
 SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA 

 

 
Organ   Nr   Sida 

Kommunfullmäktige 4/2020 1 

 

Sammanträdes-

tid 

Tisdagen den 30.06.2020, kl.18.30 – 19.25. 

 
Sammanträdeslokal Sunds skola 
Närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter: 

 

  Dorita Lindholm, ordf. 

  Johan Lindholm, vice ordf. 

  Susann Eklund, andra vice ordf. 

  Benny Klingberg 

  Erik Schütten 

  Rikard Järvinen 

  Fredrik Lindeman 

  Annika Kortman 

  Tony Ek 

  Christer Lindqvist 

  Heljä Vesterlund 

  Sonja Lindström-Winé 

  Ann-Charlott Nyman 

Ersättare: 

 

  Ann Carlsson 

  Ann-Chaterine Renfors 

  Åke Ek 

  Petter Johansson 

  Mia Schütten  

 

 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

 Mats Ekholm, kst ordförande 

 Linda Nordmyr, kst vice ordförande 

 Johansson Andreas, sekreterare 

 Willstedt Marika, ekonomichef 

 

 

 

 
Ärenden 

 
§§ 39 – 45 

Underskrift 

 

 

 

 

 

 

Dorita Lindholm                                             Andreas Johansson 

ordförande                                                      sekreterare 

Protokollet justerat 

 

 

 

 

Tid och plats tisdagen den 01.07.2020, på kommunkansliet i Sund 

 

 

 

Benny Klingberg                                              Mia Schütten 

Protokollet publice-

rat på kommunens 

webplats 

 

 

 

Torsdagen den 01.07.2020  

Intygar: 

 

 

Ann-Mari Öster-Karlsson 
Byråsekreterare 



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE sida 2 

 
  

Organ Kallelsedatum Kallelsenummer 

Kommunfullmäktige 23.06.2020 4/2020 

Sammanträdestid Tisdagen den 30 juni 2020, kl. 18.30 

 

Sammanträdesplats Sunds skola 

 

Protokollet publice-

rat på kommunens 

webplats 

Onsdag den 01.07.2020 

Kallelsen utfärdad 

 

Sund den 23 juni 2020 

 

                                       Dorita Lindholm, ordf. kommunfullmäktige 
 

Ärendets §-nummer Ärende sida 

 

 
Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 23.06.2020 

 

Intygar 

 ________________________________________ 

                     Andreas Johansson, kommundirektör 

Kfg § 39 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
Kfg § 40 Val av två protokolljusterare 
Kfg § 41 Godkännande och komplettering av föredragningslista 
Kfg § 42 Behandling av balansbok och verksamhetsberättelse för 2019 samt beviljande av 

ansvarsfrihet 
Kfg § 43 Anhållan om befrielse från uppdraget som Lantmäterigodeman 
Kfg § 44 Inbetalning av grundkapital, Kommunernas socialtjänst k.f. 
Kfg § 45 Kommunfullmäktiges målsättningar i kommundirektörsavtalet 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 30.06.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 39 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

30.06.2020 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 23.06.2020. 

 

Beslut: 

 Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutsfört. 

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

Kfg § 40 Val av två protokolljusterare 

30.06.2020 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 Benny Klingberg och Erik 

Schütten. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Benny Klingberg och Mia Schütten. Protokollet 

justeras på Sunds kommunkansli onsdagen den 1a juli, klockan 09.00. 

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

Kfg § 41 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

30.06.2020 Beslut: 

Föredragningslistan godkänns. 

                       --------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 30.06.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 42 Behandling av balansbok och verksamhetsberättelse för 2019 samt bevil-

jande av ansvarsfrihet 

Kst § 64 

15.06.2020  
Kommundirektören presenterar balansboken och verksamhetsberättelsen för år 

2019. 

 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_10_kap_kommunens_eko-

nomi_67_p_200323_bokforing 

Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland: 

67 §. (2003/23) Bokföring 

Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad 

som bestäms i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen 

(FFS 1336/1997). 

68 §. Bokslut 
Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Styrelsen skall göra upp ett 

bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige 

före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. 

I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem 

samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 

(…) 

Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören. 

69 §. Verksamhetsberättelse 
I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksam-

heten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga 

frågor som gäller kommunens förvaltning, ekonomi och koncernbokslut och 

som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen. 

70 §. Åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat 
När verksamhetsberättelsen överlämnas skall styrelsen föreslå åtgärder med 

anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. 

Sunds kommun budgeterade för ett underskott på - 374 140 €. Det budgeterade 

årsbidraget var – 10 040 €. Under 2019 har ursprungsbudget varit densamma 

hela året. Inga tilläggsbudgeter har således skett.  

Resultatet blev betydligt mer positivt än resultatet. Verksamhetsbidraget upp-

går till ca – 5 222 000 €, årsbidraget uppgår till ca 254 000 € och räkenskaps-

periodens resultat efter avskrivningar uppgår till ca – 68 000 €.  

 

Verksamhetsintäkterna har ökat med ca 68 000 € motsvarande 7,3 %. Verk-

samhetskostnaderna har ökat med ca 61 000 €, motsvarande 0,9 %. Verksam-

hetsbidraget har således minskat med ca 7 000 € motsvarande 0,1 %, vilket är 

mycket positivt.  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_10_kap_kommunens_ekonomi_67_p_200323_bokforing
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_10_kap_kommunens_ekonomi_67_p_200323_bokforing
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 30.06.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Skatteintäkterna minskade med ca 204 000 €, motsvarande 5,7 % jämfört med 

2018, vilket är mycket oroande. Landskapsandelarna har också minskat med ca 

272 000 motsvarande 11,2 %, jämfört med 2018.  

Sammantaget så kan man säga att i verksamheten så har utfallet varit till belå-

tenhet men att det inte har varit till belåtenhet i finansieringsdelen, vilket det 

finns stor anledning att återkomma till inför uppgörande av budget för 2021. 

Det skedde en minskning av kassamedel under 2019. Soliditetsgraden har un-

der året ökat något och skuldsättningen har minskat.  

 

Det bör också nämnas i översikten att när detta skrivs så pågår en pandemi av 

COVID-19 och statsrådet har meddelat om undantagstillstånd. Det är högst 

oklart hur detta kommer påverka kommunen under 2020 och framledes, annat 

än att det kommer bli en mycket negativ påverkan. 

 

Kommundirektören föredrar muntligt bokslutet för kommunstyrelsen. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar bokslutet och översänder 

detsamma till revisionen för granskning. 

2. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapspe-

riodens underskott om 68 374,24 € täcks av tidigare räkenskapsperioders 

överskott under fritt eget kapital. 

3. Med anledning av räkenskapsperiodens underskott föreslår kommunstyrel-

sen följande åtgärder för att balansera ekonomin: 

- Kommundirektören uppdras att under hösten inkomma med en ak-

tuell redovisning av kommunens ekonomiska läge. 

- Budgetdirektiven till nämnderna inför uppgörandet av budget för 

2021, blir att i princip inga kostnadsutökningar förutom lagstadgade 

löneökningar får förekomma. 

- Utgångsläget är att inkomstskattesatsen skall behållas oförändrad 

inför 2021. 

- Kommunstyrelsen uppmanar samtliga tjänstemän med ekonomiskt 

ansvar att vara extra sparsamma under återstoden 2020. 

- Under år 2021 skall kommundirektören grundligt gå igenom hela 

kommunens ekonomi och föreslå åtgärder inför kommunstyrelsen. 

4. Kommundirektören korrekturläser balansboken och rättar eventuella fel. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 1/15.05.2020 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 30.06.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 42 
30.06.2020  

 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse. Ur den framkommer bland an-

nat följande. 

- Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut un-

dantaget att i protokollhanteringen och arkivfunktionen uppdagats brister. 

- Kommunens interna kontroll har enligt vår mening ordnats på behörigt sätt. 

- Uppgifterna om grunderna för och användningen av landskapsandelarna är 

riktiga. 

- Kommunens bokslut är upprättat enligt stadganden och bestämmelser om 

upprättande av bokslut men sent. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga upp-

gifter om räkenskapsperiodens resultat, ekonomiska ställning, finansiering 

och verksamhet. 

 

Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet 

- Vi förordar att bokslutet godkänns. 

- Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss 

granskade räkenskapsperioden. 

 

Kommunstyrelsens förslag: 

1. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapspe-

riodens underskott om 68 374,24 € täcks av tidigare räkenskapsperioders 

överskott under fritt eget kapital. 

2. Med anledning av räkenskapsperiodens underskott föreslår kommunstyrel-

sen följande åtgärder för att balansera ekonomin: 

- Kommundirektören uppdras att under hösten inkomma med en ak-

tuell redovisning av kommunens ekonomiska läge. 

- Budgetdirektiven till nämnderna inför uppgörandet av budget för 

2021, blir att i princip inga kostnadsutökningar förutom lagstadgade 

löneökningar får förekomma. 

- Utgångsläget är att inkomstskattesatsen skall behållas oförändrad 

inför 2021. 

- Kommunstyrelsen uppmanar samtliga tjänstemän med ekonomiskt 

ansvar att vara extra sparsamma under återstoden av 2020. 

- Under år 2021 skall kommundirektören grundligt gå igenom hela 

kommunens ekonomi och föreslå åtgärder inför kommunstyrelsen. 

Revisorerna förordar dessutom att: 

3. Bokslutet godkänns. 

4. De redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den granskade räken-

skapsperioden. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 30.06.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Jäv: 

Mia Schütten och Sonja Lindström-Winé anmäler godkänt jäv och deltager ej i 

ärendets behandling. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. räkenskapsperiodens underskott om 68 374,24 € täcks av tidigare räken-

skapsperioders överskott under fritt eget kapital, 

2. noterar kommunstyrelsens förslag för att stabilisera kommunens ekonomi, 

3. bokslutet godkänns, 

4. de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den granskade räken-

skapsperioden, 

5. sida 12 rättas beträffade förtroendevalda. 

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

Kfg bilaga nr 1/30.06.2020 (Balansbok) 

Kfg bilaga nr 2/30.06.2020 (Revisionsberättelsen) 

-------------------- 
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Kommunfullmäktige 30.06.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 43 Anhållan om befrielse från uppdraget som Lantmäterigodeman 

 

Kst § 65 

15.06.2020  

Henrik Karlsson anhåller om befrielse som Lantmäterigodeman. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

befriar Henrik Karlsson från sitt uppdrag som Lantmäterigodeman. 

Fyllnadsval förrättas inte.   

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 2/15.05.2020 

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

 

Kfg § 43 
30.06.2020  

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige befriar Henrik Karlsson från sitt uppdrag som Lantmäteri-

godeman. 

Fyllnadsval förrättas inte.   

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kfg bilaga nr 3/30.06.2020  

-------------------- 
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Kfg § 44 Inbetalning av grundkapital, Kommunernas socialtjänst k.f. 

Kst § 66 

15.06.2020 

 

Sunds kommun har sedan tidigare undertecknat det nya grundavtalet i Kommu-

nernas socialtjänst k.f. (KST) som börjar gälla delvis från 1.1.2020 och fullt ut 

från 1.1.2021. 

 

Enligt grundavtalet så skall KSTs grundkapital höjas till 2 miljoner €. Detta in-

nebär att varje kommun skall betala in mellanskillnaden mellan tidigare erlagt 

grundkapital och det framtida grundkapitalet. 

 

För Sunds kommuns del så skall 67 852,11 € betalas in före 1.1.2021. 

 

Transaktionen är inte resultatpåverkande, men mot bakgrund av det stora be-

loppet så bör det tas en tilläggsbudget om detta som godkänns av kommunfull-

mäktige. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

tar en tilläggsbudget om 67 852,11 €.   

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att betala höjningen av grundkapitalet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 3/15.05.2020 

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

 

 

Kfg § 44 
30.06.2020  

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige tar en tilläggsbudget om 67 852,11 €.   

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att betala höjningen av grundkapitalet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kfg bilaga nr 4/30.06.2020  

-------------------- 
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Kfg § 45 Kommunfullmäktiges målsättningar i kommundirektörsavtalet 

 

Kst § 71 

15.06.2020  

 

Kommunfullmäktige har den 31.03.2020, § 37, beslutat [...] Vidare så beslutar 

kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta kommundi-

rektörssavtal.  

 

Kommundirektören har uppgjort ett avtalsförslag där det som i övrigt besluta-

des på samma möte ingår. Avtalsförslaget har utgått från den mall till kom-

mundirektörsavtal som har utarbetats av Finlands kommunförbund. Jäv kan 

alltså inte anses föreligga då avtalsinnehållet är detsamma som kommunfull-

mäktiges beslut. 

 

Av kommunens förvaltningsstadga, § 97 Kommundirektörens uppgifter, 4 

mom. 

Närmare beskrivning av kommundirektörens uppgifter och prioriteringar i ar-

betet framgår av kommundirektörsavtalet. Dessa delar av kommundirektörsav-

talet beslutas om av kommunfullmäktige. Anställningsvillkor och avlönings-

frågor avgörs av styrelsen som anställande organ (se 108). 

 

Kommunstyrelsen godkänner alltså själva avtalet, medens kommunfullmäktige 

godkänner bilagan till avtalet där de strategiska riktlinjerna och målsättning-

arna framgår. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner avtalsförslaget. 

 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna bilagan till 

kommundirektörsavtalet där de strategiska riktlinjerna och målsättningarna 

framgår. 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att avtalet uppdateras med att kommundirektören 

skall uppge vilken bisyssla som inleds när eventuellt en bisyssla inleds. 

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

Kst bilaga nr 7/15.05.2020 

-------------------- 
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Kfg § 45 
30.06.2020  

 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner bilagan till kommundirektörsavtalet där de 

strategiska riktlinjerna och målsättningarna framgår. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kfg bilaga nr 5/30.06.2020  

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

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 12 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 30.06.2020 
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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 40-41, 43 

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: 42, 44-45 
 
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 lagts fram offentligt 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. 

 


