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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.11.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 53 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

10.11.2020 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 

kommunens egen förvaltningsstadga kapitel 3 fullmäktiges sammanträden § 12 

sänds kallelse till fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet. 

Enligt 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 03.11.2020. 

 

Beslut: 

 Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutsfört. 

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

Kfg § 54 Val av två protokolljusterare 

10.11.2020 Enligt kapitel 6 Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga § 44 

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

justerare, såvida fullmäktige inte beslutat annorlunda beträffande något ärende. 

I enlighet därmed bör två protokolljusterare utses för sammanträdet. 

 

Kommunfullmäktige torde bestämma tid för protokolljustering, samt utse två 

protokolljusterare. I tur att justera protokollet är Fredrik Lindeman och Annika 

Kortman. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Fredrik Lindeman och Mia Schütten. 

Protokollet justeras på Sunds kommunkansli onsdagen den 11 november 2020, 

klockan 16.30. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.11.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 55 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

10.11.2020  
 

https://www.regeringen.ax/alandsk-

lagstiftning/alex/199773#pr_6_kap_fullmaktige_44_p__forutsattningar_for_be

handling_av_arenden  

 

44 §.  Förutsättningar för behandling av ärenden 

Fullmäktige kan endast handlägga ärenden som nämnts i kallelsen till 

sammanträdet och som i enlighet med bestämmelserna i denna lag beretts av 

styrelsen eller ett beredningsorgan som avses i 45 §. 

Om ett ärende enligt en uttrycklig bestämmelse skall handläggas vid ett särskilt 

sammanträde, skall ärendet handläggas vid det sammanträdet även om inte 

detta nämnts i kallelsen. Fullmäktige kan besluta att handlägga även andra 

ärenden som inte nämnts i kallelsen. Ett ärende som skall beredas och som inte 

har beretts av styrelsen eller annat beredningsorgan kan handläggas endast om 

fullmäktige enhälligt beslutar det. 

 

Beslut: 

Föredragningslistan 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
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 10.11.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 56 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 

10.11.2020  
Det kan anses motiverat att kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens 

protokoll för kännedom för att på så sätt kunna övervaka hur kommunstyrelsen 

bedriver sitt arbete. 

 

Kommunstyrelsen har inget beredningstvång för detta ärende. 

 

Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 7, 

Kommunstyrelsen 8. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsens protokoll delgivet.  

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

 
 
  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_nr7_12.10.20_.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_nr_8_02.11.2020.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.11.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 57 Delgivningar 

10.11.2020  
 

Följande delgivningar ges kommunfullmäktige: 

- Revisionsprotokoll av 20.8.2020. 

 

Kommunstyrelsens förslag:  
- 

 

Beslut: 

Revisionsprotokollet delgivet.  

 -------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.11.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 58 Fråga om ett eventuellt bildande av ett kommunalt servicebolag 

 

Kst, 116 

12.10.2020  

 Framgår av budgetförslaget att kommunförbundet, föredömligt, har sänkt sina 

kostnader med 5 %, detta trots att Ålands kommunförbund endast har 1 person 

anställd. 

 

 Budgeten kan därför godkännas av kommunens stämmodelegater. 

 

 Ålands kommunförbunds styrelse, har genom budgetförslaget bett om en 

särskilt kommentar gällande: 

  
1. Det offentliga Ålands digitala kompetens måste stärkas eftersom det i dagsläget finns för 

många hinder för att erbjuda digitala tjänster till kommuninvånarna. Detta bör göras till en 

prioriterad fråga både på grund av förväntningarna från invånarna men även med tanke på att 

det torde finnas en inbesparingspotential i att införa allt igenom digitala processer.  

2. Med hänsyn till de utmaningar som finns när det gäller att få resurser och kompetens att 

räcka till i kommunerna bör Ålands kommunförbund utreda möjligheterna att t.ex. grunda 

kommunalt servicebolag som kunde sköta funktioner för kommunernas räkning enligt modell 

från de servicebolag som existerar på flera håll i riket. För sådana administrativa uppgifter 

som inte kräver någon demokratisk samarbetsplattform kunde ett samägt bolag vara en smidig 

lösning på samarbetsbehov där enskild kommuns resurser är otillräckliga.  

 

Punkt 2, kräver ett särskilt omnämnande. Frågan är i sig ganska så bred 

gällande dels hur det hela skall organiseras samt drivas rent operativt. 

Dessutom är frågan i allra högsta grad politisk, dvs detta är ytterst en fråga för 

kommunfullmäktige, inte gällande hur förvaltningen i kommunen skall ordnas, 

utan frågan om ett eventuellt bildande av ett aktiebolag. Frågan kan därmed 

med fördel diskuteras i kommunfullmäktige och vägkost ges till 

kommunstyrelsen inför framtiden. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen i Sund beslutar följande 

1. Budgetförslaget som sådant kan godkännas, 

2. Kommunstyrelsen i Sund anser att det är vettigt att försöka samarbeta så 

mycket som möjligt gällande utveckling och drift av digitala tjänster med 

motiveringen att det dels håller nere kostnaderna samt breddar 

kompetensen inom kommunernas förvaltningar. 

3. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att försöka samarbeta kring ett 

kommunalt servicebolag. Kommunstyrelsen anmäler dessutom detta ärende 

till kommunfullmäktige för att vidare diskuteras där. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 9/12.10.2020 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.11.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg, § 58 

10.11.2020  
Kommunstyrelsen har på sitt sammanträde ställt sig positiv till att försöka 

samarbeta kring ett kommunalt servicebolag. Då bildande av aktiebolag faller 

under kommunfullmäktiges kompetens, så bör även kommunfullmäktige 

diskutera ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunstyrelsen är positiv till bildandet av ett kommunalt servicebolag och 

önskar efterhöra kommunfullmäktiges ståndpunkt i ärendet. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till bildandet av ett kommunalt 

servicebolag.  

 -------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.11.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 59 Nämndernas budgetförslag för verksamhetsåret 2021 

Kst, § 126 

2.11.2020  

 Respektive budgetförslag har behandlats enligt följande hänvisningar: 

 Gemensamma räddningsnämnden, C610, 17.09.2020, § 36. 

Utbildningsnämnden, C300, 21.09.2020, § 17. 

Byggnadstekniska nämnden, C500, 24.09.2020, § 100. 

Gemensamma lantbruksnämnden, C620, 24.09.2020, § 16. 

Omsorgsnämnden, C200, 28.09.2020, § 14. 

Kommunstyrelsen, C100 och 9000, 12.10.2020, § 114. 

  

Nedan följer en summering av nämndernas förslag i relation till tidigare års 

budgeter. 

 
 

Det kan konstateras att samtliga områden förutom de gemensamma nämnderna 

uppvisar högre (försämrade) resultat jämfört med bokslut 2019. Budgeterat 

resultat är - 740 570 € och årsbidraget är – 400 170 €. 

 

Nedanstående tabell visar endast kostnaderna och beaktar alltså ej intäkter eller 

avskrivningar. 

 
 

Det kan konstateras att om man endast studerar kostnadsutvecklingen så 

uppvisar alla verksamhetsområden mindre eller samma kostnader förutom 

socialväsendet och de gemensamma nämnderna. 

 

Slutligen så illustreras här hur kostnadsutvecklingen ser ut om man undantar 

kommunförbundet/kommunalförbunden ur redovisningen. 

Radetiketter Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Budgetförslag 2021 Skillnad, %

C100    Förvaltningssektorn 545 799-       540 554-       690 140-      548 246-                  1,4%

C200    Socialväsendet 2 122 987-    1 917 327-    2 235 730-   2 222 730-               15,9%

C300    Utbildningsnämnden 2 215 428-    2 259 856-    2 473 060-   2 289 838-               1,3%

C500    Byggnads-tekniska nämnden 608 765-       756 676-       765 860-      765 925-                  1,2%

C600    Gemensamma nämnder 56 565-         70 256-         73 420-         58 665-                     -16,5%

9000    Finansiering 5 952 176    5 476 295    5 751 410   5 144 834               -6,1%

Totalsumma 402 633       68 374-         486 800-      740 570-                  983,1%

Verksamheterna totalt

Radetiketter Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Budgetförslag 2021 Skillnad, %

C100    Förvaltningssektorn 614 996-        627 534-         732 740-       579 391-                  -7,7%

C200    Socialväsendet 2 368 682-     2 217 468-      2 676 680-    2 440 930-               10,1%

C300    Utbildningsnämnden 2 331 288-     2 367 612-      2 553 890-    2 380 838-               0,6%

C500    Byggnads-tekniska nämnden 787 425-        935 131-         911 880-       935 175-                  0,0%

C600    Gemensamma nämnder 43 832-          56 521-           46 650-         62 265-                    10,2%

Summa 6 146 222-     6 204 266-      6 921 840-    6 398 599-               3,1%

Kostnader
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.11.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 
Det kan konstateras att förvaltningssektorn redan i nämndernas budgetförslag 

uppvisar kostnadsminskningar om minst 5 % jämfört med bokslut 2019. Med 

tanke på att kommunstyrelsen i Sund har ålagt kommunalförbunden att spara 5 

% av sina kostnader i budget 2021, jämfört med bokslut 2019, så torde 

motsvarande resonemang kunna tillämpas även på kommunens ”egna” 

verksamheter. 

 

Då socialnämnden från 2021 endast består av äldreomsorg, så är 

konsekvensbeskrivningen av en 5 procentig minskning att personalminskningar 

måste ske, vilket inte ses som rimligt. För att socialväsendet skulle spara 5 % 

så skulle den behöva komma ner till ca 1 206 000 €. Även om det förmodligen 

ej går att spara 5 % inom socialväsendet så måste det ändå gå att sänka 

kostnaderna jämfört med nämndens budgetförslag. 

 

Utbildningsnämnden har nästan minskat sina kostnader med 5 % och bedöms 

därmed kunna uppnå målet. 

 

Byggnadstekniska nämnden skulle behöva komma ner till ca 888 000 € för att 

minska sina kostnader med 5 %. Detta torde vara möjligt att åstadkomma enligt 

kommundirektörens bedömning. 

 

Investeringsanslagen beräknas till ca 130 000 €. Sammantaget innebär 

nämndernas budgetförslag att kassan minskar genom drift och investeringar ca 

– 530 000, samt genom finansieringen (amorteringar) ytterligare – 111 000 €, 

dvs. en total kassaminskning om ca – 641 000 €. Detta innebär att kassamedel 

per 31.12.2021 i sådana fall skulle vara ca 725 000 €, vilket är en dryg 

halvering av kassan. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tecknar nämndernas budgetförslag samt kommundirektörens 

redogörelse till kännedom. 

Budgetförslaget delges kommunfullmäktige för kännedom samtidigt som 

kommunstyrelsen önskar efterhöra kommunfullmäktiges beställning 

beträffande budgetramar för kommunens verksamheter för året 2021. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 1/2.11.2020 

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

Radetiketter Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Budgetförslag 2021 Skillnad, %

C100    Förvaltningssektorn 614 996-        627 534-        732 740-       579 391-                  -7,7%

C200    Socialväsendet 1 286 344-     1 269 942-     1 422 650-    1 381 960-               8,8%

C300    Utbildningsnämnden 1 777 459-     1 708 659-     1 773 680-    1 633 038-               -4,4%

C500    Byggnads-tekniska nämnden 787 425-        935 131-        911 880-       935 175-                  0,0%

Summa kostnader 4 466 224-     4 541 266-     4 840 950-    4 529 564-               -0,3%

Kostnader utan kommunalförbund
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.11.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg, § 59 

10.11.2020  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige tecknar budgetförslaget till kännedom. 

Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar, eventuella inbesparingar 

gentemot nämndernas förslag. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att spara 5 

% av kostnaderna jämfört med bokslut 2019, det samma som kommunstyrelsen 

gett i direktiv till kommunalförbunden.  

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

Kfg bilaga nr 1/10.11.2020 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.11.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 60 Inkomstskattesats för år 2021 

Kst, § 127 

2.11.2020  

 Enligt § 91a mom. lagen om beskattningsförfarande skall en kommun senast 

den 19 november meddela skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som skall 

tillämpas. Inkomstskattesatsen för år 2021 bör således meddelas senast den 17 

november 2020. För år 2011 fastställdes inkomstskattesatsen till 18,50 procent 

och för år 2012 och 2013 fastställdes inkomstskattesatsen till 19,00 procent. 

För år 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019 fastställdes inkomstskatten till 

19,5 procent. En förändring på 0,25 procent betyder ca 41 000 – 42 000 euro.  

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för 

år 2021 bibehålls oförändrad på 19,50 procent.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
Kfg, § 60 

10.11.2020  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att inkomstskattesatsen för år 2021 bibehålls 

oförändrad på 19,50 procent. 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

 -------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.11.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 61 Fastighetsskattesatser för år 2021 

Kst, § 128 

2.11.2020  

 Enligt § 11 fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen de 

fastighetsskatteprocenter som inom lagen stadgade gränser skall tillämpas i 

kommunen samtidigt som man fastställer inkomstskatteprocenten för 

budgetåret. De fastighetsskatteprocenter som kommunen fastställt för år 2020 

meddelas skattestyrelsen samtidigt som inkomstskattesatsen.  

 

Kommunerna kan även fastställa fastighetsskatt för obebyggda 

byggnadsplatser och allmännyttiga samfund. För obebyggda byggnadsplatser 

är fastighetsskatteprocenten 0-3 % och för allmännyttigt samfund 0-1 %.  

 

Fastighetsskatten för år 2020 är fastställd enligt följande:  

- Stadigvarande boende 0 %, 

- Allmänna byggnader 0,50 %, 

- Fritidsbebyggelse 0,90 %, 

- Allmännyttiga samfund 0,10 %, 

- Obebyggda byggnadsplatser 0,20 %, 

 

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

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

ca 11 000 euro. 

Fritidsbebyggelse är maxbelopp enligt gällande åländsk lagstiftning.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fastighetssatserna för 

2021 bibehålls på samma nivå som för år 2020.  

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

-------------------- 
Kfg, § 61 

10.11.2020  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att fastighetssatserna för 2021 bibehålls på 

samma nivå som för år 2020. 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

 -------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.11.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 62 Taxor för kommunkansliet, fritidssektorn och biblioteket 

Kst, § 130 

2.11.2020  

 Härmed redogörs för de skillnader i taxor som är antagna för år 2020 samt de 

taxor som föreslår för 2021. 

 

 Länk till årets taxor för kommunkansliet: 

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

ifter_2019.pdf  

 Avgifterna för fax föreslås i förslaget att de tas bort till år 2021, med 

hänvisning till att det är ett gammalt medium. I övrigt så sker inga förändringar 

i gällande kommunkansliets taxor. 

 

 Länk till årets taxor gällande fritidssektorn: 

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

taxor_och_avgifter_2020.pdf  

 Föreslår gällande fritidssektorn att hela avsnittet Sportkila tas bort, med 

hänvisning till att det är mer lämpligt att Sunds If själva administrerar sin 

uthyrningsverksamhet. Dessutom är det så att utbildningsnämnden hanterar 

avgifter för gymnastiksalen och därför sorteras även den delen bort från taxan. 

Kvar blir alltså avgift för gym.  

 

 Årets taxor för biblioteket verkar inte finnas tillgänglig via hemsidan. 

 Här är den enda skillnaden att en ny post gällande ”Ersättning för förstörd ny 

barnbok om 10 €, läggs till.   

  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till taxor och 

avgifter för kommunkansliet, fritidssektorn och biblioteket fastställs för år 

2021.  

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 3.1 (kansli), 3.2 (fritidssektor) och 3.3 (bibliotek) /2.11.2020 

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

Kfg, § 62 

10.11.2020  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxor och avgifter för 

kommunkansliet, fritidssektorn och biblioteket fastställs för år 2021.  

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

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

Kfg bilaga nr 2.1 (kansli), 2.2 (fritidssektor) och 2.3 (bibliotek) / 10.11.2020 

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

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/kommunkansliets_avgifter_2019.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/kommunkansliets_avgifter_2019.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/fritidsverksamhetens_taxor_och_avgifter_2020.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/fritidsverksamhetens_taxor_och_avgifter_2020.pdf
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Kfg § 63 Likabehandlingsplan för Sunds kommun 

Kst, § 70 

15.06.2020  Diskrimineringslag FFS 1325/2014 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141325#Pidp446689680 

 

2 kap. – Främjande av likabehandling 

7 § Arbetsgivarnas skyldighet att främja likabehandling 
En arbetsgivare ska bedöma hur likabehandling uppnås på arbetsplatsen och med 
hänsyn till arbetsplatsens behov utveckla arbetsförhållandena samt förfarandena i 
samband med att personal anställs och beslut som berör personalen fattas. De 
främjande åtgärderna ska vara effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med 
beaktande av verksamhetsmiljön, resurserna och övriga omständigheter. 

En arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ska ha en plan för de 
åtgärder som behövs för att främja likabehandling. De främjande åtgärderna och 
deras genomslagskraft ska behandlas i samråd med personalen eller dess 
företrädare. 

En förtroendeman som valts enligt ett arbets- eller tjänstekollektivavtal eller, om en 
sådan inte har valts, ett förtroendeombud som avses i arbetsavtalslagen eller någon 
annan företrädare för personalen som medverkat i planeringen av 
likabehandlingsåtgärderna har rätt att på begäran få veta vilka åtgärder arbetsgivaren 
har vidtagit för att främja likabehandling på arbetsplatsen. Även arbetarskyddsfullmäktige 
har den rätten. 

Det kan konstateras att det ej finns en likabehandlingsplan för Sunds kommun 

och att det därmed finns behov av en sådan. 

 

Kommundirektören har utarbetat ett förslag på likabehandlingsplan. Planen bör 

skickas ut till nämnderna och personalgrupperna för synpunkter. Detta innebär 

också att planen blir förankrad i såväl den politiska- som 

personalorganisationen. 

 

Kommunstyrelsen behandlar sedan på hösten dessa synpunkter innan planen 

skickas till kommunfullmäktige för fastställelse. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag på 

likabehandlingsplan och skickar förslaget till nämnderna samt till de inom 

organisationen som har personalansvar. 

 

Kommunstyrelsen förväntar sig synpunkter på förslaget senast den 30 

september 2020.   

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 6/15.05.2020 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141325#Pidp446689680
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-------------------- 

Kst, § 131 

2.11.2020 

Förslaget till likabehandlingsplan har varit ute i nämnderna på remiss, samt via 

förmännen till personalgrupperna. 

 

Synpunkter har kommit från utbildningsnämnden, 31.8.2020, 10 §, samt via en 

anställd i förvaltningssektorn. 

Generellt så handlar synpunkterna om formuleringar och formalia, vilket i mån 

av möjlighet har beaktats av kommundirektören.   

  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till 

likabehandlingsplan fastställs.  

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 4/2.11.2020 

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

Kfg, § 63 

10.11.2020  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till likabehandlingsplan.  

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

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

Kfg bilaga nr 3 / 10.11.2020 

-------------------- 
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Kfg § 64 Fyllnadsval, Byggnadstekniska nämnden 

 

Kst, § 111 

12.10.2020  

 Den ordinarie ledamoten av byggnadstekniska nämnden, Åke Ek, har avlidit. 

 

 Kommunstyrelsen bör därför bereda ett fyllnadsval inför kommunfullmäktige. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår en lämplig kandidat som ny ledamot av 

byggnadstekniska nämnden, inför kommunfullmäktige. 

 

Beslut: 

Lars Johan Mattsson föreslår Dan Karlsson som ny ledamot av 

byggnadstekniska nämnden. Beslutet är enhälligt. 

 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Dan Karlsson föreslås 

utses till ordinarie ledamot i byggnadstekniska nämnden. 

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

Kfg, § 57 

10.11.2020  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige utser Dan Karlsson till ordinarie ledamot i 

byggnadstekniska nämnden. 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att Dan Karlsson, Hulta, utses från 15.11.2020 till 

mandatperiodens slut. 

 -------------------- 
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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 54-59, 64 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
(sen instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer - 

Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 
nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grund för besvärsförbudet: - 

 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Myndighet till vilken 
rättelseyrkande kan 
framställas, samt tid för 
yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 
rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser 
eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av 
kommunmedlemmar. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 
Kommunstyrelsen i Sund 
Norra Sundsvägen 361, Björby 
AX-22520 Kastelholm 
 
Paragrafer: - 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha 
fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat 
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet 
lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 
 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med 
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som 
framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en 
som är part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär 
på den grunden att 
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3. beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: 53, 60-63 
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte 
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter 
att protokollet publicerats på den digitala anslagstavlan. 

 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 
Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: - 
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

BESVÄRSSKRIFT 
Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall anges 
ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

1. vilket beslut som överklagas 
2. vilka ändringar som yrkas i beslutet 
3. motiveringar till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den 
dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 

Inlämnande av besvärshandlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även 
sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så 
god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
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