstyrelsen, 9.11.2022, § 111: 

”Geta kommun har en småskalig förvaltning, och måste prioritera sina ar-

betsinsatser med noggrannhet. Sunds kommuns intresseförfrågan är förvisso 

ett bra initiativ, men målbilden för kommittén verkar vara för brev och för stor 

för Geta kommuns behov. Geta kommuns förvaltning, och dess verkliga behov 

av digitalisering, är främst förvaltningsinterna system såsom nytt ekonomisy-

stem och ett digitalt ärendehanteringssystem med framtida E-arkivering. Men 

viss utveckling av digitala blanketter och kommunens hemsida kan vara av in-

tresse. 

 

Geta kommun kan se en viss nytta i att ingår i en digitaliseringskommitté, men 

endast om uppdraget snävas ned och avgränsas till att tillsammans koordinera 

och implementera det nya ekonomisystem och ett nytt digitalt ärendehante-

ringssystem med framtid E-arkivering. 

 

Saltvik, kommunstyrelsen, 28.11.2022, § 239: 

”Saltviks kommun ser positivt på initiativet, men behöver göra en del arbete 

internt först innan beslut om att ingå i en gemensam kommitté tas. 

 

Kommunstyrelsen tackar för initiativet, men meddelar att kommunen under år 

2023 inte har intresse av att ingå i någon gemensam kommitté”. 

 

Finström, kommunstyrelsen, 30.11.2022, § 171: 

”Finströms kommunstyrelse meddelar Sunds kommun att kommunen förhåller 

sig positiv till att en arbetsgrupp för att dryfta IT-verksamhet och utveckling 

gemensamt för de Norråländska kommunerna bildas och har beredskap att ak-

tivt delta i arbetet, dock så att arbetsgruppens mandat avgränsas till att formu-

lera målsättningar och i förhållande till kommunerna föreslå lösningar för att 

kunna digitalisera tjänster och funktioner där det är ändamålsenligt. 

 

Det bör, i förhållande till motionstexten, klargöras att Finströms kommun inte 

understöder ett arbetssätt där arbetsgruppen skulle tilldelas beslutanderätt, ut-

öva makt eller representera kommunerna i förhållande till bolag och organi-

sationer eftersom detta är funktioner som kommunerna enskilt besluter om. 

 

Finströms kommun anser ytterligare att Norra Ålands Utbildningsdistrikt bör 

ingå i en arbetsgrupp om en sådan tillsätts.” 

 

Vårdö, kommunstyrelsen, 07.12.2022, § 137: 

”Kommunstyrelsen beslutar att gentemot Sunds kommun meddela att man ser 

nytta i ökad digitalisering och att den med fördel kan arbetas för gemensamt 

mellan kommunerna i regionen norra Åland, men att man i det här skedet väl-

jer att prioritera de mest akuta utmaningar kommunen står inför verksamhets-

mässigt och ekonomiskt.” 
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 Konstateras att två kommuner tackat nej, att två kommuner är delvis positiva 

till en gemensam IT-kommitté. Däremot så verkar de två kommuner som delvis 

är positiva vara positiva till olika delar av de förslag som anges i motionen. 

 

 Mot bakgrund av vad som har framkommit i de norråländska kommunernas re-

missvar och att de svaren ej bedöms förenliga med motionärernas förslag så fö-

reslås därför att motionen avslås. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att motionen avslås. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 
Kfg, 69 

20.12.2022 

   

Beslut: 

Enligt förslag.  

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

 

 
 
 
 
 
  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 16 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.12.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 70 Utarrendering av kommunens mark för att anlägga bevattningsbassäng  

BTN, § 69 

3.11.2022 Lars-Johan Mattsson anhåller om att få arrendera ett ca 0,5 ha stort område i 

anslutning till Svartbäcken från fastigheten Svensböle 1:36 för anläggande av 

en bevattningsbassäng. Den föreslagna placeringen är i skiftets norra hörn vil-

ket i dag utgörs av sex årig plantskog med inslag av videbuskar i de lägre san-

kare partierna närmast diket. 

 Enligt anhållan skulle bassängen rymma 6.900 m3 vatten vilket skulle räcka till 

att bevattna 6 ha åkermark. Tanken är att under höga flöden i Svartbäcken 

pumpa in vatten därifrån till bevattningsbassängen.  

 Åtgärden torde vara bra ur ett miljöperspektiv då det tar tillvara partikelhaltigt 

vatten som vanligtvis förekommer vid höga flöden av dikesvatten. Bevatt-

ningen resulterar i att växterna får ett bättre näringsupptag under växtperioden. 

 

 Lars-Johan Mattsson äger i dag de åkrar som gränsar mot den föreslagna plat-

sen för bevattningsbassängen. 

 

 I anslutning till platsen finns Västra Sunds Vattens huvudledning mellan Do-

marböle och Finby vilket måste beaktas vid slutlig utformning och placering av 

bassängen. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att ett ca 0,5 ha stort område intill 

Svartbäcken utarrenderas som tilläggsområde till Lars-Johan Mattsson för att 

bygga en bevattningsbassäng på. 

 Arrendetiden är 20 år.  

 Lars-Johan Mattsson ska innan projektet påbörjas inhämta de lov och tillstånd 

som erfordras. 

 

 BESLUT 

 Förslaget godkändes. 

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

 

Kst, § 131 

12.12.2022 Länk till kommunens förvaltningsstadga 

 

47 § Kommunstyrelsens uppgifter 

[...] Därutöver har kommunstyrelsen till uppgift att: 

[...] ansvara för planläggningen och användningen av mark och vatten i kom-

munen, så som generalplanering och annan översiktlig planering, detaljplane-

ring, byggnadsskydd samt bostadsproduktion;. 

 

Ovanstående ärende innebär att arrendera ut en del av en fastighet som enligt 

nuvarande förvaltande klassas som åkermark. 

 

Mot bakgrund av vad som står i förvaltningsstadgan (eller egentligen vad som 

inte står i förvaltningsstadgan) så kan kommunstyrelsen ej vara behörigt organ 

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/forvaltningsstadga_1.8.2021.pdf
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att besluta i detta ärende. Ärendet skall därmed avgöras av kommunfullmäk-

tige. 

 

Kommundirektören motsätter sig vare sig byggnadstekniska nämndens bered-

ning eller beslut, men däremot så måste vissa omständigheter tillföras bered-

ningen. Det behöver upprättas ett förslag till arrendeavtal. I arrendeavtalet tas 

arrendetiden om 20 år in. Det ska dessutom tas in en klausul som gör att arren-

deavtalet löpande förlängs om ingen av parterna säger upp avtalet. Dessutom 

behöver det tas in ett arrendebelopp som justeras löpande med Konsumentpris-

index (KPI) eller annat motsvarande index. Vidare så behöver en klausul tas in 

huruvida marken skall återställas efter arrendetiden löpt ut, eller ej. Om marken 

ej behöver återställas så bör detta beaktas i arrendebeloppet. 

 

Eftersom något avtalsförslag ej finns kopplat till byggnadstekniska nämndens 

beredning är det därmed lämpligt att kommunfullmäktige godkänner ovanstå-

ende markanvändning tillsammans med ett beslut där man delegerar hur avtalet 

ska utformas och ingås av byggnadstekniska nämnden. 

 

Jäv: 

Lars-Johan Mattsson anhåller om jäv, vilket godkänns. Lars-Johan Mattsson 

lämnar rummet och deltager således ej i ärendets behandling. 

  

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår följande: 

Kommunfullmäktige godkänner att marken arrenderas ut för ändamålet att an-

lägga en bevattningsbassäng enligt ovanstående beredning. 

Kommunfullmäktige delegerar till byggnadstekniska nämnden att besluta om 

ett arrendeavtal där åtminstone följande ska ingå: 

- Arrendetid, 20 år, som löpande förlängs med x år om ingen part säger upp 

avtalet inom ett visst datum. 

- Arrendebelopp som justeras årligen med KPI eller annat motsvarande in-

dex. 

- En klausul om huruvida marken skall återställas eller ej när arrendet upp-

hört. Om marken ej behöver återställas skall detta faktum beaktas i arrende-

beloppet. 

- Det ingångna avtalet skall sedan delges kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 
Kfg, 70 

20.12.2022 

 Beslut: 

Enligt förslag.  

--------------------  
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Kfg § 71 Tilläggsbudget 5, BTN  

BTN, § 69 

3.11.2022 I samband med att detaljplan för Industriområdet skulle göras upp, gjorde kul-

turbyrån en okulärbesiktning av området och hittade ett avslag i anslutning till 

en rotvälta. Detta samt med bakgrund av att stenåldersboplatsens (fornläm-

ning 22.1 i Sund) utbredning inte bestämts tidigare föranledde att en arkeolo-

gisk utredning måste utföras. Kostnaderna för utredningen uppgår till 9.750,50 

€ exkl. moms. Denna kostnad ryms inte inom den ordinarie budgeten för vägar 

och allmänna områden. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Nämnden anhåller om 9.750,50 € i tilläggsmedel för den arkeologiska utred-

ningen. 

 

 BESLUT 

 Nämnden beslöt enligt förslag. 

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

 

 

Kst, § 132 

12.12.2022  

 Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

ska bevilja tilläggsanslag om 9 750 €. 

Anslaget fördelas på 4340 Kontors-, bank- och experttjänster  – 1323 Detalj-

planering. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 
Kfg, 71 

20.12.2022 

 Beslut: 

Enligt förslag.  

-------------------- 
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Kfg § 72 Tilläggsbudget 6, Förvaltningssektorn 

Kst, § 134 

12.12.2022  

 Företagshälsovården har under år 2022 budgeterats till - 18 000 €, men beräk-

nas landa på - 32 000 €, vilket kommundirektören tidigare flaggat för. 

 Därmed behövs en tilläggsbudget om - 14 000 € som belastar 4430 (köp av 

tjänster) – 1307 (företagshälsovård). 

 

 Vidare så har under kommunkansliets budgetmoment budgeterats för - 11 000 

€ för ADB-tjänster, men beräknas landa på drygt - 26 000 € till följd av bland 

annat högre priser för IT-drift. 

 Därmed behövs en tilläggsbudget om - 15 000 € som belastar 4341 – 1303. 

  

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

beviljar en tilläggsbudget enligt nedan: 

– 14 000 € som belastar 4430 – 1307, och 

– 15 000 € som belastar 4341 – 1303. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 
Kfg, 72 

20.12.2022 

   

Beslut: 

Enligt förslag.  

-------------------- 
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Kfg § 73 Befrielse av förtroendeuppdrag, Jonas Back 

20.12.2022 

 Konstateras att Jonas Back anhåller om befrielse från förtroendeuppdraget som 

ledamot av kommunstyrelsen i Sund. Bilagd skrivelse är daterad 10.11.2022. 

 

Förslag från ordförande Dorita Lindholm: 

”Enligt kommunallag för landskapet Åland 1997:73, första stycket, sägs att en 

förtroendevald som visar giltigt skäl skall beviljas avsked från uppdraget. Där-

för föreslås att befrielse från förtroendeuppdraget ej ska beviljas och moti-

veringen är inget giltigt skäl då motiveringen inte följer det demokratiska syn-

sättet”. 

Ledamot Johan Lindholm understöder ordförande Dorita Lindholms förslag. 

 

Förslag från ledamot Rikard Järvinen att anhållan ska beviljas. 

Ledamot Sonja Lindström-Winé understöder ledamot Rikard Järvinens förslag. 

 

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag som bägge har fått under-

stöd. 

 

Ordföranden frågar om följande omröstningsproposition: 

JA för ordförande Lindholms förslag 

NEJ för ledamot Järvinens förslag. 

Omröstningspropositionen godkänns. 

 

Röstningen utfaller enligt följande: 

Johan Lindholm – JA 

Susann Eklund – JA 

Benny Klingberg – NEJ 

Rikard Järvinen – NEJ 

Fredrik Lindeman – JA 

Tony Ek – JA 

Heljä Vesterlund – JA 

Sonja Lindström-Winé – NEJ 

Petter Johansson – JA 

Mia Schütten – AVSTÅR 

Dorita Lindholm – JA 

 

Ordförande konstaterar att omröstningen utfallit med 7 JA-röster, 3 NEJ-röster 

och 1 avstår. 

 

Därmed har kommunfullmäktige beslutat att inte bevilja avsked från uppdraget. 

  

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att inte bevilja avsked från uppdraget.  

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

Kfg bilaga nr 2 / 20.12.2022  

-------------------- 
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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 65-67 

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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Kommunfullmäktige 20.12.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

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: 64, 68-73 
 
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. 

 


