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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 22.03.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 18 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

22.03.2021 Enligt kommunens förvaltningsstadga 72 § håller varje organ sina sammanträden 

vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Enligt kommunstyrelsens be-

slut § 205, 26.11.2018, sammanträder kommunstyrelsen i regel med fyra veckors 

mellanrum under helgfria måndagar, förutom under perioden juni-augusti då kom-

munstyrelsen sammanträder vid behov. Kommunstyrelsens sammanträden hålls i 

regel i samlingssalen på servicehuset Tallgården i Finby kl. 18.30. Enligt KomL 23 

§ 2 mom. är kommunstyrelsen beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närva-

rande. Enligt kommunens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig 

kallelse minst 4 dagar före sammanträdet. 

 

 Med anledning av COVID 19 så hålls sammanträdena dock tills vidare på kommun-

kansliet i Sund. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen torde konstatera sammanträdet vara instruktionsenligt samman-

kallat och beslutfört. 

 

Beslut: 

Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 

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

Kst § 19 Val av två protokollsjusterare 

22.03.2021 Enligt kommunens förvaltningsstadga § 86 skall protokollet på tid som kommun-

styrelsen bestämt justeras på det sätt som organet beslutar. Enligt tidigare praxis har 

kommunstyrelsen för varje protokoll utsett två protokolljusterare. 

 

Kommundirektörens förslag: 

I tur att justera protokollet är Linda Nordmyr och Lars-Johan Mattsson. Protokollet 

justeras direkt efter mötet. 

 

Beslut: 

Protokollet justeras av Linda Nordmyr och Lars-Johan Mattsson. 

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

Kst § 20 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan      

22.03.2021 Beslut: 

Föredragningslistan godkänns med följande kompletteringar: 

- Kommunstyrelsen noterar att 26 § byter namn från Kulebo 2:87 till Kulebo 

2:78. 

- Till föredragningslistan fogas ett extra ärende, anhållan från Finströms kommun 

om att tillfälligt köpa barnomsorgsledartjänster tas upp som en ny 37 §. 

---------------------   
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 22.03.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 21 Delgivningsärenden 

22.03.2021 Kommunstyrelsen för kännedom meddelas följande: 

1. Kommundirektörens rapport. 

2. ÅLR, beviljande av jordförvärv för Gustav Andersson. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter anteckna ärendena för kännedom utan vidare åtgärder. 

  

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 22.03.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 22 Ta del av protokoll 

22.03.2021  
Kommunstyrelsen tar del av följande protokoll: 

1. Byggnadstekniska nämnden, BTN 1, BTN 2 

2. Utbildningsnämnden, inga möten. 

3. Omsorgsnämnden, inga möten. 

4. Oasen kf, fst 2, ffge 1 

5. Kommunernas socialtjänst kf, fst 2, fst 3. 

6. Norra Ålands högstadiedistrikt, fst 2.  

7. Gemensamma räddningsnämnden, RÅL 1, RÅL 2 

8. Gemensamma lantbruksnämnden, inga möten. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar ovanstående protokoll till kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/btn_nr_1_04.02.2021.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/btn_nr_2_04.03.2021.pdf
https://www.oasen.ax/sites/default/files/attachment/pinboard-message/protokoll_fst_18.2.2021_f.pdf
https://www.oasen.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_ffge_19.2.2021.pdf
https://www.kst.ax/sites/default/files/attachments/protocol/Fst%202-%2016.2.2021%20%C2%A7%C2%A7%2014-25.pdf
https://www.kst.ax/sites/default/files/attachments/protocol/Fst%203-%202.3.2021%20%C2%A7%C2%A7%2026-32.pdf
https://www.nahd.ax/sites/default/files/attachments/protocol/forbundsstyrelsen_protokoll%2010.3.2021_1630.pdf
https://www.jomala.ax/sites/default/files/attachments/protocol/den_gemensamma_raddningsnamndens_protokoll_den_21_januari_2021.pdf
https://www.jomala.ax/sites/default/files/attachments/protocol/den_gemensamma_raddningsnamndens_protokoll_den_18_februari_2021.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 22.03.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 23 Granskning och övervakning av kommunfullmäktiges beslut 

22.03.2021  
Enligt kommunallagen för landskapet Åland, 49 §, 3 mom.  

Styrelsen skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten 

är lagliga, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av sty-

relse och revisorer. 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_7_kap_styrel-

sen_49_p__uppgifter 

 

 Följande protokoll har ej behandlats i kommunstyrelsen: 

 

 KFGE 2 

  

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och kan 

verkställas. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_7_kap_styrelsen_49_p__uppgifter
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_7_kap_styrelsen_49_p__uppgifter
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_nr_2_-_23.02.2021_protokoll.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 22.03.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 24 Avtal med KST om att sälja hemservice samt boendeservice och institution 

Kst, § 163 

21.12.2020 

Kommunernas socialtjänst kf. (KST) kommer från 1.1.2021 att ta över all social-

vård på Åland förutom äldreomsorgen. 

 

I och med detta så blir det en annan gränsdragning än idag då Sunds kommun idag 

är ansvarig för att tillhandahålla all socialvård, vilket innefattar både äldreomsorg 

och övrig socialvård till kommuninvånarna, och detta delas alltså upp från årsskif-

tet. 

 

I kommunens regi så finns det idag klienter som erhåller hemservice, boendeservice 

och institutionsvård. För vissa av dessa klienter så kommer serviceansvaret således 

att övergå till KST. Avtalsförslagen från KST innebär således att Sunds kommun 

fortsätter att tillhandahålla just den här servicen på KSTs uppdrag då det anses mer 

ändamålsenligt då KST ej har boendeplatser tillgängliga samt att Sunds kommun 

har en organisation för att tillhandahålla hemservice inom kommunen. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal med KST angående hemservice och boen-

deservice med tillhörande Personuppgiftsbehandlingsavtal. 

Kommundirektören får rätt att genomföra redaktionella ändringar i avtalsförslagen. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 4 / 21.12.2020 

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

Kst, § 24 

22.03.2021 

Av olika anledningar så verkställde kommundirektören ej beslutet av den 

21.12.2020, § 163. KST har nu skickat ut nya avtalsförslag som KST önskar att 

Sunds kommun ska ingå istället för de som redan behandlats. Rent allmänt kan sä-

gas att nu föreslagna formuleringar i avtalen är mer flexibla än de avtalsförslag som 

tidigare behandlades. Dessutom är villkoren mer förmånliga nu för Sunds kommun 

än de var tidigare. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal med KST angående hemservice och boen-

deservice med tillhörande Personuppgiftsbehandlingsavtal. Priserna harmoniseras i 

jämförelse med andra kommuner. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 1 / 22.03.2021 

--------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 22.03.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 25 Diskussion om ett eventuellt målsättningsseminarium 

22.03.2021 

Kommunfullmäktige har den 26.01.2021, § 5, beslutat bland annat följande: 

”Kommunfullmäktige önskar att kommunstyrelsen skall diskutera huruvida det skall 

hållas ett målsättningssemiarium på våren”. 

 

Kommundirektören får i uppdrag att hålla ett seminarium som liknar föregående års 

seminarium. Med hänvisning till rådande Covid-19 läge samt att det ej går att ha en 

vettig diskussion om kommunens verksamhetsförutsättningar på våren så föreslås 

istället att ett målsättningsseminarium hålls på hösten efter semestrarna, typ augusti. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att det skall hållas ett målsättningsseminarium, som 

hålls efter semestrarna. Kommundirektören skall i god tid bereda fullmäktiges leda-

möter att ställa frågor som sedan skall besvaras på seminariet. Formerna för semi-

nariet bestäms senare med hänsyn till rådande Covid-19 läge. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 22.03.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 26 Detaljplanering av fastigheten Kulebo 2:78 i Kastelholm, BTN 

 

BTN § 127  

3.12.2020 

Janzi och Ann-Christine Jakobsson anhåller om att få detaljplanera fastigheten Ku-

lebo RNr 2:87 i Kastelholm. Området är 1,3 ha och i dag enbart bebyggt med ett 

bostadshus, garage och båthus. 

  

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Föreslår att ärendet återremitteras så ärendet hinner behandlas i planeringsgrup-

pen (8.12.2020) för Kastelholms delgeneralplan samt så handlingar i övrigt kan 

kompletteras. 

  

 BESLUT 

 Enligt förslag. 

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

 

BTN § 7 

4.2.2021 

Ledningsgruppen för Kastelholms delgeneralplan behandlade 8.12.2020 Janzi Ja-

kobssons planer att bygga inkvarteringsutrymmen på sin fastighet. Gruppen var 

enig om att området lämpar sig bra för ändamålet och beslöt att ändra strandområ-

dets planbeteckning från fritidshusområde (BF) till småhusområde där härbärge-

ringsverksamhet också är tillåtet (BST). Området ska dock detaljplaneras. Den på-

gående delgeneralplaneringen hindrar inte hans planer. 

 

 Janzi och Ann-Christine Jakobsson har 21.12.2020 inkommit med kompletteringar i 

anslutning till den planerade detaljplanläggningen av fastigheten Kulebo. 

 Avsikten med detaljplanläggningen är att möjliggöra byggnation av 5 st högklas-

siga hus för uthyrning eller försäljning. Exploateringsgraden är föreslagen till 

15%. 

  

 Detaljplanens målsättningar är följande: 

- Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse och de lokala byggnads-

traditionerna. 

- Området planläggs på landskapsbildens villkor, detaljplanen ska anpassas till 

terräng och naturförhållanden. 

- Området ska, på exploatörens bekostnad kopplas till det kommunala avloppsnä-

tet. 

- Hårdgjorda ytor minimeras. Grus, armerat grus, ”gröna tak” och liknande ska 

prioriteras. 

- De i inventeringar och inlämnade utlåtanden tas i beaktande. 

- Vägar kommer att beläggas utgående från hur snabbt området bebyggs. 

- Sökanden åtar sig kostnaderna för planläggningen. 

- Detaljplaneförslaget ska göras i samarbete med kommunen och lyda kommu-

nens byggnadsordning samt Plan- och bygglag för landskapet Åland. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 22.03.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 Detaljplaneringen föreslås utföras av landskapsarkitekt Tiina Holmberg. 

 

 Plan- och bygglagen § 33 anger att en markägare har rätt att utarbeta ett förslag till 

detaljplan för sin egen mark. Innan planeringen påbörjas ska kommunen kontaktas. 

Kommunen ska fastställa målsättningar för planen, godkänna planläggaren och se 

till att planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet. 

 

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Föreslår inför kommunstyrelsen att Tiina Holmberg godkänns som planerare för 

Kulebo detaljplan. Målsättningarna godkänns med tillägg om att inom detaljplane-

området bör ett sammanhängande parkområde intas så denna ”funktion” inte be-

lastar grannfastigheterna. 

 Markägaren står för förverkligande av planen. 

  

 BESLUT: 

 Enligt förslag. 

---------------------------------------- 
Kst, § 26 

22.03.2021  

 

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

mun_1.1.2021.pdf  

  

 Enligt gällande förvaltningsstadga, 47 §, punkt 4: 

 ”Därutöver har kommunstyrelsen till uppgift att:  

ansvara för planläggningen och användningen av mark och vatten i kommunen, så 

som generalplanering och annat översiktlig planering, detaljplanering, byggnads-

skydd samt bostadsproduktion”. 

 

Enligt PBL, 5 kap, 25 §, så: 

”Detaljplanen antas och ändras av kommunfullmäktige. 

Fullmäktiges beslutanderätt kan helt eller delvis överföras till kommunstyrelsen, 

byggnadsnämnden eller till annan nämnd eller tjänsteman som bereder planären-

den.” 

 

Åter till förvaltningsstadgan, 48 §, punkt 11: 

”[...] Därutöver har kommunstyrelsen befogenhet att: 

Besluta om antagande av detaljplaner på område där generalplan finns.” 

 

Konstateras att det ej finns generalplan på området. Beslutet om att anta själva de-

taljplanen fattas alltså av kommunfullmäktige.  

 

 

 

 

 

 

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/forvaltningsstadga_for_sunds_kommun_1.1.2021.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/forvaltningsstadga_for_sunds_kommun_1.1.2021.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 22.03.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att Tiina Holmberg godkänns som planerare för Kulebo 

detaljplan. Detaljplanens målsättningar är följande: 

- Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse och de lokala byggnads-

traditionerna. 

- Området planläggs på landskapsbildens villkor, detaljplanen ska anpassas till 

terräng och naturförhållanden. 

- Området ska, på exploatörens bekostnad kopplas till det kommunala avloppsnä-

tet. 

- Hårdgjorda ytor minimeras. Grus, armerat grus, ”gröna tak” och liknande ska 

prioriteras. 

- De i inventeringar och inlämnade utlåtanden tas i beaktande. 

- Vägar kommer att beläggas utgående från hur snabbt området bebyggs. 

- Sökanden åtar sig kostnaderna för planläggningen. 

- Detaljplaneförslaget ska göras i samarbete med kommunen och lyda kommu-

nens byggnadsordning samt Plan- och bygglag för landskapet Åland. 

- Inom detaljplaneområdet bör ett sammanhängande parkområde intas så denna 

”funktion” inte belastar grannfastigheterna. 

 Markägaren står för förverkligande av planen. 

 

När ett förslag till detaljplan finns behandlas ärendet på nytt i kommunstyrelsen. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 2 / 22.03.2021 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 22.03.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 27 Anhållan om inköp av industritomt på Svensböle industriområde, BTN 

BTN § 125  

3.12.2021 

Inpro brunnsborrning Ab har inkommit med en anhållan om att få köpa en industri-

tomt på Svensböle industriområde. Bolaget har i dag redan en tomt på området men 

den är i praktiken fullbyggd. 

 Företaget växer och behöver bygga ändamålsenliga kontors- och sociala utrymmen 

och på sikt planeras även en ny verkstadslokal och industrilokaler för uthyrning. 

 

 För Svensböle industriområde finns det inte någon detaljplan. Behovet har diskute-

rats tidigare med då efterfrågan på tomter varit i det närmaste obefintlig har denna 

planläggning inte genomförts. Genom att detaljplanläggning utförs för området kan 

tomternas byggrätter utökas så de mer motsvarar exploateringsgraden för ett indu-

striområde. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Förslag till köpeavtal för tomt görs upp. 

 Svensböle industriområde detaljplaneras. Kommunteknikern ges i uppdrag att kon-

takta planerare så arbetet kan påbörjas så snart som möjligt. 

  

 BESLUT 

 Nämnden beslöt enligt förslag. 

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

BTN § 10  

4.2.2021  

 Kommunteknikerns försla: 

 Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att en ca 5.500 m2 stor tomt säljs till ett 

pris om 1,00 €/m2 till Inpro brunnsborrning Ab. I köpeavtal intas en återköpsklau-

sul som kan tillämpas ifall tomten inte blir bebyggd inom fem år. 

 Förslag till köpebrev bilaga 4-1-2021. 

 

 BESLUT 

 Förslaget godkändes. 

------------------ 
Kst, § 27 

22.03.2021 

Kommundirektören förordar att försäljning bör ske. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslu-

tar om försäljning av aktuell tomt till ovanstående försäljningsvillkor. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 3 / 22.03.2021 

--------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 22.03.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 28 Anhållan om tilläggsanslag, Vattenledning till besökscentret i Bomarsund, BTN 

BTN § 15  

4.2.2021 

Landskapets Fastighetsverk avser att påbörja byggande av ett besökscenter i Bo-

marsund under våren 2021. 

 Sunds kommun har fått in anhållan om anslutning av besökscentret till kommunalt 

vatten och avloppsledningsnät. 

  

 Avståndet från tomten för besökscentret till kommunens huvudvattenledning är ca 

470 m. Att bygga en vattenledning är kostnadsberäknat till 9.268,00 € exkl moms. 

 

 Det kommunala avloppet är inte utbyggt ännu i Bomarsund och diskussioner har 

förts med Landskapsregeringen om att i samband med ombyggnaden av Sundsvä-

gen från Bomarsunds gård fram till Bomarsundsbron lägga en tryckavloppsledning 

i gång- och cykelbanan. Det är dock ännu oklart huruvida det är möjligt och ett al-

ternativ kan vara att leda avloppet söder om torn A. En sådan lösning fordrar att 

en avloppsledning läggs enligt samma sträckning som den planerade vattenled-

ningen. Att lägga en tryckavloppsledning i samband med byggande av vattenled-

ning är kostnadsberäknat till 3.760,00 € exkl moms. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Nämnden anhåller om ett tilläggsanslag om 13.000 € för byggande av vattenled-

ning till besökscentret. I samma dike läggs en tryckavloppsledning för att förbereda 

en vidare utbyggnad av det kommunala avloppet.  

 Projektet bjuds ut i Sundsaktuellt. I anbudsförfrågan intas en klausul att projektet 

genomförs under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar tilläggsmedel. 

 

 BESLUT 

 Enligt förslag. 

------------------ 
Kst, § 28 

22.03.2021 

Kommundirektören förordar byggnadstekniska nämndens förslag. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslu-

tar att bevilja ett tilläggsanslag om 13.000 € för byggande av vattenledning till be-

sökscentret. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Kst § 29 Remissförfrågan om ny arbetstidslag, ÅLR 

22.03.2021 

Som framgår av handlingarna så påverkar det nya lagförslaget i första hand perso-

nal som kan anses finnas i beredskap eller jour. Jour tillämpas ej i Sunds kommun. 

Beredskap finns förvisso, men det handlar ju om tillstånd som är extraordinära, ex-

empelvis katastrofer och liknande. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Sunds kommun lämnar inga synpunkter på lagförslaget. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 4 / 22.03.2021 

-------------------- 
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Kst § 30 Plan för att främja den äldre befolkningen 

On § 15 

28.09.2020  
 Kommunstyrelsen har gett omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en lagstadgad 

plan för att främja den äldre befolkningen. 

 

 Utdrag ur Äldrelag för Åland, 7 §. https://www.lagtinget.ax/dokument/lagtingets-

beslut-692019-45848  

7 § Plan för att stöda den äldre befolkningen 

      Kommunfullmäktige ska anta en plan för att stöda den äldre befolkningen. Äldrerådet ska ges 

möjlighet att delta i beredningen av planen. Planen ska revideras minst vart fjärde år. Planen ska 

innehålla: 

     1) En beskrivning av kommunens och Ålands hälso- och sjukvårds befintliga resurser för att 

tillhandahålla tjänster och service till den äldre befolkningen i kommunen. 

     2) En beskrivning av den befolkningsgrupp som består av äldre personer och som även inklu-

derar en prognos över förändringar under den förestående fyraårsperioden. 

     3) En bedömning av den äldre befolkningens välbefinnande, tillräckligheten och kvaliteten i 

fråga om de tjänster som tillhandahålls av kommunen och andra tjänsteproducenter samt andra 

faktorer som påverkar den äldre befolkningens servicebehov. 

     4) En beskrivning av åtgärder med en tidsplan för att ordna och utveckla servicenivån i enlighet 

med kraven i lagstiftningen under den kommande fyraårsperioden samt en bedömning av de resur-

ser som kommunen behöver för dessa åtgärder. Beskrivningen ska ange hur ansvaret för åtgär-

derna fördelar sig mellan de olika kommunala verksamheterna. Åtgärderna ska stöda den äldre be-

folkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. 

     5) De gemensamma målen för de samordnade tjänsterna, ansvarsfördelningen och de övergri-

pande rutinerna för samarbetet samt övriga åtgärder för säkerställandet av funktionella service-

helheter för klienterna, som kommunen och Ålands hälso- och sjukvård enligt 69 § i landskapsla-

gen om socialvård ska komma överens om i ett samverkansavtal. 

     6) En beskrivning av kommunens kort- och långsiktiga mål för hur den äldre befolkningens 

välbefinnande, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand ska stödas och servicen 

för den äldre befolkningen utvecklas och förbättras kvalitativt och kvantitativt. Beskrivningen ska 

inkludera vilka långsiktiga åtgärder som behöver vidtas för att uppnå målen, tidsplanen för åtgär-

derna samt vilka myndigheter som ansvarar för genomförandet av åtgärderna. 

     Ålands hälso- och sjukvård antar med stöd av 25 § landskapslagen (2011:114) om hälso- och 

sjukvård en strategisk plan över hur behoven av hälso- och sjukvård för landskapets invånare ska 

uppfyllas. Såväl Ålands hälso- och sjukvårds plan som kommunens plan för att stöda den äldre be-

folkningen ska beakta det som sägs i denna lag om samarbete, ansvar för genomförandet samt det 

som överenskoms i ett samverkansavtal med kommunen. 

https://www.lagtinget.ax/dokument/lagtingets-beslut-692019-45848
https://www.lagtinget.ax/dokument/lagtingets-beslut-692019-45848
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Det finns sedan tidigare en Äldreomsorgsplan antagen i Sunds kommun. 

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/aoplan12042017on-

slut_0.pdf  

Den torde innehålla allt som stipulerar enligt Äldrelag för Åland. Punkt 5 är ännu 

inte uppfylld utan den förhandlas som bäst mellan kommunerna, KST och ÅHS. 

 

Föredragandes förslag: 

Omsorgsnämnden föreslår att Äldreomsorgsplan för Sunds kommun byter namn till 

”Plan för stödjande av den äldre befolkningen” och därmed ersätter den nu gällande 

äldreomsorgsplanen. 

 

Planen går via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för fastställande. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
Kst, § 30 

22.03.2021 

Planen har genomgått en omfattande förändring sedan den behandlades i omsorgs-

nämnden. Förutom tidsåtgången som behövts för detta så har behandlingen dragit ut 

på tiden då ÅHS har dröjt med de nödvändiga svar som kommundirektören har be-

hövt för att kunna färdigställa planen. 

 

Planen har nu disposition enligt 7 § Äldrelag för Åland. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att planen kan fastställas. 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Äldreomsorgsplanen upp-

hävs. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 5 / 22.03.2021 

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

 

 

 

 

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/aoplan12042017on-slut_0.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/aoplan12042017on-slut_0.pdf
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Kst § 31 Förfrågan om kommunalt samarbete, Jomala kommun 

22.03.2021 

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade § 274/14.12.2020 att rikta en förfrågan till 

övriga kommuner om att vara med i ett samarbete med syfte att möjliggöra för före-

ningen Åland Gymnastics att uppföra en ny gymnastikarena centralt på Åland i 

Möckelö Jomala.  

 

Förfrågan gäller uppförandet av en gymnastikhall och huruvida Sunds kommun 

skulle vara intresserade av att ingå avtal för att årligen ge ett driftbidrag till före-

ningen. Avtalsförslaget samt brevet från kommunstyrelsen i Jomala som bilaga. 

Jomala kommun önskar få synpunkter på själva avtalsförslaget samt hur kommunen 

ställer sig till att ansluta sig till samarbetet. 

 

Med hänvisning till rådande ekonomiska läge så har bidragsnivån till de föreningar 

som har säte i Sunds kommun sätts över inför budget 2021 och kommer alltjämt sä-

kert att fortsätta diskuteras i kommunen. Att mot den bakgrunden vara med och ge 

driftbidrag till en förening som har sin verksamhet i en annan kommun är därför 

problematiskt. Man kan ju tänka sig att även andra föreningar kan komma och vilja 

ha liknande driftsbidrag med hänvisning till att kommunmedlemmar i Sund är ak-

tiva även i fler föreningar än ”Gymnastics Åland”, exempelvis IFK Mariehamn. 

 

Avslutningsvis så kan det anses vara en smula märkligt att föreningen önskar ett 

driftsbidrag ad infinitum när det i själva verket är en fråga om en investering (inve-

steringsbidrag) att bygga en ny gymnastikhall. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen i Sund har inga synpunkter på avtalsförslaget. 

2. Kommunstyrelsen ingår ej samarbetsavtal i syfte att ge driftsbidrag till Gymnas-

tics Åland. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 6 / 22.03.2021 

-------------------- 
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Kst § 32 Jordförvärvsutlåtande, BAB Drömkåken i Sund 

21.12.2020  

 Jordförvärvslag för Åland (1975:3), 2 Kap., 2 §, 1 mom: 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003 

Personer som inte har åländsk hembygdsrätt samt bolag, andelslag, föreningar, 

andra sammanslutningar, anstalter, stiftelser eller samfund får inte utan tillstånd av 

landskapsstyrelsen med äganderätt förvärva eller med stöd av legoavtal eller något 

annat avtal besitta fast egendom i landskapet. Genom landskapslag kan stadgas om 

undantag från detta. 

 

LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368 

 

13 §.  Juridiska personer 

Juridiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap. kan, efter pröv-

ning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstillstånd av [landskapsstyrelsen]. 

Jordförvärvstillstånd som avses i 1 mom. kan förenas med villkor på det sätt som 

bestäms i 8 § jordförvärvslagen för Åland. 

 

Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370  

 

6 §.  Grunder för att juridiska personer skall få jordförvärvstillstånd 

[Landskapsstyrelsen] beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer i enlighet 

med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordför-

värvstillstånd. 

Jordförvärvstillstånd kan beviljas när samtliga följande förutsättningar är uppfyllda: 

1) Sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort i 

landskapet Åland. 

2) Markområdet är lämpligt för den verksamhet som sökanden bedriver. 

3) Minst två tredjedelar av bolagsmännen eller styrelsemedlemmarna har åländsk 

hembygdsrätt eller är fast bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka. 

Om det inte finns särskilda skäl däremot skall jordförvärvstillstånd beviljas när 

samtliga följande förutsättningar är uppfyllda: 

1) Sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort i 

landskapet Åland. 

2) Samtliga bolagsmän eller styrelsemedlemmar har åländsk hembygdsrätt eller är 

fast bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka. 

Vad som sägs i denna paragraf skall i tillämpliga delar gälla sådana fysiska perso-

ner som driver näring. 

 

Tillståndet torde kunna förordas såväl genom 6 §, 1 mom som 6 §, 2 mom. 

 

 

 

 

 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
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Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen förordar förvärvet i enlighet med ovanstående beredning. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 7 / 22.03.2021 

-------------------- 
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Kst § 33 Initiativ från Saltviks kommun angående cykelväg 

22.03.2021 

Kommunstyrelsen i Saltvik har 15.2.2021, § 46, initierat ett ärende gällande färdig-

ställande av cykelväg mellan Haraldsby och Bomarsund. 

Kommunstyrelsen i Saltvik önskar att gemensamt med Sund och Vårdö skicka en 

begäran till landskapsregeringen om att skyndsamt, enligt Trafikavdelningens egen 

plan, färdigställa cykelväg hela vägen mellan Haraldsby och Bomarsund. 

Kommunstyrelsen i Saltvik efterhör intresse med Sund och Vårdö om att under-

teckna ett initiativ till att landskapsregeringen skyndsamt färdigställer cykelvägen 

mellan Haraldsby och Bomarsund. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen i Sunds ställer sig bakom Saltviks initiativ. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören bemyndigas att underteckna 

ett gemensamt initiativ till Ålands landskapsregering. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Kst § 34 Bokslut och verksamhetsberättelse för förvaltningssektorn 

22.03.2021 

Kommundirektören är ansvarig sektorchef för förvaltningssektorn och direkt under-

ställd kommunstyrelsen. Därmed bör kommunstyrelsen särskilt behandla bokslut 

och verksamhetsberättelse för förvaltningssektorn på motsvarande sätt som nämn-

derna behandlar motsvarande för sina verksamhetsområden. 

 

I figuren redovisas hela C100, dvs det område som ligger direkt under kommunsty-

relsen. 

 
 

 

Fastställd budget totalt Utfall Avvikelse % av budget

C100    Förvaltningssektorn

C110    Centralvalnämnden

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 -15

C110    Centralvalnämnden Summa -15 -15

C120    Revision

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 250 -5 540 710 89%

C120    Revision Summa -6 250 -5 540 710 89%

C130    Förvaltning och näringsliv

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 42 310 52 688 10 378 125%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -503 260 -406 191 97 069 81%

A7100   AVSKRIVNINGAR -340 -344 -4 101%

C130    Förvaltning och näringsliv Summa -461 290 -353 847 107 443 77%

C330    Biblioteks- och kulturverksamhet

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 300 1 238 -1 062 54%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -62 480 -56 593 5 887 91%

A7100   AVSKRIVNINGAR -3 960 -3 959 1 100%

C330    Biblioteks- och kulturverksamhet Summa -64 140 -59 314 4 826 92%

C340    Fritidsverksamhet

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 600 6 566 -1 034 86%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -138 450 -102 050 36 400 74%

A7100   AVSKRIVNINGAR -5 310 -5 318 -8 100%

C340    Fritidsverksamhet Summa -136 160 -100 802 35 358 74%

C350    Medborgarinstitut

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 451 3 451

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -22 300 -22 701 -401 102%

C350    Medborgarinstitut Summa -22 300 -19 250 3 050 86%

C100    Förvaltningssektorn Summa -690 140 -538 767 151 373 78%
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Vid en snabb genomgång av utfallen så kan det konstateras att samtliga verksam-

hetsområden håller sig inom den angivna ekonomiska ramen. På det totala utfallet 

så håller sig alla verksamhetsområden under 90% av budget, vilket antyder en över-

budgetering för verksamheterna. Biblioteket har en förbrukningsgrad om 92%, vil-

ket också antyder en överbudgetering. Som en parantes kan nämnas att budget för 

årets verksamhet (2021) är i nivå med utfallet för år 2020. 

 

I bilagan så återfinns verksamhetsberättelserna för de verksamheter som ligger di-

rekt under kommunstyrelsen och kommundirektören. Den här delen kommer efter 

behandling att fogas till balansboken tillsammans med nämndernas behandling av 

deras respektive verksamheter. Därefter behandlar kommunstyrelsen hela bokslutet 

i ett skilt ärende antingen på sammanträdet i april eller maj. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för förvaltnings-

sektorn. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 8 / 22.03.2021 

-------------------- 
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Kst § 35 Bokslut och verksamhetsberättelse för individ och familjeomsorg 

22.03.2021 

Då den gemensamma socialnämnden har upphört från 31.12.2020 så behandlas där-

för verksamhetsberättelse för individ och familjeomsorgen (IFO) direkt i kommun-

styrelsen. Verksamhetsberättelsen har dock upprättats av den fd. socialsekreteraren. 

 

I figuren redovisas hela C210. 

 
 

Vid en snabb genomgång av utfallen så kan det konstateras att samtliga verksam-

hetsområden håller sig inom den angivna ekonomiska ramen. På det totala utfallet 

så håller sig alla verksamhetsområden under 90% av budget. Övrig socialvård har 

en förbrukningsgrad om 97 %. Allmänt kan nämnas att det inom IFO är svårt att 

budgetera och att det kan bli stora avvikelser mot budget. 

Fastställd budget Utfall Avvikelse % av budget

C200    Socialväsendet

C210    Individ- och familjeomsorg

C211    Förvaltning

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 000 17 048 1 048 107%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -52 620 -46 505 6 115 88%

A7100   AVSKRIVNINGAR -730 -733 -3 100%

C211    Förvaltning Summa -37 350 -30 190 7 160 81%

C212    Annan barn- och familjevård

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 75 500 68 251 -7 249 90%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -302 630 -238 814 63 816 79%

C212    Annan barn- och familjevård Summa -227 130 -170 563 56 567 75%

C213    Specialomsorgen

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 580 3 557 -23 99%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -314 500 -251 170 63 330 80%

A7100   AVSKRIVNINGAR -610 -507 103 83%

C213    Specialomsorgen Summa -311 530 -248 119 63 411 80%

C214    Handikappservice

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -247 810 -215 119 32 691 87%

C214    Handikappservice Summa -247 810 -215 119 32 691 87%

C215    Övrig socialvård

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 267 1 267

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -73 970 -72 874 1 096 99%

C215    Övrig socialvård Summa -73 970 -71 607 2 363 97%

C216    Missbrukarvård

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 500 -4 099 4 401 48%

C216    Missbrukarvård Summa -8 500 -4 099 4 401 48%

C210    Individ- och familjeomsorg Summa -906 290 -739 698 166 592 82%

C200    Socialväsendet Summa -906 290 -739 698 166 592 82%

Totalsumma -906 290 -739 698 166 592 82%
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I bilagan så återfinns den del av verksamheten som hörde till den gemensamma so-

cialnämnden fram till 31.12.2020. Den här delen kommer efter behandling att fogas 

till balansboken tillsammans med nämndernas behandling av deras respektive verk-

samheter. Därefter behandlar kommunstyrelsen hela bokslutet i ett skilt ärende an-

tingen på sammanträdet i april eller maj. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för individ och fa-

miljeomsorgen. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 9 / 22.03.2021 

-------------------- 
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Kst § 36 Detaljplan för industriområdet i Svensböle 

22.03.2021 

 

BTN § 9 Områdesarkitekt Åsa Mattsson har gjort upp ett förslag till detaljplan för  

4.2.2021 industriområdet i Svensböle (bilaga 3-1-2021). 

 Åsa Mattsson är sen tidigare godkänd som planerare i Sunds kommun. 

 

 På området finns i dag sex bebyggda tomter och i planen intas ytterligare fyra nya 

tomter. I dag är tomternas exploateringstal 0,15 vilket i och med detaljplaneringen 

höjs till 0,3. Byggnader på tomter mot Sundsvägen får ha en högsta höjd på 8 m och 

byggnader på norra delen av industriområdet en högsta höjd på 10 m enligt försla-

get. 

  

 I PBL § 30 anges att när en plan utarbetas ska landskapsregeringen samt andra 

kommuner, myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget 

ges tillfälle till samråd och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen när det 

är ändamålsenligt med tanke på planens syfte och betydelse. 

 Enligt PBL § 31 Ska innan en plan antas kommunen ställa ut förslaget under minst 

30 dagar. Kommunmedlemmar och de som anges i 30 § 1 mom. har rätt att under 

utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. Ett förslag till 

ändring av en detaljplan som har ringa verkningar behöver dock inte vara utställd 

under mer än 14 dagar. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Föreslår att nämnden godkänner plankartan bilaga 3-1-2021 och återremitterar 

ärendet för färdigställande av detaljplanens textdel. 

 

 BESLUT 

 Enligt förslag. 

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

 

BTN § 21 Ett förslag till textdel har gjorts upp och texter på plankartan har justerats bilaga 1a-

2-2021 och 1b-2-2021. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Nämnden godkänner förslaget till detaljplan och för ärendet vidare till kommunsty-

relsen för fortsatt behandling. 

 

 BESLUT 

 Nämnden beslöt enligt förslag. 

-------------------- 
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Kst § 36  

22.03.2021 

I aktuellt ärende är det Plan- och bygglov (2008:102) för landskapet Åland som är 

aktuellt, nämligen 5 kap. Detaljplan och 6 kap. Planläggningsförfarande. 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#kr_5_5_kap_detalj-

plan  

 

6 kap. Planläggningsförfarande  

 

30 §.  Hörande i beredningsskedet 

När en plan utarbetas ska landskapsregeringen samt andra kommuner, myndigheter, 

juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till samråd och 

att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen när det är ändamålsenligt med tanke 

på planens syfte och betydelse. (2017/82) 

Syftet med hörandet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjligheter till insyn 

och påverkan. Resultatet av hörandet och förslag med anledning av de synpunkter 

som har framförts ska redovisas då planförslaget ställs ut. 

 

31 §.  Utställande av planförslag 

Innan en plan antas ska kommunen ställa ut förslaget under minst 30 dagar. Kom-

munmedlemmar och de som anges i 30 § 1 mom. har rätt att under utställningstiden 

skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. Ett förslag till ändring av en de-

taljplan som har ringa verkningar behöver dock inte vara utställd under mer än 14 

dagar. 

Meddelande om att planförslaget ska ställas ut ska senast sju dagar före utställ-

ningen sändas per brev till kommuner som berörs av förslaget samt till markägare 

och andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett med-

delande behöver dock inte sändas om personen ifråga har godkänt planförslaget. 

Om kommunen efter utställandet ändrar planförslaget väsentligt, ska planen ställas 

ut på nytt. Detta är inte nödvändigt om ändringarna bara gäller ett enskilt intresse 

och de intressenter som berörs av ändringarna hörs särskilt. (2017/82) 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till detaljplan. 

Kommunstyrelsen beslutar att kalla till ett hörande i enlighet med PBL, 6 kap, 30 §. 

Efter genomfört hörande behandlas ärendet i kommunstyrelsen igen innan planför-

slaget ställs ut. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 10 / 22.03.2021 

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

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#kr_5_5_kap_detaljplan
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#kr_5_5_kap_detaljplan
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#2017/82
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#2017/82
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Kst § 37 Extra ärende, anhållan från Finströms kommun om att tillfälligt köpa barn-

omsorgsledartjänster 

22.03.2021  
 

I en anhållan från kommundirektören i Finströms kommun så framgår följande: 

”Finströms kommun står för tillfället utan barnomsorgsledare då tjänsten är vakant 

sedan januari och väntas kunna tillträdas tidigast i april. Barnomsorgsledarens 

uppgifter fördelas under den tiden mellan kommundirektör, utbildningschef och en-

skilda daghemsföreståndare. Kommunen upplever dock behov av tillgång till en 

förstärkning på området, uppskattningsvis ett par timmar per vecka, till dess att en 

ny BO-ledare finns på plats. Det handlar bland annat om barnomsorgens tilldel-

nings- och placeringsbeslut, som behöver tas inom april månad, samt vissa på BO-

ledningen förekommande administrativa sysslor. 

 

Kommundirektören beslutar att hos Sunds kommun anhålla om att, från så snart 

möjligt och april månad ut, få tillgång till grannkommunen Sunds barnomsorgsle-

dare för cirka två timmar per vecka, antingen som köptjänst från kommunen inom 

ramen för tjänstemannens ordinarie arbete eller som en bisyssla tjänstemannen kan 

beviljas att utföra utöver sin anställning hos Sunds kommun. 

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få på området och emotser ett eventuellt per 

timme prissatt erbjudande från Sunds kommun alternativt besked om att tjänste-

mannen beviljas möjlighet att utföra arbete för Finströms kommun utöver sitt ar-

bete för Sunds kommun, för cirka två timmar per vecka tom 31.4.2021.” 

 

Kommundirektören anser att det alltid är bra att hjälpa varandra över kommungrän-

serna. Kommundirektören har hört med daghemsföreståndaren i Sund som har 

meddelat att denne är villig att hjälpa till (exempelvis fredag em) så länge som det 

finns en tydlig uppdragsbeskrivning från Finströms sida. 

 

Med hänvisning till att anhållan kom den 16e mars och att ärendet förmodligen av-

slutas den 31a april så känns det omotiverat att ta ärendet via nämnd då ärendet 

kommer vara avslutat innan kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner att Finströms kommun får köpa barnomsorgsledar-

tjänster motsvarande cirka två timmar per vecka. I det fall som en överenskom-

melse träffas skall kommundirektören meddela detta till kommunstyrelsen. 

  

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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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 anfö-

ras över beslutet. 

 

Paragrafer 19-23, 25-26, 28-36 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande en-

ligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer 18, 24, 27, 37 

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 fram-

ställas, samt tid för yr-

kande 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 kommunmed-

lemmar. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 

Kommunstyrelsen i Sund 

Norra Sundsvägen 361, Björby 

AX-22520 Kastelholm 

 

Paragrafer: 18, 24, 27, 37 

 

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 pub-

licerats på kommunens webbplats. 

 

Rättelseyrkandets inne-

håll 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 

undertecknas av den som framställer det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 29 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 22.03.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och be-

svärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med 

anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som 

framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, 

kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller kom-

munmedlem. 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: - 

 

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 kommunens webbplats. 
 

 

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 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som för-

fattat 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. 

 


