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Kst § 62
15.08.2022

sida 3

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
Enligt kommunens förvaltningsstadga 72 § håller varje organ sina sammanträden
vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Enligt kommunstyrelsens beslut § 205, 26.11.2018, sammanträder kommunstyrelsen i regel med fyra veckors
mellanrum under helgfria måndagar, förutom under perioden juni-augusti då kommunstyrelsen sammanträder vid behov. Kommunstyrelsens sammanträden hålls i
regel på kommunkansliet i Sund kl. 18.30. Enligt KomL 23 § 2 mom. är kommunstyrelsen beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt kommunens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 dagar
före sammanträdet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen torde konstatera sammanträdet vara instruktionsenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
--------------------

Kst § 63
15.08.2022

Val av två protokollsjusterare
Enligt kommunens förvaltningsstadga § 86 skall protokollet på tid som kommunstyrelsen 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 Jonas Back och Nina Öström.
--------------------

Kst § 64
15.08.2022

Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan
Beslut:
Föredragningslistan godkänns i föreliggande form.
---------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

15.08.2022

Kst § 65
15.08.2022
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Delgivningsärenden
Kommunstyrelsen för kännedom meddelas följande:
1. Kommundirektörens rapport.
2. ÅLR, avslag på Pamela Lindgrens jordförvärvsansökan.
3. ÅLR, beviljande av Martins Giberts jordförvärvsansökan.
4. ÅMHM, beslut om avslut av våtkompostanläggningen i Bomarsund.
5. Möjlighet till utlåtande om klientavgiftslag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------

Kst § 66

Ta del av protokoll

15.08.2022

Kommunstyrelsen tar del av följande protokoll:
1. Byggnadstekniska nämnden, BTN 4,
2. Utbildningsnämnden, inget möte sedan UN 1,
3. Omsorgsnämnden, inget möte sedan ON 1,
4. Oasen kf, förbundsstyrelsen 4, förbundsstyrelsen 5, förbundsstyrelsen 6, förbundsfullmäktige 1, förbundsfullmäktige 2, förbundsstyrelsen 7,
5. Kommunernas socialtjänst kf, förbundsstyrelsen 6, förbundsstämman 2, förbundsstyrelsen 7, förbundsstyrelsen 8,
6. Ålands kommunförbund, förbundsstämman 1, förbundsstyrelsen 6,
7. Norra Ålands utbildningsdistrikt kf, förbundsstyrelsen 2, förbundsstyrelsen 3,
8. Gemensamma räddningsnämnden, RÅL 4,
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.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Granskning och övervakning av kommunfullmäktiges beslut

15.08.2022

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 styrelse och revisorer.
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_7_kap_styrelsen_49_p__uppgifter
KFGE 4
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och att de
kan verkställas.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Remiss ÅLR, jordförvärvsärende, Loe Mossberg

15.08.2022

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
Loe Mossbergs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Utlåtandet
bör vara LR till handa den 6 juli 2022.
Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
12 §. Fysiska personer
Fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap. eller jordförvärvslagen för Åland kan, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstillstånd 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 jordförvärvstillstånd.
Om det inte finns särskilda skäl däremot skall jordförvärvstillstånd beviljas när förutsättningarna i någon av följande punkter är uppfyllda:
[...]
2) Sökanden har flyttat till landskapet Åland och har för avsikt att stanna i landskapet, vilket framgår av att han eller hon har fast anställning eller av andra liknande 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 fiskerättigheter.
Kommundirektörens förslag:
Jordförvärvet förordas enligt LF (2003:70) om jordförvärvstillstånd, 4 §, punkt 2.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 1/15.08.2022
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Initiativ till förbundsstyrelsen i Ålands kommunförbund

15.08.2022

Ärendet har behandlats per capsulam 13.06.2022 och kommer bekräftas på första
styrelsemötet efter sommarsemestrarna.
Förbundsstyrelsen i Ålands kommunförbund (ÅKF) utser representanter till den delegation som sammankallas till samråd mellan Ålands landskapsregering, ÅKF och
Mariehamns stad. Mariehamns stad har egen representation eftersom Mariehamn
står utanför ÅKF.
Samrådsdelegationen har hittills bestått av förbundsdirektören samt de övriga representanter som ÅKFs förbundsstyrelse utsett inom sig självt. Representanterna har
valts på detta sätt genom hävd och det lär ha skett på samma sätt sedan 1999.
Sunds kommunstyrelse vill härmed genom detta initiativ väcka en diskussion om
samråden i stort. Vår värld blir allt mer komplex och Åland lika så. Med det sagt så
kommer samråden få en större betydelse när det gäller att forma policy för kommunfältet på Åland samtidigt som ärendena kommer att bli allt mer komplexa att
sätta sig in i. Därmed finns det skäl att fundera över om det finns skäl att frångå
principen om att man måste sitta i förbundsstyrelsen för att kunna ingå i ÅKFs samrådsdelegation. Styrelsen skulle kunna utse personer som agerar på styrelsens mandat, på det sättet behåller ÅKFs styrelse fortfarande styrningen över förhandlingarna i samråden. Skulle en person som utses börja driva en enskild kommuns ärenden så kan ÅKFs styrelse lätt göra ett nyval till delegationen. Syftet är inte att begränsa ÅKFs styrelse, utan det ska snarast ses som ett sätt att kunna maximera
ÅKFs förhandlingsförmåga och därmed säkerställa att de 14 medlemskommunernas
intressen beaktas på bästa sätt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar ovanstående initiativ och skickar det vidare till ÅKFs
förbundsstyrelse.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Motion om att återinföra fritidsnämnd

Kfg, § 34
07.06.2022

Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland

sida 8

46 §. Motion
En ledamot i fullmäktige som vill att fullmäktige skall behandla ett visst ärende kan
väcka motion.
Då ärendet behandlas i fullmäktige skall motionens första undertecknare beredas
tillfälle att yttra sig varefter ärendet skall remitteras till styrelsen eller ett annat organ för beredning.
Ärendet skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år efter
att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta
meddelas till fullmäktige inom utsatt tid tillsammans med det som framkommit vid
beredningen. Fullmäktige kan besluta att avskriva motionen från vidare behandling.
Ledamot Susann Eklund lämnar före sammanträdet in en motion om att återinföra
en fritidsnämnd.
Ledamoten ges möjligheten att föredra motionen inför kommunfullmäktige.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
-------------------Kst, § 70
15.08.2022

Nedan återges motionen i sin helhet.
Eftersom information om olika fritidsaktiviteter för Sunds kommuns alla invånare
inte kan samlas och spridas till alla hushåll bör en fritidsnämnd återinföras. Alla
har rätt att få information om vad som finns tillgängligt och kunna välja själv.
Jag yrkar att fullmäktige verkar för att fritidsnämnden återinförs där alla föreningar som önskar söka bidrag från kommunen har en representant med i nämnden.
Susann Eklund
Konstateras att motionären önskar att en fritidsnämnd återinförs och att alla föreningar som önskar söka bidrag från kommunen har en representant med i nämnden.
Förutsättningen för att införa en fritidsnämnd är att skriva in det i förvaltningsstadgan. Idag finns en byggnadsteknisk nämnd, en utbildningsnämnd och en omsorgsnämnd. Från år 2021 så försvann socialnämnden. Dess för innan så genomfördes en
förändring i förvaltningsorganisationen år 2019 där bland annat fritidsverksamheten
flyttades från det som idag heter utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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En nämnd behöver ha en ansvarig tjänsteman. Det saknas idag och behöver i sådana
fall ordnas på något sätt. Det vore mindre lämpligt att låta representanter för föreningarna sitta med i nämnden med tanke på jävsproblematiken som kommer uppstå
gällande hantering av föreningsbidrag. Det går på förhand ej heller att veta vilka
som kommer söka bidrag.
Det kan konstateras att informationen alltid kan bli bättre. Idag informeras om fritidsaktiviteterna via Sundsaktuellt, facebook, its-learning och via utskick till vårdnadshavarna till barn i Sunds skola. Fritidsledaren håller i aktiviteter för flera olika
grupper i kommunen: låg- och högstadieungdomar, seniorer och boende på Tallgården. Fokus ligger dock på lågstadieungdomarna då aktiviteterna oftast sker i anslutning till Sunds skola, alternativt att skjutsarna går från och till Sunds skola.
Med motiveringen att den tänkta nyttan av att införa en ny nämnd (bättre information) bedöms vara lägre än vad de utökade kostnaderna kan tänkas bli så föreslås att
motionen behandlas genom ett avslag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ska
avslå motionen med ovanstående beredning som motivering.
Beslut:
Enligt förslag, med tillägget att information om den fritidsverksamhet som Sunds
kommun bedriver kommer fram till alla vårdnadshavare.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Kst § 71

sida 10

Kommunfullmäktiges målsättningar i kommundirektörsavtalet
Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen, 15.06.2020, § 71, och i kommunfullmäktige, 30.06.2020, § 45, förutom de ärenden som är direkt återgivna nedan.
--------------------

Kst § 51
23.05.2022

Länk till gällande kommundirektörsavtal där de strategiska riktlinjerna och målsättningarna framgår.
Som framgår i kommundirektörsavtalets 2.3 så bedöms kommundirektörens arbetsresultat utifrån de målsättningar som kommunfullmäktige har fastställt genom årliga utvecklingssamtal.
Under utvecklingssamtalet kunde konstateras att nästan samtliga av mandatperiodens mål antingen är uppfyllda eller allmänt hållna. Vidare konstaterades att målet
om en budget i balans är svåruppfyllt för att många faktorer ligger utanför kommundirektörens 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 kompletterats 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 daghem 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 strategiska riktlinjer för återståendet av mandatperioden.

Protokolljusterarnas signaturer
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Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner bilagan till kommundirektörsavtalet där de strategiska riktlinjerna och målsättningarna framgår.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 3/23.05.2022
-------------------Kfg § 27
07.06.2021

-

Ledamot Erik Schütten föreslår att målsättningarna ska återremitteras.
Fullmäktiges ledamöter lämnar följande idéer/funderingar i anslutning till återremissen.
Fundera över att bygga nya bostäder, pensionärsbostäder invid Tallgården,
Fundera över att göra en avvägning mellan serviceproduktion och inkomstskattesats,
Fundera över kommunens amorteringstakt,
Inkomstskatteprocenten kanske inte behöver sänkas, oklart vad som kommer hända
på landskapsnivå,
Inte inventera tomma hus,
Inte inventera osålda tomter,
Inte färdigställa Furumo medens det finns osålda tomter i övrigt,
Daghemmet och kommunkansliet är redan genomgånget och behöver ej gås igenom,
Kommunkansliets el kanske borde gås igenom, wifi, bristande täckning för mobiltelefoni,
Kan vara en bra idé att göra en konditionsgranskning av kommunens fastigheter för
att på så sätt skapa en åtgärdsplan?
Jourverksamhet på Tallgården även på obekväm arbetstid, bjuda ut fastighetsskötseln där på Tallgården för att avlasta fastighetsskötarna,
Finns tomter kvar på Prästö som inte är sålda, går det att göra till parkområde/lekpark/radhustomter/parhustomter?
Se över möjligheten att flytta kommunkansliet till inhyrda lokaler, vilka möjligheter finns det.
Beslut:
Kommunfullmäktige återremitterar bilagan till kommunstyrelsen med ovanstående
synpunkter.
-------------------Kfg 07.06.2022, Bilaga 3
--------------------
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Kst, § 71
15.08.2022

Det kan konstateras att många av de förslag som kom upp under kommunfullmäktiges diskussion är budget- verksamhetsmål. Förslaget i de delarna är därför att de
skickas vidare till nämnderna för vidare beredning, då de ej bör ingå i kommundirektörens strategiska riktlinjer och målsättningar utan de bör istället ingå i respektive organs verksamhetsmål i budget om nämnderna och kommunfullmäktige så
önskar.
De förslag som ej föll i god jord i senaste fullmäktigebehandlingen stryks ur förslaget till de strategiska målsättningarna.
Frågan om amortering är en strategisk fråga och förtjänar en beredning.
Likviditetsanalys nedan:

Konstateras att kommunens kassamedel ökat succesivt sedan ingången av år 2020,
vilket naturligtvis är positivt.
Kommunens lån uppgår per 31.5 till 965 847,69 € och kassamedel per samma datum är 2 271 111,02 €. Det innebär att kommunen skulle kunna betala bort alla lån
och ha kvar 1 305 263,33 € i kassan, allt annat lika. Fullmäktige beslutar om upptagande och amortering av lån. Det kan vara vettigt att bli skuldfri, framförallt om
räntorna börjar höjas.
Konstateras att kassamedlen ökar trots att kommunen är fullinvesterad, löpande investerar i vägar och fastigheter samt löpande amorterar på sina lån. Därmed så anser kommundirektören att kommunen tar in för mycket skatt av kommuninvånarna
och att inkomstskatteprocenten bör justeras nedåt till 2023, allt annat lika. Alternativet till en skattesänkning är att öka driftskostnaderna eller överinvestera.
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Med anledning av kommunfullmäktiges diskussion så har flera mål tagits bort från
bilagan och nu ser bilagan ut såhär:
Direkta målsättningar under mandatperioden:
Säkerställa att kommunen får in rätt mängd fastighetsskatt.
Andelen behörig personal inom kommunens äldreomsorg ska öka.

-

Uppfyllande av ovanstående mål torde leda till att:
Kommunens ekonomiska läge förbättras.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen skickar följande punkter till följande nämnd att ta ställning till
inför uppgörande av budget 2023 och eventuellt införa som budgetmål.
1. Fundera över att bygga nya bostäder, pensionärsbostäder invid Tallgården,
(omsorgsnämnden/byggnadstekniska nämnden),
2. Jourverksamhet för fastighetsskötsel på Tallgården, (byggnadstekniska nämnden),
3. Obyggda tomter på Prästö, går de att använda till något annat? (byggnadstekniska nämnden),
4. Se över möjligheten att flytta kommunkansliet till inhyrda lokaler (kommunstyrelsen).
Ovanstående punkter bör behandlas så fort som möjligt i respektive nämnd.
Kommundirektören och kommunstyrelsen arbetar vidare med bilagan till kommundirektörsavtalet där de strategiska riktlinjerna och målsättningarna framgår.
Kommunstyrelsen beslutar även att kommundirektören ska säkerställa att kommunen får in rätt mängd fastighetsskatt samt att kommundirektören i kommunstyrelsens budgetförslag ska beakta att inkomstskattesatsen ska ligga på rätt nivå i förhållande till kommunens kostnadsnivå.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 2/15.08.2022
--------------------
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Revidering av internkontrollplan för Sunds kommun

15.08.2022

Kommunfullmäktige har godkänt budget för år 2022 med tillhörande mål för respektive sektor.
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/budget_2022_faststalld.pdf verksamhetsmål nummer 2 för Centralvalnämnden, revision, förvaltning
och näringsliv är:
5. Uppdatera systemet och dokumentationen för intern kontroll.
Verksamhetsmålet verkställs i och med godkännandet av internkontrollplanen.
Nu gällande internkontrollplan fastställdes under 2008. Det nya förslaget till internkontrollplan (bilaga 3) har endast genomgått några smärre justeringar. Justeringarna
har tagit sikte på de tekniska förändringar som har skett sedan 2008, bland annat
elektronisk kontering av fakturor, men även hänvisning till ny lagstiftning inom
upphandlingsområdet. Den stora skillnaden utöver ovanstående är att formuleringarna kring bindande verkan för budgetmedel mjukats upp i den meningen att det i
det nya förslaget hänvisas till budget för aktuellt år. Det innebär således att kommunfullmäktige alltjämt har beslutanderätten över budgeten i sig, och därmed även
budgetens bindningsnivåer, men att beslutet tas i samband med budget för varje aktuellt år.
Förslaget har skickats ut till sektorcheferna och kanslipersonalen för synpunkter.
Endast smärre synpunkter har inkommit och beaktats i förslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplanen. Planen börjar gälla från
1.1.2023.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 3/15.08.2022
--------------------
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Budgetuppföljning för Sunds kommun, per 30.6.2022

15.08.2022

Enligt bilagan till kommundirektörsavtalet, prioriteringsområde ekonomi, punkt 2:
”Kommunstyrelsen skall få kvartalsvisa uppföljningar av kommunens ekonomiska
läge”.
Länk till kommundirektörsavtalet
Radetiketter
C100 Förvaltningssektorn
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
A7100 AVSKRIVNINGAR
C100 Förvaltningssektorn Summa

Värden
Fastställd budget

Summa

% av budget

17 240
-686 500
-2 650
-671 910

281 626
-728 699
-447 074

1634%
106%
0%
67%

C200 Socialväsendet
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
C200 Socialväsendet Summa

207 700
-736 032
-528 332

180 839
-681 120
-500 281

87%
93%
95%

C300 Utbildningsnämnden
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
A7100 AVSKRIVNINGAR
C300 Utbildningsnämnden Summa

36 245
-1 155 410
-6 165
-1 125 330

41 770
-1 184 710

115%
103%
0%
102%

C500 Byggnads-tekniska nämnden
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
A7100 AVSKRIVNINGAR
C500 Byggnads-tekniska nämnden Summa

264 245
-431 445
-176 350
-343 550

311 535
-436 734

C600 Gemensamma nämnder
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
A7100 AVSKRIVNINGAR
C600 Gemensamma nämnder Summa

1 800
-30 565
-5 435
-34 200

3 979
-29 304
-25 326

221%
96%
0%
74%

1 750 750
897 247
-6 650
2 641 347

2 136 022
897 244
-5 070
3 028 196

122%
100%
76%
115%

Totalsumma

-61 975

787 377

-1270%

TOTALSUMMA MED AVSKRIVNINGAR

-61 975

366 777

-592%

9000 Finansiering
A5100 SKATTEINKOMSTER
A5110 LANDSKAPSANDELAR
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
9000 Finansiering Summa

-1 142 940

-125 199

118%
101%
0%
36%

Tabellen skall läsas så att hela årets budget har blivit uppdelad i fyra kvartal och i
ovanstående tabell så redovisas kvartal 1-2 och raden ”TOTALSUMMA MED AVSKRIVNINGAR” är raden som skall läsas.
Budgeterat utfall per 30.6.2022 är – 61 975 € och faktiskt utfall är + 366 777 €.
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I det faktiska utfallet om ca + 367 t € så är det avdraget den bokföringstekniska intäkten om 230 t € som återfinns under C100 Förvaltningssektorn i syfte att göra utfallet så rättvist som möjligt.
Positivt är att resultatet per 30.6 är bättre än budgeterat, vilket återigen till stor del
beror på att skatteinkomsterna fallit ut 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.
Noteras att samtliga av kommunens sektorer gör överskridningar på både intäktsoch kostnadssidan, undantaget socialväsendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------
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Kst § 74

Detaljplan för industriområdet i Svensböle

BTN § 9
4.2.2021

Områdesarkitekt Åsa Mattsson har gjort upp ett förslag till detaljplan för
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 förslaget.
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 1a2-2021 och 1b-2-2021.
Kommunteknikerns förslag:
Nämnden godkänner förslaget till detaljplan och för ärendet vidare till kommunstyrelsen 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_detaljplan
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. 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.
Meddelande om att planförslaget ska ställas ut ska senast sju dagar före utställningen sändas per brev till kommuner som berörs av förslaget samt till markägare
och andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande 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 planförslaget ställs ut.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 10 / 22.03.2021
--------------------
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Kst, 54
23.05.2022

Sedan föregående möte har följande skett. Sunds kommun meddelade Ålands landskapsregering (ÅLR) den 30.06.2021 att kommunen inlett planläggning av Svensböle 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 bifogas 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. Sammanfattningsvis 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 detaljplaner 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 bilagorna 4.4 och 4.5.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 /23.05.2022
--------------------
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Kst, § 74
15.08.2022

Under 3.6 – 4.7 så har förslaget till detaljplanen varit utställd, vilket skett genom
offentlig delgivning och annons i lokaltidningarna. Vidare så har rågrannarna genom brev blivit vanligt delgivna.
Under ovanstående tidsperiod så har inga synpunkter på planförslaget inkommit.
Eftersom det inte inkommit några synpunkter så har de heller ej beaktats.
Planen är därmed redo att antas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ska
anta förslaget till detaljplan.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 4.1, 4.2 och 4.3 /15.08.2022
--------------------
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Kst § 75

Detaljplaneändring för området Smakbyn

BTN, § 66
1.7.2021

Markägarna för detaljplaneområdet Smakbyn i Kastelholm har till kommunen
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 omdisponering 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 planläggare och att ändring av planen förordas då byggrätten på området inte ökar till
följd av planändringen.
BESLUT
Nämnden beslöt enligt förslag.
--------------------

Kst § 79
16.08.2021

Länk till Plan- och bygglag (PBL)
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 ändringar som föreslås i gällande detaljplan är ringa eller ej. Utställningstiden är antingen 30 dagar eller 14 dagar. För att vara på den säkra sidan både för kommunens- 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 kommunfullmäktige beslut i ärendet.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst 16.08.2021, Bilaga 3
--------------------
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Ett ändringsförslag till detaljplan för området Smakbyn har nu lämnats in.
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 konsert- , 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 taklutningen 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 befintliga 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 procedur gäller vid ändring såväl som vid antagande av planer.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

15.08.2022

sida 23

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 detaljplan på område där generalplan saknas under förutsättning att ändringen inte innebär:
 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 byggnadstekniska nämndens förslag.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kalla till ett hörande enligt 30 § i PBL, med anledning 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
-------------------Kst, § 75
15.08.2022

Tisdagen den 21 juni klockan 18:30 så hölls ett samråd på kommunkansliet i Sund.
Mötet sammankallades dels genom offentlig delgivning men även vanlig delgivning per brev till rågrannar och markägare. Under samrådet kom inga direkta synpunkter in, men det upprättades ett protokoll, bilaga 5.3.
I perioden 21 juni – 21 juli så kunde skriftliga synpunkter lämnas in.
Under ovanstående tidsperiod så lämnades inga synpunkter in och därför har inga
synpunkter beaktats.
Planen är därmed redo att ställas ut.
Länk till Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland (PBL)
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31 §. Utställande av planförslag
Innan en plan antas ska 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.
Meddelande om att planförslaget ska ställas ut ska senast sju dagar före utställningen sändas per brev till kommuner som berörs av förslaget samt till markägare
och andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande 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 beslutar att planen ställs ut i enlighet med PBL § 31.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 5.1, 5.2 och 5.3 / 15.08.2022
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

15.08.2022

Kst § 76

sida 25

Remiss ÅLR, jordförvärvsärende, Gesterby Mjölk Ab

15.08.2022

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
Gesterby Mjölk Abs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Utlåtandet bör vara LR till handa den 29 augusti 2022.
Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
9 §. Näringsidkare
En näringsidkare har för sin egentliga näringsutövning jordförvärvsrätt om näringsidkaren är
1) en fysisk person som har näringsrätt med stöd av 3 § landskapslagen (1996:47)
om rätt att utöva näring eller
2) en juridisk person som har beviljats näringsrätt med stöd av 4 § nämnda lag, har
sin hemort i landskapet och vars samtliga bolagsmän eller styrelsemedlemmar har
hembygdsrätt eller utan avbrott varit bosatta i landskapet under minst fem år.
I 1 mom. avsedd jordförvärvsrätt gäller endast tomter som är avsatta för näringsutövning i stads- eller byggnadsplan enligt [byggnadslagen (1979:61) för landskapet
Åland].
Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte i fråga om en juridisk person som har beviljats näringsrätt som avser viss tid.
Byggnadslag (1979:61) för landskapet Åland har ersatts av plan och bygglag
(2008:102) för landskapet Åland.
Kommundirektörens förslag:
Jordförvärvet förordas med motivering enligt LF (2003:68) om jordförvärvstillstånd, 9 §.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 6/15.08.2022
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

15.08.2022

Kst § 77

sida 26

Remiss ÅLR, jordförvärvsärende, Ålands Telefonandelslag

15.08.2022

Länk till Jordförvärvslag (1975:7) för Åland
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
Ålands Telefonandelslags ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Utlåtandet bör vara LR till handa den 29 augusti 2022.
Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
13 §. Juridiska personer
Juridiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap. kan, efter prövning 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.
Kommundirektörens förslag:
Jordförvärvet förordas med motivering enligt LF (2003:68) om jordförvärvstillstånd, 13 § och LL Jordförvärvslag (1975:7) för Åland (1991/72).
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 7/15.08.2022
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

15.08.2022

sida 27

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar
sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan
enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer 63-71, 73-77
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet.
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden)
Paragrafer 62, 72
Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grund för besvärsförbudet: -

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

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den
vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Kommunstyrelsen i Sund
Norra Sundsvägen 361, Björby
AX-22520 Kastelholm
Paragrafer: 62, 72
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha
fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet publicerats på kommunens webbplats.

Rättelseyrkandets innehåll

Protokolljusterarnas signaturer

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

15.08.2022

sida 28

KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som
framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet,
kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Paragrafer: 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 besvärstid

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

BESVÄRSSKRIFT
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall anges
ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress
- 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 författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den
dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även
sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god
tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

