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 ________________________________________  
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Kst § 43 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
Kst § 44 Val av två protokollsjusterare 
Kst § 45 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan 
Kst § 46 Delgivningsärenden 
Kst § 47 Ta del av protokoll 
Kst § 48 Granskning och övervakning av kommunfullmäktiges beslut 
Kst § 49 Skrivelse från Sunds IF om att komplettera föreningsbidraget 
Kst § 50 Beslut om servicenivå inom brand- och räddningsväsendet, enligt räddningslagen 
Kst § 51 Kommunfullmäktiges målsättningar i kommundirektörsavtalet 
Kst § 52 Sommarstängning av kommunkansliet 
Kst § 53 Beslut om danaarv och kondoleansfond 
Kst § 54 Detaljplan för industriområdet i Svensböle 
Kst § 55 Detaljplaneändring för området Smakbyn 
Kst § 56 Remiss ÅLR, förslag till ändring av vallagen för Åland 
Kst § 57 Fullmakt, ÅHS 
Kst § 58 Reservkraft i Sunds kommuns verksamheter 
Kst § 59 Beredskapsplan för Sunds kommun 
Kst § 60 Balansbok och verksamhetsberättelse för 2021 
Kst § 61 Extra ärende, budgetdirektiv till nämnderna över uppgörande av budget för verksamhetsåret 
år 2023 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 23.05.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 43 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

23.05.2022 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: 

Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 

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

Kst § 44 Val av två protokollsjusterare 

23.05.2022 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 Nina Öström och Lars-Johan Mattssson. 

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

Kst § 45 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan      

23.05.2022 Beslut: 

Föredragningslistan godkänns och kompletteras med ett extra ärende: 

§ 61, Extra ärende, budgetdirektiv till nämnderna över uppgörande av budget för 

verksamhetsåret år 2023. 

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



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 23.05.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 46 Delgivningsärenden 

23.05.2022 Kommunstyrelsen för kännedom meddelas följande: 

1. Kommundirektörens rapport. 

2. ÅLR, skrivelse i ärendet gällande delgeneralplan Kastelholm. 

3. Mariehamns stad, 7.4.2022, stadsstyrelsen § 101, om hur staden ser på sin 

framtida IT-drift. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom. 

  

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

Kst § 47 Ta del av protokoll 

23.05.2022  
Kommunstyrelsen tar del av följande protokoll: 

1. Byggnadstekniska nämnden, BTN 3, 

2. Utbildningsnämnden, inget möte sedan UN 1, 

3. Omsorgsnämnden, ON 1,  

4. Oasen kf, förbundsstyrelsen 2, förbundsstyrelsen 3,  

5. Kommunernas socialtjänst kf, förbundsstyrelsen 4, förbundsstyrelsen 5,    

6. Ålands kommunförbund, förbundsstyrelsen 4, förbundsstyrelsen 5,  

7. Norra Ålands utbildningsdistrikt kf, förbundsfullmäktige 1,   

8. Gemensamma räddningsnämnden, RÅL 2, RÅL 3,  

9. Gemensamma lantbruksnämnden, inget möte sedan LN 1,  

10. Gemensamt äldreråd, inget möte sedan möte 1, 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar ovanstående protokoll till kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/btn_3-2022_su_5.5.2022.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/omn_protokoll_nr_1_4.4.2022_002.pdf
https://www.oasen.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_fst_2_2022_10.3.2022_hemsidan.pdf
https://www.oasen.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_fst_3_2022_till_hemsidan.pdf
https://www.kst.ax/sites/default/files/attachments/protocol/Fst%204-%2022.3.2022%20%C2%A7%2059.pdf
https://www.kst.ax/sites/default/files/attachments/protocol/Fst%205-%205.4.2022%20%C2%A7%C2%A7%2060-75.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/protocol/fst4-04042022.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/protocol/fst5-28042022.pdf
https://www.nahd.ax/sites/default/files/attachments/protocol/F%C3%B6rbundsfullm%C3%A4ktige%20protokoll%207.4.2022.pdf
https://www.jomala.ax/sites/default/files/attachments/protocol/rn_protokoll_2-2022.pdf
https://www.jomala.ax/sites/default/files/attachments/protocol/rn_protokoll_3-2022.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 23.05.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 48 Granskning och övervakning av kommunfullmäktiges beslut 

23.05.2022  
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 3  

  

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_3_-_100522_protokoll.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 23.05.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 49 Skrivelse från Sunds IF om att komplettera föreningsbidraget 

23.05.2022  
 Ärendet med Sunds IF (SIF) föreningsbidrag har tidigare behandlats i Kst 

29.11.2021, § 148 och Kst 13.12.2021, § 160. Bidragsnivån har sedermera fast-

ställts av kommunfullmäktige i samband med beslutet om att anta kommunens bud-

get för 2022. 

 

 Budgeterat anslag till föreningen är 16 000 € för år 2022 och 6 300 € är redan utbe-

talt. Av de 16 000 € har kommunstyrelsen anmodat föreningen att använda 9 750 

till renovering av plåttak och resten till föreningens driftkostnader. Kommunstyrel-

sen kände i det skedet till att anslaget förmodligen ej skulle räcka utan att det skulle 

behövas ytterligare medel för att följa ingånget avtal med FC Åland. 

 

 SIF har sagt upp avtalet med FC Åland men skall ännu erlägga medlemsavgift för 

2022. Det innebär att det nu kan konstateras att föreningsbidraget ej kommer räcka 

till både plåttak och övriga driftkostnader. Av praktiska orsaker har SIF och kom-

mundirektören kommit överens om att kommunen administrerar och sköter pro-

jektet med att renovera plåttaket. Därmed så kommer PAF-bidraget att tillfalla 

Sunds kommun istället för SIF. Föreningen bedömer att den kommer behöva ytter-

liga 8 000 € för att kunna betala sina kostnader för 2022.  

 

 I bilagda skrivelsen framgår att: ”Idrottsföreningen kan vid årsskiftet 2022-2023 

komma att upphöra med all sin verksamhet”. 

 Med anledning av formuleringen så kommer kommundirektören att träffa SIFs sty-

relse den 19e maj för att diskutera framtiden. 

 

 Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen tar del av ovanstående redovisning. 

2. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

godkänner ett tilläggsanslag om 8 000 € för området 3402 Idrottsverksamhet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 1/23.05.2022 

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

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 23.05.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 50 Beslut om servicenivå inom brand- och räddningsväsendet, enligt räddningsla-

gen 

Rn, § 19 

07.04.2022 

Enligt 20 § räddningslagen (ÅFS 2006:106) ska kommunen besluta om nivån på sin 

räddningsservice. I beslutet ingår bland annat riskanalys, de personella och materi-

ella resurser som ska finnas i kommunen, vilken beredskap som ska upprätthållas, 

organisation, hur syneverksamheten upprätthålls och hur befolkningsskyddet bed-

rivs. RÅL har under en längre tid arbetat fram och sammanställt underlagsmaterial 

för ärendet.  

Räddningsområdets samarbetskommuner Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, 

Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö behandlar och beslutar ärendet en-

skilt för egen kommun, dock utgör bifogat material enligt bilaga ett gemensamt un-

derlag. 

I bilagan, som även innehåller fakta och bakgrundsmaterial framgår under fyra ka-

pitel en sammanställning och beslutsförslag om servicenivå. Beslutet bör gälla en 

tidsperiod om fyra år, 2022-2025. ./. Bilaga A-RN § 19, riskanalys och servicenivå-

beslut 2022-2025.  

 

Räddningschefens förslag:  

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 19 som underlag 

och förslag för servicenivå gällande samarbetskommunerna Eckerö, Finström, 

Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.  

 

Beslut:  

Enligt förslag med tillägg att ”efter diskussion med respektive FBK” införs i mål-

sättningar under punkt ett, stycke 9.3, beslut om servicenivå.  

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

 

Kst, § 50 

23.05.2022  
 Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslu-

tar att fatta servicenivåbeslut enligt bilaga. 

Beslutet meddelas Ålands landskapsregering. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 2/23.05.2022 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 23.05.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 51 Kommunfullmäktiges målsättningar i kommundirektörsavtalet 

 

Kst § 71 

15.06.2020 Kommunfullmäktige har den 31.03.2020, § 37, beslutat [...] Vidare så beslutar 

kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta kommundirek-

törssavtal.  

 

Kommundirektören har uppgjort ett avtalsförslag där det som i övrigt beslutades på 

samma möte ingår. Avtalsförslaget har utgått från den mall till kommundirektörsav-

tal som har utarbetats av Finlands kommunförbund. Jäv kan alltså inte anses före-

ligga då avtalsinnehållet är detsamma som kommunfullmäktiges beslut. 

 

Av kommunens förvaltningsstadga, § 97 Kommundirektörens uppgifter, 4 mom. 

Närmare beskrivning av kommundirektörens uppgifter och prioriteringar i arbetet 

framgår av kommundirektörsavtalet. Dessa delar av kommundirektörsavtalet beslu-

tas om av kommunfullmäktige. Anställningsvillkor och avlöningsfrågor avgörs av 

styrelsen som anställande organ (se 108). 

 

Kommunstyrelsen godkänner alltså själva avtalet, medens kommunfullmäktige 

godkänner bilagan till avtalet där de strategiska riktlinjerna och målsättningarna 

framgår. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner avtalsförslaget. 

 

Kommunfullmäktige föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna bilagan till 

kommundirektörsavtalet där de strategiska riktlinjerna och målsättningarna fram-

går. 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att avtalet uppdateras med att kommundirektören skall 

uppge vilken bisyssla som inleds när eventuellt en bisyssla inleds. 

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

Kst bilaga nr 7/15.05.2020 

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

 

Kfg § 45 

30.06.2020 Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner bilagan till kommundirektörsavtalet där de strate-

giska riktlinjerna och målsättningarna framgår. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kfg bilaga nr 5/30.06.2020  

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 23.05.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 51 

23.05.2022 Länk till gällande kommundirektörsavtal där de strategiska riktlinjerna och målsätt-

ningarna framgår. 

 

 Som framgår i kommundirektörsavtalets 2.3 så bedöms kommundirektörens arbets-

resultat utifrån de målsättningar som kommunfullmäktige har fastställt genom år-

liga utvecklingssamtal. 

 

 Under utvecklingssamtalet kunde konstateras att nästan samtliga av mandatperi-

odens mål antingen är uppfyllda eller allmänt hållna. Vidare konstaterades att målet 

om en budget i balans är svåruppfyllt för att många faktorer ligger utanför kom-

mundirektörens kontroll. Därmed så finns det anledning att revidera bilagan i förtid. 

  

 Bilagan har reviderats på så sätt att målsättningarna som är mer allmänt hållna 

”bryts ut” och flyttas upp till mer allmänna målsättningar. Dessutom har komplette-

rats med nya målsättningar som skall försöka uppnås före utgången av nuvarande 

mandatperiod. Nämligen att: 
Direkta målsättningar under mandatperioden: 

- Skapa förutsättningar för att inkomstskattesatsen ska sänkas och närma sig medeltalet för Åland. 

- Säkerställa att kommunen får in rätt mängd fastighetsskatt. 

- Samtliga kommunala fastigheter (kommunkansli, daghem, skola och Tallgården) ska konditionsgranskas.  

- Inventering av lediga tomter och tomma hus i kommunen. 

- Färdigställa detaljplan Furumo. 

- Andelen behörig personal inom kommunens äldreomsorg ska öka, för att säkra verksamhetens kvalitét. 

 

 Uppfyllande av ovanstående mål torde leda till att: 

- Andelen barn och unga ökar i Sunds kommun då det finns outnyttjad lokalkapacitet både på Tosarby dag-

hem och även på Sunds skola. 

- Kommunens befolkningsantal ökar. 

- Kommunens ekonomiska läge förbättras. 

 

Kommunfullmäktige uttalade på sammanträdet 10.5.2022 att man önskade ha en 

inledande budget-, verksamhetsdiskussion inför år 2023 redan på kommande möte 

den 7.6.2022. Enligt kommundirektören så vore det lämpligt att förena dessa bägge 

diskussioner i ärendet gällande de strategiska riktlinjerna, så att fullmäktige på detta 

sätt kan säkerställa att kommundirektören arbetar enligt kommunfullmäktiges stra-

tegiska riktlinjer för återståendet av mandatperioden. 

 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige god-

känner bilagan till kommundirektörsavtalet där de strategiska riktlinjerna och mål-

sättningarna framgår. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 3/23.05.2022  

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

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/kommundirektorsavtal.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/kommundirektorsavtal.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 23.05.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 52 Sommarstängning av kommunkansliet 

23.05.2022  
Länk till kommunens förvaltningsstadga 

 

Enligt 48 §, Kommunstyrelsens beslutanderätt, punkt 19 så har kommunstyrelsen 

befogenhet att: ”besluta om kommunkansliets öppethållningstider”. 

 

Kommundirektören har beviljat kanslipersonalen deras sommarsemestrar. 

 

Kommunstyrelsens ordförande har beviljat kommundirektören sin sommarsemes-

ter. 

 

Detta innebär att ingen i personalen kommer vara på jobb veckorna 29-30, 18.7 – 

31.7. 

 

Därför bör kommunstyrelsen besluta om att kommunkansliet är stängt veckorna 29-

30, 18.7 – 31.7. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att kansliet är stängt veckorna 29-30, 18.7 – 31.7. 

Kommundirektören finns tillgänglig per telefon och per mail under perioden. 

Information om detta läggs upp på kommunens hemsida. 

Ett särskilt arrangemang ordnas gällande kommuntekniken.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/forvaltningsstadga_1.8.2021.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 23.05.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 53 Beslut om danaarv och kondoleansfond 

23.05.2022  
 Den 14.12.2021, § 60 så beslutade kommunfullmäktige sammanfattningsvis att da-

naarven efter Valny Hedberg och Enzio Lindström ska användas till att amortera av 

lånen som upptogs för Tallgårdens om- och tillbyggnad. 

 

 Kvar i kommunens balansräkning finns ett donations- och danaarvskonto som heter 

2363 Danaarv Kalm-Lindblad-Mattsson med en balans om 655,05 €. 

  

 Tallgården har öppnat ett kondoleanskonto så att människor kan göra insättningar 

om de så vill. Insättningar till den trivselfonden finns på balanskonto 2364. Försla-

get är därför att det danaarv som finns på balanskonto 2363 och ställas till äldre-

omsorgsledarens förfogande, att använda till gemyt och trivsel på Tallgården. Där-

efter är danaarvsmedlen i sin helhet hanterade fram till dags dato.  

 

 Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

Behållningen på balanskonto 2363 flyttas till balanskonto 2364 och ställs till äldre-

omsorgsledarens förfogande att använda till gemyt och trivsel på Tallgården. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 23.05.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 54 Detaljplan för industriområdet i Svensböle 

23.05.2022 

 

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, 54 

23.05.2022  
 Sedan föregående möte har följande skett. Sunds kommun meddelade Ålands land-

skapsregering (ÅLR) den 30.06.2021 att kommunen inlett planläggning av Svens-

böle industriområde. 

 

 Därefter hölls själva hörandet som kommunstyrelsen beslutade om 22.03.2021, § 

36. Hörandet hölls den 16.09.2021. ÅLR lämnade in ett skriftligt utlåtande den 

09.09.2021. Protokoll från hörandet bifogas som bilaga 4.1 och ÅLRs utlåtande bi-

fogas som bilaga 4.2. 

 

 Med anledning av ÅLRs kulturbyrås utlåtande i bilaga 4.2 så behövde arkeologiska 

utgrävningar göras. Utgrävningarna genomfördes i början av december 2021 och 

kostade ca 10 000 €. Rapporten från utgrävningarna bifogas som bilaga 4.3. Sam-

manfattningsvis så upptäcktes inte spår av fornlämningar på området.  

 

 Förslaget till detaljplan består av en karta, bilaga 4.4 och en detaljplanebeskrivning 

bilaga 4.5. 

 Därmed är planen klar att ställas ut enligt PBL, § 31.  

  

 För området som ska detaljplaneras finns ingen generalplan. 

 

Länk till kommunens förvaltningsstadga 

Enligt 48 §, punkt 9, så har kommunstyrelsen rätt att ”besluta om antagande av de-

taljplaner på område där generalplan finns.” 

Eftersom området ej är generalplanerat så skall beslutet om att anta detaljplanen 

fattas av kommunfullmäktige. 

   

 Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att planförslaget ställs ut enligt PBL, 31 §, enligt bila-

gorna 4.4 och 4.5. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 /23.05.2022 

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

 

 

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/forvaltningsstadga_1.8.2021.pdf
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Kst § 55 Detaljplaneändring för området Smakbyn 

23.05.2022 

 

BTN, § 66 Markägarna för detaljplaneområdet Smakbyn i Kastelholm har till kommunen  

1.7.2021  inkommit med en anhållan om detaljplaneändring (bilaga 2-6-2021). 

 Anhålls samtidigt om att Tiina Holmberg godkänns som planerare för ändringar i 

detaljplanen. 

 

 Fastighetsägarna önskar utveckla den södra delen av planområdet för en mångsidig 

konsert-, utbildnings-, och evenemangslokal för att kunna förlänga säsongen på sin 

verksamhet. Planändringen fordrar ingen utökad byggrätt utan enbart en omdispo-

nering av den som redan finns. 

 Målsättningarna är de samma som för den antagna detaljplanen. 

 Fastighetsägarna anhåller om att landskapsarkitekt Tiina Holmberg godkänns som 

planläggare för detaljplaneändringen. 

 

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Tiina Holmberg godkänns som plan-

läggare och att ändring av planen förordas då byggrätten på området inte ökar till 

följd av planändringen. 

 

 BESLUT 

 Nämnden beslöt enligt förslag. 

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

Kst § 79 Länk till Plan- och bygglag (PBL) 

16.08.2021 Det framgår av PBL 6 Kap. 31 §, att planen måste ställas ut på nytt vid en ändring.  

 Kommundirektören är ej sakkunnig på PBL och kan därmed ej bedöma om de änd-

ringar som föreslås i gällande detaljplan är ringa eller ej. Utställningstiden är an-

tingen 30 dagar eller 14 dagar. För att vara på den säkra sidan både för kommu-

nens- och fastighetsägarnas del så bör därmed planen ställas ut i 30 dagar. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

 Kommunstyrelsen beslutar följande: 

 Tiina Holmberg godkänns som planläggare. 

 Det nya förslaget till detaljplan ställs ut i 30 dagar. 

 Därefter behandlar kommunstyrelsen förslaget på nytt och därefter fattar kommun-

fullmäktige beslut i ärendet. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 

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

 Kst 16.08.2021, Bilaga 3 

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

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#pr_2_kap_myndigheternas_uppgifter_11_p__beslut_och_rekommendationer_om_markanvandning_for_vissa_samhallsfunktioner_eller_for_visst_andamal
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BTN § 29 Ett ändringsförslag till detaljplan för området Smakbyn har nu lämnats in. 

5.5.2022 Företaget har varit verksamma på området sen Smakbyns restaurang och destilleri 

byggdes för 10 år sedan. Den detaljplan som finns för området Smakbyn är från år 

2015. Företaget önskar nu utveckla området så att säsongen kan förlängas för dess 

verksamhet. I södra delen av planområdet önskar man bygga en byggnad för kon-

sert- , utbildning- och evenemangsverksamhet. För att möjliggöra det behöver 

byggrätter inom området flyttas/ändras. Planändringsförslaget innebär inte någon 

utökad byggrätt utifrån den antagna planen som gäller i dag. 

 Ett nytt område (A) för allmänna byggnader införs i planen. Planen ställer krav på 

anpassning till den småskaliga miljön och på arkitektonisk kvalitet. 

 Taklutningar bör utföras inom intervallet 20-30 grader och vid gröna tak får tak-

lutningen vid behov vara lägre. 

 Bestämmelser om färgsättning som finns i nu gällande plan har tagits bort. 

  

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Föreslår att planändringen förordas med följande anmärkningar: 

1. Taklutningar (20 -30 grader) anges under rubriken Allmänna bestämmelser så de 

blir enhetliga för hela området. 

2. Färgsättnings bestämmelser återinförs och anges kvartersvis. 

3. Skrivningen: Byggnadens volymer ska utformas med proportioner och färgsättning 

som tydligt anknyter till den lokala traditionen återinförs i plantexten. 

Kravet på tydligare planbestämmelser motiveras enligt följande: Området Smakbyn 

ligger i direkt anslutning till Ålands mest kulturhistoriskt värdefulla område med 

Kastelholms slott och Jan Karlsgården. 

I detaljplanen ges den information som behövs för att planen och dess verkningar 

ska kunna bedömas.  

Vid upprättande av plan ska de lokala förhållandena landskapsbilden och det be-

fintliga byggbeståndet beaktas. 

  

 BESLUT 

 Nämnden beslöt enligt förslag. 

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

 
Kst, 55 

23.05.2022  
 Sedan föregående möte har följande skett.  

Efter kommunstyrelsens möte 16.8 så konstaterades att bilagan som behandlades ej 

var ett skarpt planförslag utan en anhållan om att ändra den gällande detaljplanen. 

Berörda parter har informerats om detta och Sunds kommun har därefter avvaktat 

på att få ett ändringsförslag att ta ställning till, vilket Byggnadstekniska nämnden 

har gjort 5.5.2022. 

 

Länk till Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland (PBL)  

 

 I PBL så finns inget specifikt skrivet om ändring av planer, utan lagen talar endast 

om att anta planer. Med det sagt så är den mest rimliga tolkningen att samma proce-

dur gäller vid ändring såväl som vid antagande av planer. 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#kr_6_6_kap_planlaggningsforfarande


 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 17 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 23.05.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

  

 Därmed så är nästa steg ett hörande i enlighet med 30 § i PBL.  

 

Detaljplanen består av en karta, bilaga 5.1 och en detaljplanebeskrivning bilaga 5.2. 

 För området finns ingen generalplan antagen. 

 

Länk till kommunens förvaltningsstadga 

Enligt 48 §, punkt 10, så har kommunstyrelsen rätt att ”besluta om ändring av de-

taljplan på område där generalplan saknas under förutsättning att ändringen inte in-

nebär: 

 Ändring av detaljplaneområdets huvudsakliga användningsändamål. 

 Ändring av exploateringsrätten. 

 

Eftersom ovanstående formulering är uppfylld i kommunens förvaltningsstadga så 

har kommunstyrelsen rätt att besluta om ändring av detaljplan. 

   

 Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen omfattar byggnadstekniska nämndens förslag. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planförslaget ska uppdateras enligt byggnadstek-

niska nämndens förslag. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att kalla till ett hörande enligt 30 § i PBL, med an-

ledning till förslaget till ändring av detaljplan för området Smakbyn. 

4. När hörandet är genomfört behandlas förslaget på nytt i kommunstyrelsen 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 5.1, 5.2 /23.05.2022 

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

 

 

 

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/forvaltningsstadga_1.8.2021.pdf
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Kst § 56 Remiss ÅLR, förslag till ändring av vallagen för Åland 

23.05.2022  
 Ålands landsskapsregering (ÅLR) ber om Sunds kommuns yttrande över ett lagför-

slag om förtidsröstning för väljare utanför Åland. Synpunkterna ska vara ÅLR till-

handa senast den 12 augusti 2022.  

 

ÅLR föreslår en ändring av vallagen för Åland med avseende på bestämmelserna 

om förtidsröstning utanför Åland. Enligt förslaget ska det inte anordnas någon för-

tidsröstning via internet i lagtingsvalet. Samtidigt föreslås att förfarandet vid för-

tidsröstningen per brev förenklas genom att distributionen av brevröstningshand-

lingar centraliseras hos landskapsregeringen, istället för att som hittills skötas av de 

kommunala centralvalnämnderna. Dessutom förtydligas regelverket. 

 

Utöver att förtidsröstningen per brev förenklas införs genom förslaget en möjlighet 

att förtidsrösta vid ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland. Enligt förslaget 

ska den möjligheten gälla förtidsröstning i både lagtings- och kommunalvalet. Den 

ska heller inte vara begränsad till väljare som är bosatta utanför Åland, utan gälla 

alla som av någon anledning vistas utanför Åland. Avsikten är att förtidsröstning 

ska anordnas på platser där det finns ett större antal åländska väljare. Vid valet 

2023 är intentionen att allmänna förtidsröstningsställen ska finnas i Helsingfors, 

Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Bryssel.  

 

Enligt lagförslaget ska landskapsregeringen ansvara för förtidsröstningen utanför 

Åland. Den föreslagna lagstiftningen är utformad så att förtidsröstningen antingen 

kan anordnas i egen regi eller genom att överföra förvaltningsuppgifterna till riks-

myndigheterna genom en överenskommelseförordning. Om landskapsregeringen 

anordnar förtidsröstningen själv kan det ske i samarbete med utrikesministeriet, till 

exempel genom att använda lokaler vid finska beskickningar. 

 

Slutligen föreslås också att möjligheten att ordna förtidsröstning via internet vid 

kommunala folkomröstningar stryks ur landskapslagen om förfarandet vid rådgi-

vande kommunala folkomröstningar. 

 

Den ändrade lagstiftningen föreslås bli tillämpad från och med lagtings och kom-

munalvalet 2023, och bör således träda i kraft så snart som möjligt.   

 

 Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen lämnar inget yttrande över lagförslaget med motiveringen att 

förslaget bedöms ha ringa verkan för Sunds kommun. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 6 /23.05.2022 

-------------------- 
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Kst § 57 Fullmakt, ÅHS 

23.05.2022  
 Med anledning av EUs massflyktsdirektiv och att flera personer från Ukraina flytt 

till Åland så behöver gällande fullmakt med ÅHS förnyas till att omfatta även den 

här gruppen flyktingar. Fullmakten ger ÅHS rätten att söka tillbaka kostnader för 

sjukvård direkt via NTM-centralen, något som förenklar förfarandet och gör att 

Sunds kommun ej behöver lägga administration på detta. Den nu gällande fullmak-

ten tecknades i samband med att Sunds kommun tog emot en familj från Syrien. 

 

Den nya fullmakten är i allt väsentligt den samma som den nu gällande, med två 

undantag: 

1. Den omfattar även de som har flyktingstatus enligt massflyktsdirektivet eller de 

som är offer för människohandel. 

2. Fullmakten ger ÅHS rätt att i kommuns ställe teckna avtal med NTM-centralen 

gällande särskilda kostnader för hälso- och sjukvård för de individer som omfat-

tas av FFS 2011/746 och FFS 2010/1386.  

 

 Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att ge ÅHS fullmakt enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att ge ÅHS full-

makt enligt bilaga. 

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

Kst bilaga nr 7 / 23.05.2022 

-------------------- 
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Kst § 58 Reservkraft i Sunds kommuns verksamheter 

 

RN § 23/11.5.2022 

För att erhålla ett helhetsperspektiv för behovet av avbrottsfri kraft i kommunens egna fastigheter 

har utförts en sammanställning över nuläget. Detta för att möjliggöra en långsiktig åtgärdsplanering 

och målsättning centralt som då kan införas och behandlas i kommande budgetprocesser oberoende 

av verksamhetsområde.     

 

En sammanställning över lägesbilden i Sunds kommuns egna fastigheter presenteras på mötet. 

 

./. Bilaga A-RN § 23, förslag till prioriteringar av reservkraft Sund. 

 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar bilaga A-RN § 23. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

_________  
 

Kst, 58 

23.05.2022  
 Bilagan från räddningsnämnden har klippts in i nedan. 

 

 Förslag till prioritetsordning: 

1. Tallgården, försett med stationär generator, inga åtgärder. 

2. Skolan förses med stationär generator, utförs år 2023. 

3. Varje fastighet utreds så att det finns upptecknat hur stor portabel generator som 

behövs för respektive fastighet, utförs under 2023. 

4. ”Handskar” sätts in i samtliga av kommunens fastigheter för att lätt kunna dra 

igång portabel nöddrift beroende på vad utredningen i punkt 3 visar. Utförs un-

der 2023. 

 

Högsta prioritet för elförsörjningen är alltid äldreomsorgen, därefter skola och da-

gis. Grundtanken är att samhället ska fungera i princip som vanligt även i except-

ionella situationer.  

 

Eftersom Tallgården redan har en stationär generator så föreslås så stryks alternativ 

1. 

 

 Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslu-

tar: 

1. Skolan förses med en stationär generator, utförs år 2023. Uppskattas till en kost-

nad om 30 000 €. 

2. Varje fastighet utreds så att det finns upptecknat hur stor portabel generator som 

behövs för respektive fastighet, utförs under 2023. 
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3. ”Handskar” sätts in i samtliga av kommunens fastigheter för att lätt kunna dra 

igång portabel nöddrift beroende på vad utredningen i punkt 3 visar. Utförs un-

der 2023. 

4. Pelletspannan vid Tallgården utreds om den startar genom den stationära gene-

ratorn eller om det behövs köpas ett litet elverk för att pannan ska fungera. 

5. Ovanstående beslut beaktas inför budget till år 2023. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Kst § 59 Beredskapsplan för Sunds kommun 

 

Rn, § 16 

07.04.2022 

Planen är en del enligt beredskapslagen (FFS 1552/2011) förberedelser för att kom-

munens verksamhet säkerställs och kan skötas så väl som möjligt, även under un-

dantagsförhållanden Planen är utarbetad som en allmän del där specifika delar från 

tidigare beredskapsplan lyfts ur för att implementeras i sektorplanerna eller i annan 

sammanställning som en helhet. 

    

 ./. Bilaga A-RN § 16, beredskapsplan Sunds kommun 

  

 

Räddningschefens förslag:  

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 16 som förslag till 

beredskapsplan för Sunds kommun.  

 

Beslut:  

Enligt förslag.  

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

 

Kst, 59 

23.05.2022  
 Förslaget till ny beredskapsplan är endast en allmän del och att sektorplanerna 

måste revideras skilt. Noteras även att bilagorna till förslaget ej är med utan finns i 

den fysiska versionen av förslaget.  

 

 Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslu-

tar följande: 

1. Kommunfullmäktige antar den allmänna delen av beredskapsplanen enligt bi-

laga. 

2. Kommunfullmäktige upphäver den tidigare gällande beredskapsplanen. 

3. Vid antagandet av denna plan besluter kommunfullmäktige i enlighet med 7 § 

kommunallagen att delegera sin beslutanderätt till omdisponering av budget-

anslag till en ledningsgrupp för befolkningsskyddet i enlighet med vad som ne-

dan anges: 

 Ledningsgruppen består av tjänstemän, vilka anges i avsnitt 7.2 i denna plan. 

 Ledningsgruppen sammankallas i olycks- eller farosituationer som kräver per-

sonella eller ekonomiska resurser i en sådan omfattning att ordinarie anslag för 

verksamheten inte anses tillräckliga för att bemästra olyckan eller faran. Led-

ningsgruppen kan också sammankallas för att fungera som samordnande och 

rådgivande organ till operativa tjänstemän såsom räddningschefen eller befolk-

ningsskyddsinspektören/-instruktören. Ledningsgruppen besluter om omdispo-

nering av anslag först då det står klart att normala åtgärder inte längre räcker 

till. 

 Ledningsgruppen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.  
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 Vid ledningsgruppens sammanträde förs protokoll under ledning av ordföran-

den. Av protokollet ska framgå vad som föranlett den uppkomna situationen 

och de åtgärdsalternativ som diskuterats samt ledningsgruppens motiverade be-

slut till de åtgärder som vidtagits. 

 Ledningsgruppens protokoll delges omedelbart kommunstyrelsen, som därefter 

bereder ärendet angående omdisponering av anslag inför kommunfullmäktige. 

Endast om en så omfattande katastrofsituation föreligger, att kommunfullmäk-

tige inte kan sammanträda, behöver protokollet inte omedelbart delges kom-

munstyrelsen för vidare åtgärder. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och nämnderna att revidera 

sektorplanerna för sina respektive ansvarsområden. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 8 / 23.05.2022 

-------------------- 
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Kst § 60 Balansbok och verksamhetsberättelse för 2021 

23.05.2022  
Kommundirektören presenterar balansboken och verksamhetsberättelsen för år 

2021. 

 

Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland: 

67 §. (2003/23) Bokföring 

Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad som 

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

1336/1997). 

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

för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången 

av juni månad året efter räkenskapsperioden. 

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

samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 

(…) 

Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören. 

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

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

gäller kommunens förvaltning, ekonomi och koncernbokslut och som inte redovisas 

i resultaträkningen eller balansräkningen. 

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

ning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. 

Sunds kommun budgeterade för ett resultatunderskott på – 403 053 € och ett nega-

tivt årsbidrag om – 32 463 €. Under 2021 har det tagits 3 tilläggsbudgeter varav 0 

rör driftsbudgeten, 1 rör investeringsbudgeten och 2 rör användning av danaarvs-

medel. Beloppen för tilläggsbudgeten för investeringar uppgår till 13 000 € och da-

naarven 29 300 €. 

 

Resultatet blev betydligt mer positivt än budget. Verksamhetsbidraget uppgår till ca 

– 4 984 000 €, årsbidraget uppgår till ca 630 000 € och räkenskapsperiodens resul-

tat efter avskrivningar uppgår till ca 244 000 €. Således gjordes ett överskott under 

räkenskapsperioden med 244 000 €.   

 

Jämfört med bokslut 2020 så har verksamhetsintäkterna minskat med ca 13 000 € 

motsvarande 1,3 %. Verksamhetskostnaderna har minskat med ca 23 000 €, mot-

svarande 0,4 %. Verksamhetsbidraget har således minskat med ca 10 000 € motsva-

rande 0,2 %, vilket är positivt. 
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Skatteintäkterna ökade med ca 231 000 €, motsvarande 6,6 % jämfört med 2020, 

vilket är mycket positivt. Det kan konstateras att det stora antalet arbetslösa ej har 

slagit igenom alls i skattehänseende. Landskapsandelarna har minskat med ca 302 

000 € motsvarande 13,6 %, jämfört med 2020, detta trots att Ålands lagting beslu-

tade om en tillfällig utökning av landskapsandelarna under året. Till budget 2022 så 

kommer landskapsandelarna fortsätta minska, vilket är oroande. 

 

Sammantaget så kan man säga att i verksamheterna så har utfallet varit till belåten-

het samt också beträffande skatteinkomsterna, dock så finns ett orosmoln över ut-

fallet av landskapsandelar och skattekompensationer.  

 

Det skedde en ökning av kassamedel under 2021. Soliditetsgraden har under året 

ökat något och skuldsättningen har minskat.  

 

Kommundirektören föredrar muntligt bokslutet för kommunstyrelsen. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar bokslutet och översänder det-

samma till revisionen för granskning. 

2. Räkenskapsperioden uppvisar ett överskott om 243 749,20 €. Kommunstyrelsen 

föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott läggs till 

överskotten från tidigare år under eget kapital.  

3. Med anledning av räkenskapsperiodens överskott föreslår kommunstyrelsen 

inga åtgärder för att stabilisera ekonomin.  

4. Kommunstyrelsen konstaterar att ett positivt resultat om drygt 244 t € motsvarar 

en skattesänkning om 1,50 procentenheter, beräknat på att ett skatteöre är värt 

ca 170 000 €. För 2020 gjorde kommunen ett resultat om + 325 t € och för 2021 

ett resultat om + 244 t €.  

5. Kommundirektören korrekturläser balansboken och rättar eventuella fel. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 9 / 23.05.2022 

--------------------  
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Kst § 61 Extra ärende, budgetdirektiv till nämnderna över uppgörande av budget för 

verksamhetsåret år 2023 

23.05.2022 

Bokslutet för år 2021 uppvisar ett positivt resultat om ca 244 000 €. Detta till följd 

av att skatteinkomsterna utföll med det högsta resultatet någonsin och trots att land-

skapsandelarna hade ett historiskt lågt utfall. 

 

För år 2022, inklusive tilläggsbudgeter så har kommunfullmäktige antagit en bud-

get som innebär ett negativt resultat om ca – 116 000 €. De prognoser som finns in-

dikerar att resultatet ser ut att bli bättre än det budgeterade. 

 

Med detta sagt så finns det således fortfarande skäl för nämnderna att se över sina 

verksamheter. Det finns sedan tidigare ett beslut på att det skall hållas ett målsätt-

ningsseminarium på hösten. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen utfärdar följande budgetdirektiv till nämnderna: 

1. Kommunstyrelsen förväntar sig en nollbudget för kommunens egna verksam-

heter jämfört med bokslut 2021. 

2. Om nämnden behöver utöka sin verksamhet jämfört med bokslut 2021 så ska 

detta noggrant motiveras. 

3. Budgeten till år 2023 skall innehålla relevanta nyckeltal som t.ex. kostnad/elev 

och liknande. Syftet är att politiker och tjänstemän ska få en uppfattning om vad 

respektive verksamhet kostar. Varje verksamhet ska ha nyckeltal förutom då det 

är uppenbart onödigt. Nyckeltalen ska ses över och vid behov förbättras. 

4. Nämndernas budgetförslag skall vara behandlat senast den sista september. 

 

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 44-51, 53-56, 58-61 

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 43, 52, 57 

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: 43, 52, 57 

 

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. 

 


