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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 11.04.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 29 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

11.04.2022 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 på kommunkansliet i Sund kl. 18.30. Enligt KomL 23 § 2 mom. är kommun-

styrelsen beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt kommu-

nens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 dagar 

före sammanträdet. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen torde konstatera sammanträdet vara instruktionsenligt samman-

kallat och beslutfört. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst § 30 Val av två protokollsjusterare 

11.04.2022 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 Jonas Back. Protokollet justeras 

direkt efter mötet. 

 

Beslut: 

Protokollet justeras av Kjell Berglund och Christel Mattsson. 

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

Kst § 31 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan      

11.04.2022 Beslut: 

Föredragningslistan godkänns i föreliggande form. 

---------------------   
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 11.04.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 32 Delgivningsärenden 

11.04.2022 Kommunstyrelsen för kännedom meddelas följande: 

1. Kommundirektörens rapport. 

2. Meddelande från Lumparlands kommun. 

3. Brev från ÅLR om gång- och cykelbana mellan Finby och Hulta vsk. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom. 

  

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

Kst § 33 Ta del av protokoll 

11.04.2022  
Kommunstyrelsen tar del av följande protokoll: 

1. Byggnadstekniska nämnden, BTN 2, 

2. Utbildningsnämnden, UN 1, 

3. Omsorgsnämnden, inget möte hittills under 2022,  

4. Oasen kf, inget möte sen fst 1,  

5. Kommunernas socialtjänst kf, förbundsstyrelsen 3,  

6. Ålands kommunförbund, förbundsstyrelsen 3, 

7. Norra Ålands utbildningsdistrikt kf, förbundsstyrelsen 1,   

8. Gemensamma räddningsnämnden, inget möte sen RÅL 1, 

9. Gemensamma lantbruksnämnden, LN 1,  

10. Gemensamt äldreråd, Möte 1, 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar ovanstående protokoll till kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/btn_2-2022_su_3.3.2022.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/utbildningsnamnden_sund_protokoll_28.3.2022_1600.pdf
https://www.kst.ax/sites/default/files/attachments/protocol/Fst%203-%2015.3.2022%20%C2%A7%C2%A7%2034-58.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/protocol/fst3-11032022.pdf
https://www.nahd.ax/sites/default/files/attachments/protocol/Protokoll%20F%C3%B6rbundsstyrelsen%2016.03.2022_0.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_25_mars_2022.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/aldreradet_protokoll_1.2022.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 11.04.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 34 Granskning och övervakning av kommunfullmäktiges beslut 

11.04.2022  
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 

 

 KFGE 2 

  

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

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_2_-_150322_protokoll.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 11.04.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 35 Tilläggsbudget 2, BTN 

BTN § 22  

3.3.2022 Uteenheten på daghemmets luft-vatten värmepump har upphört att fungera och går 

inte att reparera utan måste bytas ut. Kostnaderna för detta uppskattas till 7.000 – 

10.000 €. 

 Värmepumpen har inte räckt till för uppvärmning utan det har behövts en hel del 

tillskottsvärme från oljepannan. Byter man enbart ut den trasiga enheten kvarstår 

förmodligen problematiken. 

 

 Kommunteknikern har varit i kontakt med vvs-projektör om att ta fram förfråg-

ningsunderlag för en bergvärmepump till daghemmet. Underlaget fås i början av 

april. 

 

 Medel för bergvärmepump till daghemmet finns inte upptaget i budgeten för år 

2022 utan en äskan om tilläggsanslag måste göras. Någon exaktare kostnadskalkyl 

saknas ännu men uppskattningsvis ligger kostnaderna mellan 30.000 och 40.000 €. 

 Eftersom tidsplanen för projektet är knapp med beaktande av årstider och leverans-

tider behöver kommunfullmäktige få behandla frågan inom mars månad. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Nämnden äskar om ett tilläggsanslag om 35.000 € hos kommunfullmäktige för in-

stallation av bergvärmepump vid daghemmet. 

 

 BESLUT 

 Enligt förslag. 

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

Kst, § 35 

11.04.2022 Kommundirektören har interimistiskt gett kommunteknikern i lov att förbereda 

verkställigheten av en tilläggsbudget enligt ovan med hänsyn taget till tidsaspekten 

och verksamhetens natur. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Enligt byggnadstekniska nämndens förslag. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 11.04.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 36 Remiss ÅLR, jordförvärvsärende, Martins Giberts 

11.04.2022  
Länk till LL (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. 

Länk till LF (2003:70) om jordförvärvstillstånd. 

 

Ålands landskapsregering (ÅLR) inbegär härmed Sunds kommuns utlåtande över 

Martins Giberts ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Utlåtandet 

bör vara LR till handa den 19 april 2022. 

 

Den 8.4.2020 så avslog ÅLR ansökan om jordförvärvstillstånd gällande fastigheten 

Knutas RNr 1:41 i Sunds kommun och beslutade att fastigheten ska avyttras. Det 

ärendet behandlades i Sunds kommunstyrelse 9.9.2019 och där förordades jordför-

värvet. Ärendet är komplext. Det torde vara ostridigt att Martins Giberts bott på 

Åland sedan 2015. Därför så behandlas ärendet så som ett vanligt jordförvärvsä-

rende. 

 

Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 

12 §.  Fysiska personer 

Fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap. eller jordförvärv-

slagen för Åland kan, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstill-

stånd av [landskapsstyrelsen]. Vid prövningen bör [landskapsstyrelsen] beakta 

bland annat sökandens anknytning till landskapet Åland och avsikt att fast bosätta 

sig i landskapet samt markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål. 

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 

4 §. Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd 

 

[Landskapsstyrelsen] beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i enlighet 

med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordför-

värvstillstånd. 

 

Om det inte finns särskilda skäl däremot skall jordförvärvstillstånd beviljas när för-

utsättningarna i någon av följande punkter är uppfyllda: 

[...] 

2) Sökanden har flyttat till landskapet Åland och har för avsikt att stanna i land-

skapet, vilket framgår av att han eller hon har fast anställning eller av andra lik-

nande omständigheter. Markområdet understiger 4.000 m2 och skall användas för 

fast boende. Marken får inte gränsa till vatten och skall vara belägen inom planerat 

område, bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Till marken 

hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och fiskerättig-

heter. 

 

 

 

 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 11.04.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kommundirektörens förslag: 

Jordförvärvet förordas enligt LF (2003:70) om jordförvärvstillstånd, 4 §, punkt 2. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 1/11.04.2022  

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 11.04.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 37 Remiss ÅLR, begäran om synpunkter på förslag till gemensam räddningsmyn-

dighet 

11.04.2022  
Ålands landskapsregering (ÅLR) ingebegär Sunds kommuns synpunkt på 

A) Förslaget om skapande av Ålands Polis- och räddningsmyndighet. Av svaret 

emotser landskapsregeringen om möjligt även kommunernas syn på huruvida den 

operativa räddningsverksamheten vid Räddningsverket i Mariehamn ska överföras 

till den nya myndigheten eller kvarbli på kommunal nivå. 

B) Möjligheterna att via ett kommunalt samarbete uppnå den i lagstiftningen efter-

strävade målsättning om en gemensam kommunal räddningsmyndighet. 

 

Svaret bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den 2 maj 2022. 

 

Konstateras inledningsvis att Ålands lagting, i princip, har behörighet att skapa en 

sådan myndighet som omnämns i bilagan. Detta görs i sådana fall genom lag och  

myndighetsuppgifterna flyttas från kommunal nivå till landskapsnivå. Mer om detta 

nedan. 

 

Syftet med förslaget verkar vara att samordna resurser och skapa synergieffekter, 

vilket alltid är vettigt. Dock så måste man ha klart för sig att en samordning inte lö-

ser något av sig självt. Dessutom skapar samordningar nya kontaktytor och nya ut-

maningar som exempelvis skapandet av Åda Ab och Kommunernas socialtjänst kf 

(KST) visat. 

 

När KST bildades så överförde Sunds kommun personal till den nya rörelsen. Detta 

har lett till att Sunds kommun naturligt har dränerats på kompetens, kompetens som 

nu istället återfinns inom KST. Den stora diskussionen som uppstått sedan KSTs 

bildande är integrationsuppdraget, vem som har huvudansvaret för det, KST eller 

primärkommunerna. Helt naturligt så kommer samma diskussioner att uppstå i sam-

band med bildandet av en ny räddningsmyndighet. Den gula lådan i bilagan ”bered-

skaps- och krisledningsavdelningen” kommer att hamna i gränsdragningsproblem 

med kommunernas befolkningsskydd. Befolkningsskyddet regleras i rikslagstift-

ning och stipulerar att det är en kommunal behörighet. Det måste tydligt regleras 

direkt i en eventuell kommande lagstiftning hur samarbetet ska gå till för att inte 

befolkningsskyddet ska dräneras på kompetens. Underlåtenhet på detta område kan 

annars få fatala följder i en kommande krissituation.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen avger följande yttrande: 

A) Det ligger i princip i Ålands lagtings behörighet att instifta en sådan myndighet 

på landskapsnivå som omnämns i bilagan. Eftersom befolkningsskyddet regle-

ras genom rikslagstiftning så kommer befolkningsskyddet att kvarbli i kommu-

nerna. Därmed är det viktigt att det i en eventuell kommande lagstiftning regle-

ras direkt i lagen hur samarbetet mellan landskapsmyndigheten och befolk-

ningsskyddet ska ske. 

Det är ej vettigt att sammanblanda operativ verksamhet med myndighetsutöv-

ning. Det torde ej heller gå att överföra stadens operativa verksamhet till den 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 11.04.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

nya myndigheten utan att samtidigt överföra samtliga kommuners operativa 

verksamhet till myndigheten, i enlighet med likabehandlingsprincipen. Ef-

tersom Sunds kommun ser det som mest ändamålsenligt att ha kvar den frivil-

liga brandkårsverksamheten på kommunal nivå så ska även räddningsverket i 

Mariehamn kvarbli i Mariehamns stad. 

B) Detta är en fråga som ytterst berör Mariehamns stad och Jomala kommun då de 

är huvudmän för sina respektive verksamheter. Det förutsätter således att de 

kommer överens om ett samarbete. Sunds kommun har således inget yttrande 

beträffande fråga B. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 2/11.04.2022 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 11.04.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 38 Nominering till utmärkelsetecken 

11.04.2022  
Statens ämbetsverk på Åland ber om förslag på personer förtjänta av de utmärkelse-

tecken som republikens president beviljar på självständighetsdagen den 6 december 

2022. Förslagen ska vara ämbetsverket tillhanda senast 6.5.2022. 

 

Förslagen skall avse personer som utfört ett förtjänstfullt och långvarigt arbete 

(minst 10 år) inom sitt yrkesområde som anställd eller som förtroendevald inom 

den offentliga sektorn. Den primära utgångspunkten är de personliga meriterna, 

som skall ligga över genomsnittsnivån och som personen i fråga skall ha gett bevis 

på genom egen yrkesskicklighet eller i betydande samhälleliga uppgifter. En förut-

sättning är dessutom ett gott rykte och en vilja att ta emot utmärkelsetecknet. Enbart 

tjänste-, och anställningsår är inte en tillräcklig grund. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen nominerar eventuella lämpliga kandidater. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen anser att fullmäktiges presidium kan nominera lämpliga kandida-

ter. Kommundirektören bistår med det administrativa. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 11.04.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 39 Bokslut och verksamhetsberättelse för förvaltningssektorn 

11.04.2022 

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. 

 
 

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

verksamhetsområden håller sig inom den angivna ekonomiska ramen, netto. C330 

och C340 har gått över ram, men inte i sådan omfattning som kräver tilläggsbudget, 

10 000 €.  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 11.04.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

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 på nästkommande sammanträde. 

 

C210 Kommunernas socialtjänst har endast ett preliminärt bokslut när detta ärende 

behandlas. Figuren behöver således uppdateras. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för förvaltnings-

sektorn. 

 

Kommundirektören ges rätt att genomföra redaktionella ändringar i bilagan. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 3/11.04.2022 

-------------------- 
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Kst § 40 Budgetuppföljning för Sunds kommun, per 31.3.2022 

11.04.2022  
 Enligt bilagan till kommundirektörsavtalet, prioriteringsområde ekonomi, punkt 2: 

 ”Kommunstyrelsen skall få kvartalsvisa uppföljningar av kommunens ekonomiska 

läge”. 

 Länk till kommundirektörsavtalet 

  

 
  

Tabellen skall läsas så att hela årets budget har blivit uppdelad i fyra kvartal och i 

ovanstående tabell så redovisas kvartal 1 och raden ”TOTALSUMMA MED AV-

SKRIVNINGAR” är raden som skall läsas. 

Budgeterat utfall per 31.3.2022 är – 28 982 € och faktiskt utfall är + 278 292 €. 

Värden

Radetiketter Fastställd budget Summa % av budget

C100    Förvaltningssektorn

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 620 14 495 168%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -341 251 -330 738 97%

A7100   AVSKRIVNINGAR -1 325 0%

C100    Förvaltningssektorn Summa -333 956 -316 243 95%

C200    Socialväsendet

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 103 850 51 889 50%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -368 016 -310 197 84%

C200    Socialväsendet Summa -264 166 -258 308 98%

C300    Utbildningsnämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 18 123 11 872 66%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -577 705 -550 248 95%

A7100   AVSKRIVNINGAR -3 083 0%

C300    Utbildningsnämnden Summa -562 665 -538 377 96%

C500    Byggnads-tekniska nämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 132 123 123 768 94%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -215 723 -214 285 99%

A7100   AVSKRIVNINGAR -88 175 0%

C500    Byggnads-tekniska nämnden Summa -171 775 -90 517 53%

C600    Gemensamma nämnder

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 900 3 484 387%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 278 -5 843 38%

A7100   AVSKRIVNINGAR -2 718 0%

C600    Gemensamma nämnder Summa -17 095 -2 359 14%

9000    Finansiering

A5100   SKATTEINKOMSTER 875 375 1 132 558 129%

A5110   LANDSKAPSANDELAR 448 625 448 622 100%

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 325 -1 784 54%

9000    Finansiering Summa 1 320 675 1 579 396 120%

Totalsumma -28 982 373 592 -1289%

TOTALSUMMA MED AVSKRIVNINGAR 28 982-                            278 292       -960%

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/kommundirektorsavtal.pdf
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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Positivt är att resultatet per 31.3 är bättre än budgeterat.  

Den största osäkerheten i redovisningen beror på att inga periodiseringar har gjorts 

förutom avskrivningarna. Detta slår åt båda håll både på kostnads- och intäktssidan. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Kst § 41 Förfrågan från Finlands kommunförbund 

11.04.2022  
Vi vill genom detta brev kartlägga de åländska kommunernas inställning till att 

Finlands Kommunförbund inrättar en tjänst som juridisk sakkunnig i åländska för-

valtningsfrågor. Personen skulle fysiskt vara stationerad på Åland men anställd av 

Finlands Kommunförbund.  

De åländska kommunerna är redan idag medlemmar i Finlands Kommunförbund. 

Finlands Kommunförbund är tvåspråkigt med en svensk enhet. Kommunförbundet 

har kapacitet att i de flesta substansfrågor som berör kommunerna ge råd på minst 

två språk. Den svenska enheten består av 14 personer, inklusive översättarteamet. 

Därutöver har Kommunförbundet ett dussin två- eller svenskspråkiga sakkunniga 

på övriga substansenheter. 

 

Tilläggskostnaden för Sunds kommun skulle vara 817 € och samtidigt ge kommu-

nen den värdefulla möjligheten att kunna kontakta en juridisk sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen svarar Finlands kommunförbund att kommunen är positiv till att 

förbundet inrättar en juridisk sakkunnig i åländska förvaltningsfrågor. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 4/11.04.2022 

-------------------- 
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Kst § 42 Våtkompostanläggningen, verkställighet av beslut 

11.04.2022   
Ärendet har tidigare behandlats: 

BTN, § 54, 3.7.2019, där Landskapets fastighetsverk (LFV) bjöds in till ett möte för 

att diskutera ett eventuellt övertagande av anläggningen. 

Kst, § 165, 9.9.2019, som bekräftade BTNs beslut. 

BTN, § 83, 30.9.2021, där beslutsförslaget blev att anläggningen ska rivas i enlig-

het med avtalet eftersom LFV ej ville övertaga anläggningen. 

Kst, § 132, 1.11.2021, där beslutsförslaget till fullmäktige var att ett förvärv av ak-

tuell fastighet är att föredra framom att riva anläggningen på fastigheten 

Kfg, § 50, 9.11.2021. Efter omröstning beslut kommunfullmäktige att: ”ändamålet 

för anslaget ej skall ändras och att anläggningen skall rivas enligt byggnadstek-

niska nämndens förslag”. 

 

Beslutet verkställdes ej under 2021 utan ett anslag om 8 000 € togs in i budget för 

2022, med plan att anläggningen skulle rivas innan sommaren. 

 

Målsättningen har hela tiden varit att anläggningen ska avvecklas utan närmare be-

slut om hur före kommunfullmäktiges beslut av 9.11.2021. Kommundirektören har 

uppfattat diskussionen i kommunen som sådan att en överlåtelse hela tiden har varit 

att föredra, men eftersom LFV ej ville överta anläggningen så skulle arrendeavtalet 

följas, vilket stipulerade ett rivande av anläggningen.  

 

Under början 2022 återupptogs diskussionen med Landskapets fastighetsverk 

(LFV) om huruvida anläggningen skulle kunna överlåtas till LFV eller ej. En lant-

brukare hade dessutom visat ett intresse för att arrendera anläggningen av LFV i det 

fall som anläggningen kunde överföras dit, vilket gjorde att ett eventuellt överlå-

tande blev brådskande för att det nya arrendet skulle vara intressant. 

 

Med hänsyn taget till tidsaspekten, att kapitalförstöring undveks vid ett överlåtande 

samt att överlåtelsen i sig innebar en driftsinbesparing om 4 000 € för Sunds kom-

mun så träffades en överenskommelse mellan kommundirektören och VD på LFV 

som innebär att anläggningen överläts samt att ärendet därmed anses utagerat från 

bägge parter. Beloppet om 4 000 € ska symbolisera halva kostnaden för rivning. 

 

Det bästa hade varit om kommunfullmäktige hade haft möjlighet att ändra anslaget 

före fullbordat faktum, men nu får kommunfullmäktige ta ställning till ärendet i ef-

terhand. 

 

Kommundirektören har alltså ej verkställt beslutet enligt ordalydelsen i kommun-

fullmäktiges senaste beslut, utan istället säkerställt att anläggningen avvecklats till 

ett bättre ekonomiskt utfall än planerat, vilket tidigare var intentionen i kommunens 

senaste budgetböcker. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar del av ovanstående beredning. 

 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige god-

känner kommundirektörens verkställighet av ärendet. 

 

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 30-42 

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 29 

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: 29 

 

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. 
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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 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. 

 


