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                                       Dorita Lindholm, ordf. kommunfullmäktige 
 

Ärendets §-nummer Ärende  

 

 
Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 16.02.2021 

 

Intygar 

 ________________________________________ 

                     Andreas Johansson, kommundirektör 

Kfg § 9 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
Kfg § 10 Val av två protokolljusterare 
Kfg § 11 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 
Kfg § 12 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 
Kfg § 13 Utbildningsstadga för Sunds kommun 
Kfg § 14 Förslag till nytt grundavtal, Norra Ålands högstadiedistrikt kf 
Kfg § 15 Obligatoriskt ventilationskontroll (OVK), Gemensamma räddningsnämnden 
Kfg § 16 Försäljning av andelar i Oasen boende och vårdcenter kf 
Kfg § 17 Principer för användning av danaarv 
Kfg § 18 Tilläggsbudget 1, Tallgården och Sunds bibliotek 
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Kommunfullmäktige 23.02.2021 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 9 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

23.02.2021 Enligt KomL 42 § skall kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde anslås 

på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdesdagen och 

sändas med posten till ledamöterna i fullmäktige och styrelsen. Enligt kommu-

nens egen förvaltningsstadga kapitel 3 fullmäktiges sammanträden § 12 sänds 

kallelse till fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet. En-

ligt gällande beslut av kommunfullmäktige (§ 72/2018 kommunfullmäktiges 

sammanträden annonseras i Sunds aktuellt, förutom att den bör finnas på den 

kommunala anslagstavlan. Enligt KomL 23 § är kommunfullmäktige beslutför 

om minst två tredjedelar av ledamöterna, eventuella ersättare medräknade är 

närvarande. 

 

 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 19.01.2021. 

 

Beslut: 

 Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

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

Kfg § 10 Val av två protokolljusterare 

23.02.2021 Enligt kapitel 6 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 Tony Ek och Heljä Vesterlund. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Sonja Lindström-Winé och Mia Schütten. Pro-

tokollet justeras på Sunds kommunkansli onsdagen den 24 februari 2021, 

klockan 09.00. 

-------------------- 
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Kfg § 11 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

23.02.2021  
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_6_kap_full-

maktige_44_p__forutsattningar_for_behandling_av_arenden  

 

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.  

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

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_6_kap_fullmaktige_44_p__forutsattningar_for_behandling_av_arenden
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_6_kap_fullmaktige_44_p__forutsattningar_for_behandling_av_arenden
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 23.02.2021 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 12 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 

23.02.2021  
Det kan anses motiverat att kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens pro-

tokoll för kännedom för att på så sätt kunna övervaka hur kommunstyrelsen be-

driver sitt arbete. 

 

Kommunstyrelsen har inget beredningstvång för detta ärende. 

 

Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 1 

 

Beslut: 

Protokollet delgivet.  

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

 
 
  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_nr1_08.02.2021_-_protokoll.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 23.02.2021 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 13 Utbildningsstadga för Sunds kommun 

Kst § 162 

21.12.2020 

https://www.lagtinget.ax/dokument/lagtingets-beslut-742019-45977 (ÅFS 

2020:32) 

LL om barnomsorg och grundskola 

2 kap. Utbildningsstadga och kollegium, 4 §. 

 

4 § Utbildningsstadga 

Kommunfullmäktige ska anta en utbildningsstadga för barnomsorgen och grundskolan. Ut-

bildningsstadgan ska innehålla de allmänna grunderna för barnomsorgens och grundskolans 

verksamhet. Närmare bestämmelser om de allmänna grunderna utfärdas i en landskapsför-

ordning 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/atta-

chments/law/afs2020_nr99.pdf (LF 2020:99) 

LF om barnomsorg och grundskola 

6 kap. Förvaltning, 32 §. 

 

32 § Utbildningsstadga 

I kommunernas utbildningsstadga ska finnas bestämmelser om de allmänna grunderna 

för barnomsorgens och grundskolans verksamhet. De allmänna grunderna omfattar 

1) daghemmens placering, 

2) indelningen i skoldistrikt och skolornas placering, 

3) uppgiftsbeskrivning för det kommunala organ som ansvarar för barnomsorg och grund-

skola och för de tjänstemän och arbetstagare som är underställda organet, 

4) kommunens delegering av beslutanderätt i frågor som gäller barnomsorg och grundskola, 

5) rutiner för samarbetet mellan barnomsorg och grundskola, 

6) rutiner för samarbetet mellan kommunens utbildningsverksamhet och berörda instanser 

och andra kommuners utbildningsverksamhet och aktörer, 

7) rutiner för ansökning om barnomsorg, 

8) inskrivning av elever och förverkligande av undervisningen i grundskolan, 

9) inskrivning av elever och förverkligande av förberedande undervisning, 

10) anmälan till hemundervisning, 

11) anmälan till och förverkligande av grundskoleutbildning för andra än läropliktiga, 

12) ordnandet av skolskjuts och inkvartering, 

13) en precisering av vilka typer av tjänster som finns i barnomsorgen och i grundskolan, 

14) barn- och elevhälsans organisation, 

15) de främmande språk som är valfria läroämnen för eleverna i grundskolan, 

16) rutiner för elevernas val av valfria läroämnen, 

17) elevernas rätt till frånvaro från skolgången, 

18) rutiner för hur barn och elever ska höras i frågor som berör dem, 

19) kommunens beredskap att vid behov ordna flexibla undervisningsformer och undervisning 

i särskilda situationer samt 

20) utvärdering av hemundervisade barn. 

 

Skoldirektören har upprättat ett förslag till utbildningsstadga för Sunds kom-

mun. Kommundirektören har genomfört redaktionella ändringar i förslaget. 

 

https://www.lagtinget.ax/dokument/lagtingets-beslut-742019-45977
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr99.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr99.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 23.02.2021 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Därefter så har kommundirektören diskuterat de förslag till ändringar som be-

hövs göras med skoldirektören. Förslaget har ändrats så att den svarar bättre 

mot Sunds förhållanden samt att utbildningsstadgan är i samklang med förvalt-

ningsstadgan. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att utbildningsstadgan 

kan fastställas. 

 

Beslut: 

Förslaget till utbildningsstadga återremitteras till kommundirektören för att ut-

reda huruvida man kan lägga in en formulering som reglerar hur själva uppfölj-

ningen av hemundervisningen kan gå till samt huruvida ett barn som bedömts 

vara i behov av träningsundervisning kan hemundervisas. 

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

Kst bilaga nr 3 / 21.12.2020 

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

Kst § 7 

08.02.2021 Kommundirektören har tagit reda på hur det förhåller sig kring de funderingar 

som kommunstyrelsen hade under föregående sammanträde. 

1. Det är barnet som bedöms när man utvärderar hur hemundervisningen fall-

ler ut rent utbildningsmässigt. För att kunna göra en sådan utvärdering så 

måste ansvariga bedömare träffa barnet. 

2. Ett barn som är i behov av träningsundervisning kan inte hemundervisas. 

 

Något som är nytt med nya lagen är att kommunen nu har möjlighet att avbryta 

hemundervisningen om ”barnets utveckling och lärande under ett läsår uppvi-

sar allvarliga brister och kommunen anser att barnets läroplikt inte fullgörs 

genom hemundervisningen och att vårdnadshavaren inte uppfyller sin skyldig-

het att ansvara för att barnet fullgör sin läroplikt”.  

 

Med hänsyn till vad som framkommit så har kommundirektören ej ändrat i för-

slaget till utbildningsstadgan beträffande återremissen. Däremot så har kom-

mundirektören ändrat i vem som är ansvarig för fritidshemsverksamheten 

(”eftis”) så att den lämnar öppet för att det antingen kan vara skolföreståndaren 

eller daghemsföreståndaren som är ansvarig för eftis och administrationen 

kring eftis. I förslaget innan så var det otydligt på den här punkten men nu lö-

per det konsekvent öppet genom hela stadgan. På förekommen anledning så har 

också 27 § om mångprofessionellt stöd och specialklassundervisning mjukats 

upp så att den antingen kan ordnas på Källbo skola eller på annat sätt. 
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Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att utbildningsstadgan 

kan fastställas. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 1 / 08.02.2021 

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

Kfg § 13 

23.02.2021  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till utbildningsstadga. 

 

Sonja Lindström-Winé föreslår en ändring i utbildningsstadgans första paragraf 

så att ordet ”utbildningschef” stryks samt att redaktionella ändringar i stadgan 

får göras. 

Förslaget understöds av Petter Johansson. 

 

Beslut: 

Enhälligt enligt ledamot Sonja Lindström-Winés förslag. 

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

Kfg bilaga nr 1 / 23.02.2021 

-------------------- 
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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 14 Förslag till nytt grundavtal, Norra Ålands högstadiedistrikt kf 

FST § 53 

18.11.2020 Då nya LL för barnomsorg och grundskola (2020:32) träder ikraft 
1.1.2021 behöver styrdokumenten för kommunalförbundet uppdateras 
för att motsvara lagkraven.  

 
 Förbundsstyrelsen konstaterade vid sitt möte den 19.09.2020 § 43 att tjänsten som 

skoldirektör behöver ändras till utbildningschef. Förbundsstyrelsen gav då 

skoldirektören i uppdrag att tillsammans med kommundirektörerna i NÅHD:s 

medlemskommuner ta fram en delegeringsordning vad gäller arbetsuppgifterna 

för utbildningschefen respektive barnomsorgsledarna i kommunerna. 

 

 I gällande grundavtal saknas en tydlig skrivning om barnomsorgens tillhörighet, 

men i medlemskommunerna Geta, sund och Vårdö ingår barnomsorgen i skol-

nämndens ansvarsområde och kostnader för barnomsorgens beredning, före-

dragning och beslutsfattande regleras i grundavtalet. Vid möten med kommun-

direktörerna har framkommit att Finström även vill omfattas av utbildnings-

chefens tjänster medan Saltvik håller kvar sin organisation för barnomsorgen 

och grundskoleelever i åk 1-6.  

 Då begreppen lågstadium och högstadium inte längre finns i nya lagstiftningen 

utan begreppet grundskola används samt för att jämställa barnomsorgen och 

grundskolan, vilket är lagens andemening, föreslås namnbyte från Norra 

Ålands högstadiedistrikt till Norra Ålands utbildningsdistrikt kf.  

 
Skoldirektören har tillsammans med NÅHD:s ekonomichef och med-
lemskommunernas kommundirektörer diskuterat fram en organisation 
för kommunernas utbildningsväsende och fördelningsprinciper för 
detta. Utifrån detta har förslag på nytt grundavtal tagits fram.    
 
Enligt 85 § i kommunallagen för landskapet Åland ÅFS (1997:73) kan 
ett grundavtal ändras om en majoritet av medlemskommunerna under-
stöder ändringsförslaget. Kommunens beslut skall fattas av fullmäk-
tige. Är medlemskap i ett kommunalförbund eller något av dess verk-
samhetsområden föreskrivet i lag kan en medlemskommun dock inte 
utan sitt samtycke åläggas att medverka i nya frivilliga uppgifter för 
kommunalförbundet och i kostnaderna för dem. 

  
Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen godkänner det nya för-
slaget till  grundavtal för Norra Ålands utbildningsdistrikt kf och sänder 
det till medlemskommunerna för godkännande.  
 

Beslut: Enligt förslag. 
 ____________________ 
 Bilaga 3/18.11.2020  Förslag till nytt grundavtal för NÅUD 

kf. 
____________________ 
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Kst, § 165 

21.12.2020 

Förbundsstyrelsen i NÅHD har skickat ut ett nytt förslag på grundavtal till 

medlemskommunerna. 

Följande saker konstateras: 

- Det finns två paragrafer 11, vilket sannolikt är en felnumrering. 

- Paragraferna 1, 3, 11, 11 och 15 föreslås ändra jämfört med nu gällande 

grundavtal vilket sammantaget ger följande förändringar: 

o 1 §, kommunalförbundet byter namn från Norra Ålands högstadiedi-

strikt kf. till Norra Ålands utbildningsdistrikt kf. 

o 3 §, så läggs de avtal till som medlemskommunerna har kommit över-

ens om utöver själva grundavtalet. 

o En ny 11 § som heter Förbundets kansli som innehåller en formulering 

om förbundets kansli. 

o 11 §, så har grundkapitalet utökats från 5 886,57 € till 1 260 877,44 €. 

Vidare så har följande formulering tagits bort i liggande avtalsförslag 

”Grundkapitalet fördelas i andelar på de enskilda medlemskommu-

nerna utgående från kommunernas genomsnittliga procentuella betal-

ningsandel för anläggningkostnader under åren 1976-2000 minskat 

med kommunernas andelar i 1999-2000 års underskott”. 

o 15 §, innehåller ganska stora förändringar som hänger ihop med 3 §. 

Dock så har följande formulering tagits bort i avtalsförslaget ”För att 

nå en likvärdig grund inför fortsatt utbildning skall skolorna under 

skoldirektörens ledning samverka genom skolledarmöten och stadievisa 

träffar, vidare skall gemensam personalfortbildning anordnas av di-

striktet. Kostnaderna för denna samverkan beräknas enligt nyttjande-

grad och fördelas enligt avtalet läropliktiga elever i medlemskommu-

nerna”. 

 

När nu grundavtalets ändrande är aktualiserat så finns det skäl att föra fram 

synpunkter på hela avtalet och även diskutera avtalet i sin helhet. 

1. 3 §, 1 mom. punkt 9. Varför tecknar förbundsstyrelsen avtal för kommuner-

nas räkning som har 2 års uppsägningstid? Detta bör ses över. 

2. 4 §, 2 mom. Man kan ifrågasätta om det är vettigt att varje kommun har två 

representanter i förbundsfullmäktige, utan det skulle kunna var mer lämp-

ligt med en representant som företräder kommunen. 

3. 8 §, 2 mom. Formuleringen strider mot formuleringen i 20 § i detta avtals-

förslag gällande förbundets upplösning. Beslut om eventuell upplösning 

bör rimligen ske i respektive kommuns fullmäktige enligt 20 § och därför 

bör formuleringen i 8 §, 2 mom. tas bort. 

4. 11 §, förbundets kansli, är en helt ny paragraf som är helt vettig. 

5. 11 §, grundkapital. Här har beloppet ändrat i förslaget till 1 260 877,44 € 

från gällande grundavtal där det står 5 886,57 €. Detta är enligt förbunds-

fullmäktiges beslut av 12.11.2015, § 15, och därmed helt ok. 

6. 11 §, grundkapital. Här har en formulering tagits bort, se ovan. Detta borde 

kompletteras med antingen en hänvisning till förbundsfullmäktiges beslut 

ovan, alternativt beredningen till beslutet. Konsekvensen av att man bara 

tagit bort utan att ersätta är att det öppnar upp för eventuella tvister mellan 
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medlemskommunerna eftersom det nu ej finns någon formulering som vi-

sar grunden för den kommunvisa fördelningen av grundkapitalet. 

7. 15 §, är otydlig och bör inledas med definitioner av centrala begrepp, så 

som; finansiering, nettokostnad och nyttjandegrad så att begreppen blir tyd-

liga och deras relation till varandra klargjord.  

8. 15 §. Vidare så måste det tas in en formulering här som klargör avskriv-

ningarnas relation till amorteringarna. Idag så är avskrivningarna större än 

amorteringarna. Detta i kombination med att avskrivningarna debiteras 

medlemskommunerna så finansierar NÅHD sina investeringar med eget ka-

pital (via resultatet), samtidigt som de ökar sin egen kassa. De facto så lå-

nar därmed NÅHD räntefritt av medlemskommunerna, detta i en tid då 

samtliga kommuner på norra Åland har svårt med likviditet. Detta bör där-

med också ändras så att avskrivningarna och amorteringarna har samma be-

lopp, samt att NÅHD istället börjar uppta lån för sina investeringar.  

9. 20 §. Se punkt 3 ovan. Till 20 § så läggs en ny mening först med följande 

ordalydelse: ”Om fyra medlemskommuners kommunfullmäktigen beslutar 

om kommunalförbundets upplösning och likvidation skall kommunalför-

bundet upplösas och likvideras”. Första meningen i 20 §, stryks. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att förbundsstyrelsen och dess förvaltning gjort 

ett gott arbete i att ta fram ett förslag till nytt grundavtal. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att diskutera med 

de övriga kommundirektörerna angående ovanstående synpunkter i bered-

ningen i syfte att försöka nå konsensus kring dem. 

 

Därefter kan kommunstyrelsen behandla grundavtalet igen innan kommunfull-

mäktige slutligen beslutar om ett eventuellt undertecknande. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 6 / 21.12.2020 

-------------------- 
Kst, § 8 

08.02.2021 
Med beaktande av vad de synpunkter som kommunstyrelsen i Sund har haft an-

gående förslaget till avtal, samt vad övriga kommuner framfört så har det sam-

mantaget lett fram till följande förändringar jämfört med nu gällande grundav-

tal: 

1. 3 §, Kommunalförbundets uppgifter. De avtal läggs till som medlemskom-

munerna har kommit överens om utöver själva grundavtalet samt att de 

specificeras. Inget ändras i sak. 

2. 8 §, Beslutsförhet. Följande mening har tagits bort ”Beslut om upplösning 

av förbundet fattas med kvalificerad (2/3) majoritet av det sammanlagda 

röstetalet. Anledningen är att beslut om upplösning tas i respektive kom-

muns fullmäktige, ej i NÅHDs förbundsfullmäktige. 
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3. 11 §, Förbundets kansli, är en helt ny paragraf. 

4. 12 §, Grundkapital. Paragrafen har ändrats så att det nu motsvarar det sen-

aste beslutet från NÅHDs förbundsfullmäktige av 2015. 

5. 15 §, Investeringar och kapitalfinansiering. Paragrafen är ny och syftar till 

att NÅHD ej i framtiden skall kunna finansiera sina investeringar med 

driftsmedel. 

6. 17 §, Medlemskommunernas betalningsandelar och fakturering. Formule-

ringarna har ändrats för att öka transparensen i hur uträkningarna går till 

utan att ändra paragrafens innehåll i sak. 

7. 21 §, Ställningen för kommuner som utträder i kommunalförbundet och för 

kommuner som fortsätter verksamheten. Som en konsekvens av ändring-

arna i 12 § ovan, så ändrar här innehållet så att ett eventuellt utträde regle-

ras utifrån respektive medlemskommuns andel av grundkapitalet. Syftet är 

att göra förfarandet tydligt reglerat. 

8. 22 §, Upplösning och likvidation av kommunalförbundet. Här läggs till att 

förbundet skall likvideras om 4 medlemskommuners fullmäktigen så beslu-

tar. Vidare så regleras hur man skall förfara i ett sådant fall då förbundets 

skulder överstiger tillgångarna. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att grundavtalet kan un-

dertecknas. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 2 / 08.02.2021 

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

 
Kfg § 14 

23.02.2021  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att grundavtalet kan undertecknas. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kfg bilaga nr 2 / 23.02.2021 

-------------------- 
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Kfg § 15 Obligatoriskt ventilationskontroll (OVK), Gemensamma räddningsnämn-

den  

RN § 48/21.12.2020 

Sedan 1.1.2018 ska byggnaders ägare se till att kontroll av byggnaders ventilat-

ionssystem görs innan det tas i bruk och för de flesta byggnader ska det sedan 

göras regelbundet. Beroende på byggnader och typ av ventilation är intervallen 3 

eller 6 år. 

Enligt 65b § plan- och bygglagen (ÅFS 2017:82) framkommer det att kommunen 

ansvarar för tillsynen över den obligatoriska ventilationskontrollen. 

Räddningsförordningen § 21, Rengöringsintervall (ÅFS 2020:44) ändrades under 

2020 för att anpassa OVK till övriga intervaller och byggnader. 

 

Tidigare har samarbetskommunernas räddningsmyndighet (RÅL) avböjt att åta 

sig tillsynen för OVK eftersom ökade arbetsuppgifter inte varit möjligt på grund 

av arbetsbelastningens storlek i förhållande till personalstyrka. I samband med 

ändringen av räddningsförordningen § 21 och förutsatt att tilltänkt personalökning 

inom räddningsmyndigheten av en brandmästare 2021 verkställs skulle ett ut-

rymme skapas för att ingå  som en uppgift att utföra tillsynsuppgiften av OVK. 

Detta bör då samtyckas av samarbetskommunerna inom RÅL. 

 

Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår, förutsatt att den i budget 2021 fö-

reslagna brandmästartjänsten tillsätts, att den gemensamma räddningsmyndig-

heten (RÅL) kan påföras samarbetskommunernas tillsynsansvar för OVK i enlig-

het med 65b § plan- och bygglagen (ÅFS2017:82). 

 

Beslut: 

Den gemensamma räddningsnämnden föreslår för samarbetskommunernas kom-

munstyrelser, förutsatt att den i budget 2021 föreslagna brandmästartjänsten till-

sätts, att den gemensamma räddningsmyndigheten (RÅL) kan påföras samarbets-

kommunernas tillsynsansvar för OVK i enlighet med 65b § plan- och bygglagen 

(ÅFS2017:82). 

________ 
Kst, 11 

08.02.2021 

Kommunstyrelsen kan konstatera att den föreslagna brandmästartjänsten kom-

mer tillsättas i februari. Därmed så kan kommunstyrelsen i Sund föreslå inför 

kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ska godkänna att den gemen-

samma räddningsmyndigheten (RÅL) kan påföras kommunens tillsynsansvar 

för OVK i enlighet med 65b § PBL. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

ska godkänna att den gemensamma räddningsmyndigheten (RÅL) kan påföras 

kommunens tillsynsansvar för OVK i enlighet med 65b § PBL. 

 

Beslutet delges kommunstyrelsen i Jomala. 
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Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
Kfg § 15 

23.02.2021  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma räddningsmyndigheten 

(RÅL) kan påföras kommunens tillsynsansvar för OVK i enlighet med 65b § 

PBL. 

 

Beslutet delges kommunstyrelsen i Jomala. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Kfg § 16 Försäljning av andelar i Oasen boende och vårdcenter kf 

Kst, § 13 

08.02.2021  
Kommunfullmäktige fattade i samband med budgetparagrafen följande beslut: 

”Kommunstyrelsen får i uppdrag att begära in anbud på att sälja 3 av kommu-

nens 4 andelar i Oasen k.f.  

Kommunfullmäktige fattar sedan beslut om eventuell försäljning.” 

Hänvisning, Kfg, 1.12.2020, § 71, punkt 2. 

 

Kommundirektören har begärt in anbud från samtliga kommuner på Åland. 

Endast ett fåtal har svarat. Samtliga kommuner som har svarat har valt att ej 

lämna något anbud. 

 

Sunds kommun äger 4 andelar i Oasen boende och vårdcenter kf (”Oasen”) och 

endast en andel/plats är för närvarande belagd. Oasen debiterar kommunen en-

ligt två delar, en driftsavgift och en grundavgift. Driftsavgiften debiteras endast 

om andelen är belagd, men grundavgiften debiteras ägaren, dvs i detta fall 

Sunds kommun oberoende av om platsen är belagd eller ej. Undantaget är om 

platsen nyttjas av en annan kommun och då betalar den kommunen grundavgif-

ten. Detta innebär sannolikt att kommunen kommer betala för tre outnyttjade 

grundavgifter under 2021 om inte platserna beläggs. Varje grundavgift består 

av följande poster per månad: avskrivningar 256,60 €, plus grundavgift 

1 349,70 €, totalt 1 606, 30 € per månad. Detta innebär 19 275, 60 € per år 

(1 606, 30 € * 12 månader) och tar man alla andelar så blir det 57 826, 80 € per 

år (19 275, 60 € * 3 andelar).  

 

4 andelar multiplicerat med 12 månader ger totalt 48 månader. Detta är alltså 

det maximala antalet månader som Sunds kommun kan komma att behöva be-

tala i grundavgift, i det fall att ingen annan kommun belägger vår platsandel. 

Historiskt så har kommunen 2020 debiterats 34 månader, 2019 25 månader och 

2018 31 månader. Med den sammanställningen kan konstateras att kommunens 

platsandelar beläggs i låg grad av andra kommuner. 

 

Sunds kommun kan alltså komma att betala 57 826, 80 € för outnyttjade plats-

andelar under 2021. Detta uppfattar kommundirektören som en onödig utgift, 

speciellt då kommunens ekonomiska situation fordrar att varje skattepeng an-

vänds så effektivt som möjligt.  

 

Eftersom kommunen står med tre outnyttjade andelar samtidigt som ingen 

kommun har lämnat något anbud på dessa andelar så bör detta rapporteras till 

kommunfullmäktige. Dvs att det inte finns något anbud för kommunfullmäk-

tige att anta. 

 

Frågan är då hur kommunen hanterar ovanstående faktum att drygt 58 000 € 

inte används på bästa sätt. Vill kommunen göra något åt detta så är det enda 

som återstår att begära att Oasen löser in 3 andelar från Sunds kommun. 
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Länk till Oasens grundavtal 

https://www.oasen.ax/sites/default/files/attachments/page/oasen_grundav-

tal_1.1.2017_med_underskrifter.pdf  

 

Det finns ingen paragraf i Oasens grundavtal som reglerar vad som händer ifall 

en medlemskommun vill att andelar skall inlösas av Oasen utan det finns end-

ast i grundavtalets 19 §, 1 mom. en skrivning som reglerar överlåtelse av ande-

lar mellan kommunerna. Att detta förhållande är oreglerat betyder inte per se 

att inlösen av andelar ej får ske. I det fall Oasen är ovilliga att inlösa 3 andelar, 

så kan Sunds kommun meddela att man önskar utträda ur förbundet och sedan 

förvärva 1 andel från en annan kommun och på det sättet återinträda i förbun-

det. 

 

I 19 §, 2 mom. nämns det vad som händer om en kommun begär utträde ur Oa-

sen. Trots att det ej finns reglerat beträffande inlösen så vore det bästa för 

Sunds kommun ifall Oasen kan inlösa 3 andelar. Det torde också även vara det 

bästa för Oasen att endast 3 andelar inlöses istället för 4 samt att en massa juri-

diska stridigheter kan undvikas genom ett förfarande med inlösen framom ut-

träde och sedan återinträde.  

 

Avslutningsvis så konstateras att ingenting av ovanstående förfarande innebär 

någon ekonomisk risk för Sunds kommun eftersom Oasens skulder med råge 

understiger grundkapitalet. Därmed så får Sunds kommun också tillbaka 3 an-

delar av grundkapitalet (netto). Grundkapitalet i Oasen är idag 1 094 817,62 €. 

Delat med  67 andelar så är varje andel värd 16 340, 56 €. Multiplicerar man 

det sedan med kommunens 3 andelar så torde kommunen få tillbaka 49 021, 68 

€. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår följande inför kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige noterar att inga anbud har kommit in på de andelar 

som Sunds kommun har begärt in anbud på. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om att anhålla hos Oasen om att i första hand 

lösa in 3 av kommunens 4 andelar. I andra hand så önskar Sunds kommun 

att utträda ur Oasen.  

3. Kommundirektören har rätt att förhandla med Oasen i syfte att verkställa 

ovanstående beslut. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätten att begära utträde ur Oa-

sen i det fall Oasen ej är beredd att lösa in 3 av Sunds kommuns 4 andelar i 

Oasen. Kommunstyrelsen måste i sådana fall meddela kommunfullmäktige. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätten att förvärva en 

andel i Oasen av annan kommun efter det att Sunds kommun har blivit be-

viljade utträde ur Oasen. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

https://www.oasen.ax/sites/default/files/attachments/page/oasen_grundavtal_1.1.2017_med_underskrifter.pdf
https://www.oasen.ax/sites/default/files/attachments/page/oasen_grundavtal_1.1.2017_med_underskrifter.pdf
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Kfg § 16 

23.02.2021  
Kommunstyrelsens förslag:  
1. Kommunfullmäktige noterar att inga anbud har kommit in på de andelar 

som Sunds kommun har begärt in anbud på. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om att anhålla hos Oasen om att i första hand 

lösa in 3 av kommunens 4 andelar. I andra hand så önskar Sunds kommun 

att utträda ur Oasen.  

3. Kommundirektören har rätt att förhandla med Oasen i syfte att verkställa 

ovanstående beslut. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätten att begära utträde ur Oa-

sen i det fall Oasen ej är beredd att lösa in 3 av Sunds kommuns 4 andelar i 

Oasen. Kommunstyrelsen måste i sådana fall meddela kommunfullmäktige. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätten att förvärva en 

andel i Oasen av annan kommun efter det att Sunds kommun har blivit be-

viljade utträde ur Oasen. 

 

Beslut: 

Ledamot Tony Ek föreslår att kommunfullmäktige skall besluta att anhålla hos 

Oasen om att i första hand lösa in 3 av kommunens 4 andelar i andra hand så 

skall det efterhöras om någon annan kommun önskar övertaga Sunds kommun-

sandelar. 

 

Ledamot Erik Schütten föreslår att kommunfullmäktige skall besluta i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. Förslaget understöddes av Christer Lindqvist. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att det finns två förslag som är 

understödda. Ordförande frågar om följande omröstningsproposition. JA för 

kommunstyrelsens förslag, NEJ för ledamot Tony Eks förslag. 

Kommunfullmäktige godkänner omröstningspropositionen. 

 

Röstningen förrättas genom namnupprop och utfaller enligt följande: 

Benny Klingberg – JA. 

Erik Schütten – JA. 

Rikard Järvinen – NEJ. 

Fredrik Lindeman – NEJ 

Annika Kortman – JA. 

Tony Ek – NEJ. 

Christer Lindqvist – JA. 

Heljä Vesterlund – JA. 

Sonja Lindström-Winé – JA. 

Petter Johansson – NEJ. 

Mia Schütten – JA. 

Johan Lindholm – JA.  

 

Ordföranden konstaterar att med 8 JA-röster mot 4 NEJ-röster har kommun-

fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation: 

Ledamöterna Tony Ek och Fredrik Lindeman önskar anteckna reservation mot 

kommunfullmäktiges beslut och därtill foga följande: 

 

Härmed reserverar vi oss mot kommunfullmäktiges beslut i paragraf 16/ 2021 

med motiveringen att kommunen först borde säkerställa att överflödiga andelar 

i Oasen inte kan inlösas eller avyttras på sådant vis som inte orsakar kommu-

nen kostnader. Det är inte heller riktigt att ge styrelsen rätt att köpa en ny andel 

utan att fullmäktige känner till kostnaden för detta. 

-------------------- 
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Kfg § 17 Principer för användning av danaarv 

Kst, § 14 

08.02.2021  
På förekommen anledning så behöver kommunen besluta principer för använd-

ning av danaarv.  

 

Danaarv tillfaller i första hand Ålands landskapsregering enligt gällande lag-

stiftning. Därefter så kan arv, eller del av arv tillfalla Sunds kommun enligt 

olika bestämmelser som inte desto mer redogörs för här annat än att kommunen 

måste försäkra Ålands landskapsregering om att medlen kommer att användas 

för ”sociala och kulturella ändamål”.  

 

Sunds kommun har idag två danaarv i balansräkningen med följande utgående 

balans per 31.12.2020. 

 

Kontonummer Namn  Utgående balans 

2361  Valny Hedberg 46 923, 84 € 

2362  Enzio Lindström 62 639, 00 € 

 

Summa    109 562, 84 €. 

 

I fallet med arvet efter Enzio Lindström så står det tydligt i beslutet från Ålands 

landskapsregering av 28.4.1998 att ”kommunen använder kvarlåtenskapen för 

kvalitetshöjande satsningar inom kommunens äldreomsorg”. 

 

I fallet med arvet efter Valny Hedberg så torde kvarlåtenskapen kunna använ-

das för såväl sociala som kulturella ändamål. 

 

Kommundirektören kan konstatera att relativt lite medel har förbrukats av re-

spektive kvarlåtenskap sedan arven tillfallit kommunen. Detta är olyckligt med 

tanke på att 20, respektive 10 års inflation naturligtvis har ätit upp en del av det 

relativa värdet av respektive kvarlåtenskap. Med detta sagt så är kommundirek-

törens inställning att kapitalet skall användas för avsett ändamål. Däremot är 

det viktigt att framhålla att det är kommunfullmäktige som beslutar om tilldel-

ning utav samtliga medel. På detta sätt så kan fullmäktige också säkerställa att 

kvarlåtenskapen används till vettiga ändamål. 

 

Den första frågan som då infinner sig är om kommunen bör förbruka kapitalet i 

sig eller en avkastning av kapitalet. För att få till en avkastning på kapitalet 

som överhuvudtaget är meningsfullt att använda så skulle medlen behöva pla-

ceras på ett sådant sätt att det kommer att utsättas för en icke godtagbar nivå av 

risk. Därutöver kommer kapitalet att behöva en aktiv förvaltning, vilket även 

det understryker att kapitalet i sig bör delas ut och ej en avkastning av kapi-

talet.  

 

För att säkerställa att medlen används till vettiga ändamål, samt att garantera 

att kommunfullmäktige utövar beslutanderätt även över dessa penningmedel så 
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kan detta med fördel lyftas in i budgetprocessen för respektive budgetår och se-

pareras på så sätt från kommunens driftsbudget. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens redovisning. 

 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar om att godkänna att danaarvsmedlen äskas om av 

respektive nämnd i samband med att budgeten bereds. På detta sätt separeras 

danaarven från kommunens driftsbudget. Vad medlen skall användas till skall 

tydligt specificeras för att kommunfullmäktige skall kunna veta att medlen an-

vänds till vettiga ändamål. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kfg § 17 

23.02.2021  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar om att godkänna att danaarvsmedlen äskas om av 

respektive nämnd i samband med att budgeten bereds. På detta sätt separeras 

danaarven från kommunens driftsbudget. Vad medlen skall användas till skall 

tydligt specificeras för att kommunfullmäktige skall kunna veta att medlen an-

vänds till vettiga ändamål. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Kfg § 18 Tilläggsbudget 1, Tallgården och Sunds bibliotek 

Kst § 15 

08.02.2021  
Rent allmänt så bör man vara försiktig med tilläggsbudgeter. Principen med 

budgetering är att när budgeten bereds så skall alla anslag prövat mot varandra 

så att kommunfullmäktige därigenom ska avgöra var pengarna gör mest nytta. 

När en tilläggsbudget behandlas så saknas dylikt förfarande eftersom lejonpar-

ten av budgeten redan är beslutad om. Därför så är det ju så att alla tilläggsbud-

geter sker genom en försämring av resultatet, med investeringar och danaarvs-

medel som undantag, som endast belastar kassamedel. 

 

För beviljande av nedanstående projektanslag förutsätts i beredningen att kom-

munfullmäktige godkänner att dessa finanserias av danarvsmedel. 

 

Tallgården har följande behov för verksamheten som ej finns budgeterade un-

der år 2021. 

 

o Matsal: 8 bord och 35 stolar, totalt 15 000 €. 

o Utemöbler till nya gården: bord, positionsstolar, vanliga stolar, totalt 5 000 €. 

o Utemöbler: trähammock, parasoll, fästmanssoffa, totalt: 1 500 €. 

o Wifi för hela Tallgården samt infrastruktur: 2 500 €. 

o Smarttelefoner 4 st,: totalt 2 000 €. 

o Möbler till klientrum: vårdsäng 1 000 €, 8 st sängbord, 4 000 €, 5 madrasser 

2 500 €. 

 

Innebär totalt: 33 500 €. 

Detta räknas som en kvalitetshöjande åtgärd inom äldreomsorgen. 

 

Sunds bibliotek vill driva ett projekt, Sunds kommun 700 år och Åland 100 år. 

Projektmedel för detta finns ej beviljat i kommunens budget för år 2021. Firan-

det kommer att ske i mitten på augusti på Sunds bibliotek. Projektet kommer 

kosta ca 15 000 €, varav kommunen planeras ta en tredjedel av kostnaderna. 

Projektbudget som följer: 

o Redaktör/layout för pjäsantalogi och historik, 2000 €. 

o Pjäsantlogi, tryckkostnad (200 ex), 2000 €. 

o Historik, (200 ex), 1000 €. 

o Skribent för historik (3 mån arbete), 6500 €. 

o Ungdomslön (1 mån arbete), 1500 €. 

o Författarbesök, 250 €. 

o Musik och tårta, 400 €. 

 

Innebär totalt 4500 € för kommunens del, vilket är en tredjedel av totalen. 

 

Detta räknas som ett kulturellt ändamål. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsmedlen bevil-

jas under förutsättning att det finansieras med danaarvsmedel. 
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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Tallgården: 33 500 € belastar balanskonto 2362. 

Sunds bibliotek: 4500 € belastar balanskonto 2361. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 
Kfg § 18 

23.02.2021  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsmedlen under förutsättning att det finan-

sieras med danaarvsmedel. 

 

Tallgården: 33 500 € belastar balanskonto 2362. 

Sunds bibliotek: 4500 € belastar balanskonto 2361. 

 

Beslut: 

Ledamot Tony Ek föreslår att den delen av tilläggsbudgeten som rör Tallgår-

den skall återremitteras till omsorgsnämnden, i övrigt godkänns kommunstyrel-

sens förslag.  

Förslaget understöds av Fredrik Lindeman. 

 

Kommunfullmäktige beslutar sedan enhälligt enligt ledamot Tony Eks förslag. 

-------------------- 
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Kommunfullmäktige 23.02.2021 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

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 10-12, 17  

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: 9, 13-16, 18 
 
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. 

 


