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Kst § 101 Ta del av protokoll 
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Kst § 111 Hyror för år 2023 
Kst § 112 Arbetarskydd, verksamhetsprogram för åren 2023-2026 
Kst § 113 Inkomstskattesats för år 2023 
Kst § 114 Fastighetsskattesatser för år 2023 
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Kst § 116 Detaljplaneändring för området Smakbyn 
Kst § 117 Taxor och avgifter för år 2023 
Kst § 118 Föreningsbidrag för år 2023 
Kst § 119 Detaljplanändring för detaljplaneområdet Edens stugor i Högbolstad 
Kst § 120 Budget för Sunds kommun för verksamhetsåret 2022 
Kst § 121 Ändring av barnomsorgsavgift från 1.8.2022, UN 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 97 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

31.10.2022 Enligt kommunens förvaltningsstadga 72 § håller varje organ sina sammanträden 

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

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

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

munstyrelsen sammanträder vid behov. Kommunstyrelsens sammanträden hålls i 

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

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

nens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 dagar 

före sammanträdet. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen torde konstatera sammanträdet vara instruktionsenligt samman-

kallat och beslutfört. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst § 98 Val av två protokollsjusterare 

31.10.2022 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 Hemming och Jonas Back. Protokollet justeras 

direkt efter mötet. 

 

Beslut: 

Protokollet justeras av Jonas Back och Christel Mattsson. 

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

Kst § 99 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan      

31.10.2022 Beslut: 

Föredragningslistan godkänns i föreliggande form. 

---------------------   
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 100 Delgivningsärenden 

31.10.2022 Kommunstyrelsen för kännedom meddelas följande: 

1. Kommundirektörens rapport. 

2. Brev ÅLR, beredskapen för elavbrott vintern 2022-2023. 

3. Brev Justitieministeriet, Riksdagsvalet 2023. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom. 

  

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

Kst § 101 Ta del av protokoll 

31.10.2022  

Kommunstyrelsen tar del av följande protokoll: 

1. Byggnadstekniska nämnden, BTN 6, 

2. Utbildningsnämnden, UN 2, 

3. Omsorgsnämnden, ON 2, ON 3,  

4. Oasen kf, förbundsstyrelsen 10, förbundsstyrelsen 11, förbundsfullmäktige 3,  

5. Kommunernas socialtjänst kf, förbundsstyrelsen 11, förbundsstyrelsen 12, för-

bundsstyrelsen 13,    

6. Ålands kommunförbund, förbundsstyrelsen 8,  

7. Norra Ålands utbildningsdistrikt kf, förbundsstyrelsen 4, förbundsstyrelsen 5,   

8. Gemensamma räddningsnämnden, RÅL 5,  

9. Gemensamma lantbruksnämnden, LN 2,  

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_6-2022_su_29.9.2022.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/utbildningsnamnden_i_sund_protokoll_26.9.2022.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/omn_protokoll_nr_2_28.9.2022.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/omn_protokoll_nr_3_13.10.2022.pdf
https://www.oasen.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_fst_10_2022.pdf
https://www.oasen.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_fst_11_2022_u.pdf
https://www.oasen.ax/sites/default/files/attachments/protocol/forbundsfullmaktige_protokoll_3_14.10.2022.pdf
https://www.kst.ax/sites/default/files/attachments/protocol/Fst%2011-%2013.9.2022%20%C2%A7%C2%A7%20146-155.pdf
https://www.kst.ax/sites/default/files/attachments/protocol/Fst%2012-%2020.9.2022%20%C2%A7%C2%A7%20156-161.pdf
https://www.kst.ax/sites/default/files/attachments/protocol/Fst%2013-%2017.10.2022%20%C2%A7%C2%A7%20162-169.pdf
https://www.kst.ax/sites/default/files/attachments/protocol/Fst%2013-%2017.10.2022%20%C2%A7%C2%A7%20162-169.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/protocol/fst8-06102022protokoll_1.pdf
https://www.naud.ax/sites/default/files/attachments/protocol/F%C3%B6rbundsstyrelsen%204-22%2C%2019.09.2022.pdf
https://www.naud.ax/sites/default/files/attachments/protocol/f%C3%B6rbundsstyrelsen%20protokoll%2017.10.2022.pdf
https://www.jomala.ax/sites/default/files/attachments/protocol/bilagor_rn_protokoll_5-2022.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/22_september.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 102 Granskning och övervakning av kommunfullmäktiges beslut 

31.10.2022  

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 6  

  

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_6_-_111022_protokoll.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 103 Budgetuppföljning för Sunds kommun, per 30.9.2022 

31.10.2022  

   

 
  

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

ovanstående tabell så redovisas kvartal 1-3 och raden ”TOTALSUMMA MED AV-

SKRIVNINGAR” är raden som skall läsas. 

Budgeterat utfall per 30.9.2022 är – 92 969 € och faktiskt utfall är + 343 641 €. 

I det faktiska utfallet om ca + 344 t € så är det avdraget den bokföringstekniska in-

täkten om 230 t € (bortbetalning av danaarvsmedel) som återfinns under C100 För-

valtningssektorn i syfte att göra utfallet så rättvist som möjligt. 

 

Värden

Radetiketter Fastställd budget Summa % av budget

C100    Förvaltningssektorn

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 25 860 287 104 1110%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 029 750 -1 044 586 101%

A7100   AVSKRIVNINGAR -3 975 0%

C100    Förvaltningssektorn Summa -1 007 865 -757 482 75%

C200    Socialväsendet

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 311 550 246 140 79%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 104 047 -1 030 412 93%

C200    Socialväsendet Summa -792 497 -784 272 99%

C300    Utbildningsnämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 54 368 55 760 103%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 733 115 -1 709 624 99%

A7100   AVSKRIVNINGAR -9 248 0%

C300    Utbildningsnämnden Summa -1 687 995 -1 653 864 98%

C500    Byggnads-tekniska nämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 396 368 389 353 98%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -647 168 -627 396 97%

A7100   AVSKRIVNINGAR -264 525 0%

C500    Byggnads-tekniska nämnden Summa -515 325 -238 043 46%

C600    Gemensamma nämnder

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 700 3 979 147%

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -45 853 -39 777 87%

A7100   AVSKRIVNINGAR -8 153 0%

C600    Gemensamma nämnder Summa -51 305 -35 799 70%

9000    Finansiering

A5100   SKATTEINKOMSTER 2 626 125 2 983 609 114%

A5110   LANDSKAPSANDELAR 1 345 868 1 351 625 100%

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -9 975 -6 233 62%

9000    Finansiering Summa 3 962 018 4 329 002 109%

Totalsumma -92 969 859 541 -925%

TOTALSUMMA MED AVSKRIVNINGAR 92 969-                            343 641          -370%
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Positivt är att resultatet per 30.9 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. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 104  Sysselsättningshandledare, ON 

On, § 15 

28.9.2022 Äldreomsorgsledarna i Vårdö och Sund har sammankommit i en diskussion gäl-

lande anställande av en gemensam Sysselsättningshandledare på 100 %. Befatt-

ningen skulle fördelas 50%/50%. 

 I detta fall skulle Sund köpa denna tjänst av Vårdö. Detta kan bli verkställt under 

förutsättning att fullmäktige godkänner budgetförslaget för 2023 

 

 En sysselsättningshandledare har tagits med i verksamhetsplanen 2023, detta då det 

i Äldrelag (2020:9) för Åland finns dels i § 11 Rådgivning och andra tjänster som 

befrämjar välbefinnandet och dels i § 21 Personal, skrivning om att kommunen 

skall ha en uppgiftsstruktur gällande att tillhanda hålla personal som genom utbild-

ning och erfarenhet är kunnig på sitt specifika område. Detta för att kommunen kan 

bedriva ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt, där det ingår såväl dagverk-

samhet som att arrangera rådgivnings och informations tillfällen. En sysselsätt-

ningshandledare skulle avlasta vårdpersonalen, så att de kan lägga fokus på vårdar-

betet och även delvis avlasta äldreomsorgsledaren.. Sysselsättningshandledaren 

skulle planera och genomföra aktiverande sysselsättning både för Tallgårdens bo-

ende och för äldre boende ute i kommunen. Sysselsättningshandledaren skulle även 

planera och hålla så kallade informations träffar, dit äldre skulle kunna komma och 

få information om så väl kommunala som andra tjänster som erbjuds äldre. Syssel-

sättningshandledaren skulle även vara en länk till närståendevårdarna och för deras 

del informera och erbjuda tjänster riktade till närståendevårdare som tex erbjuds av 

3:dje sektorn. 

 

Föredragandes förslag: 

Äldreomsorgsledaren lyfter inför budget året 2023 behovet av en sysselsättnings-

handledare, förslaget är att Sund köper 50% sysselsättningshandledare av Vårdö 

kommun under förutsättning att Vårdö kommun inrättar denna befattning och att 

Sunds kommunfullmäktige godkänner de behövda penning medlen. Skulle Vårdö ej 

inrätta denna typ av befattning, bör Sunds kommun inrätta en sådan befattning, in-

ledningsvis 60%. Det är av stor vikt att våra äldre både boende på servicehuset 

Tallgården och de äldre som ännu bor i sina bostäder ut i byarna, kan finna en me-

ningsfull vardag. Speciellt för de personer som har någon form av kognitiv svikt 

eller psykisk ohälsa, är all sysselsättning till godo och kan ge dessa personer en 

bättre tillvaro.  

 

Beslut: 

Nämnden beslutar enligt förslag och för förslaget till kommunstyrelsen för vidare 

behandling. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst, § 104 

31.10.2022  

  

Kommundirektörens förslag:  
Konstateras att detta ärende är en budgetfråga som kommer behandlas i samband 

med budget. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ett utökat samarbete med 

Vårdö kommun förutsatt att det finns ekonomiskt utrymme.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 105 Förslag gällande personalfrämjande åtgärder, ON 

On, § 12 

28.9.2022 I dessa tider när det är en ständigt pågående kamp att rekrytera personal till äldre-

omsorgen kan olika personal främjande åtgärder ge positiva verkningar. Bland an-

nat lön, företagshälsovård, friskvård är sådana åtgärder. 

 Lön är något som stimulerar intresset hos vårdpersonal vid rekrytering. Äldre-

omsorgsledaren har efterhört hos andra kommuner och kommunförbundet Oasen, 

hur lönesättningen för Ansvarig Närvårdare, Närvårdare samt Vårdare utan formel 

behörighet ser ut. Svar inkom i juni från 10 kommuner samt Oasen kf.   

  Konstateras kan att Sund inte låg lägst av de tillfrågade kommunerna, men att det 

ändå finns skäl att åtgärda lönerna för att främja rekryteringen men även för att 

uppmuntra befintlig personal som under flera år arbetat hårt och mycket pga dels 

svårigheten att rekrytera mer personal och dels den problematik som uppstått i köl-

vattnet på Covid pandemin.  

   

Föredragandes förslag: 

Äldreomsorgsledaren föreslår inför Omsorgsnämnden att ett förslag sänds till kom-

munstyrelsen för behandling gällande, att Ansvarig Närvårdares grundlön justeras 

från 2644,69 till 2653,26, Närvårdarnas grundlön justeras från 2491,43 till 2500,00 

per månad och att Vårdarnas grundlön justeras från 2242,29 till 2250,86 per månad 

från och med 1.1.2023.  

 

Beslut: 

Nämnden beslutar enligt förslag 

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

On §12/28.9.2022, Bilaga 2 

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

Kst, § 105 

31.10.2022 Konstateras att omsorgsnämndens förslag innebär att lönerna ska höjas med mellan 

0,32 % till 0,38 %. De föreslagna justeringarna är därmed låga både nominellt och i 

procent.  

 

 Konstateras vidare att löneskillnaden mellan närvårdare och vårdare är 10 % i 

Sunds kommun och i ett par andra kommuner, att en kommun har en löneskillnad 

på 3 % och att övriga har en löneskillnad på 5 %. Det är just när det gäller vårdarlö-

nerna som diskrepansen är som störst. De uppgiftsrelaterade lönerna brukar normalt 

inte justeras mellan avtalsförhandlingar utan brukar justeras i samband med cen-

trala- och lokala avtalsförhandlingar. 

  

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta diskussionen om lönejusteringar till kom-

mande lokala avtalsförhandlingar. I samband med dessa förhandlingar ska kom-

mundirektören beakta det som omsorgsnämnden påpekat.  

 

Innan de lokala avtalsförhandlingarna tar vid så uppmanar kommunstyrelsen om-

sorgsnämnden att säkerställa arbetserfarenhetstillägg och individuella tillägg som 

också påverkar lönerna för äldreomsorgens personal. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 1/31.10.2022  

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 106 Remiss ÅLR, jordförvärvsärende, Linda Lange 

31.10.2022  

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 

Linda Langes ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Utlåtandet bör 

vara LR till handa den 11 november 2022. 

 

Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 

12 §.  Fysiska personer 

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

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

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

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

sig i landskapet samt markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål. 

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

bestäms i 8 § jordförvärvslagen för Åland. 

 

Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd 

4 §. Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd 

 

[Landskapsstyrelsen] beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i enlighet 

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

värvstillstånd. 

 

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

utsättningarna i någon av följande punkter är uppfyllda: 

[...] 

1) Sökanden är född i landskapet Åland och har bott i landskapet Åland till cirka 12 

års ålder. Alternativt har sökanden bott i landskapet Åland så länge att den aktiva, 

medvetna uppväxttiden infallit medan sökanden bott i landskapet. Markområdet 

och sökandens tidigare markinnehav understiger tillsammans 4.000 m2. Marken ut-

görs inte av ett attraktivt eller känsligt strandområde. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Jordförvärvet förordas enligt LF (2003:70) om jordförvärvstillstånd, 4 §, punkt 1. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 2/31.10.2022  

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

 

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 107 Motion om kommersialisering av Bomarsundsområdet 

Kfg, 42 

23.08.2022 

Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland  

 

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 or-

gan 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. 

 

 Följande motioner lämnas in: 

1. Motion om kommersialisering av Bomarsundsområdet, 

2. Motion om tillsättande av en digitaliseringskommitté, och 

3. Motion om reform av kommunens beslutsorganisation. 

 

 Samtliga motioner är undertecknade av ledamöterna Erik Schütten, Johan Lindholm 

och Ann-Charlotte Nyman samt ersättare Mia Schütten. 

 

Motionernas första undertecknare Erik Schütten ges möjligheten att föredra mot-

ionen inför kommunfullmäktige.  

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga motioner remitteras till kommunstyrelsen 

för beredning.  

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

Kst, § 107 

31.10.2022 Motionen återges ordagrant nedan: 

 

 ”Bomarsund har under många år varit en populär turistattraktion, efter en första 

sommarsäsong kan vi också konstatera att det nya besökscentret i Bomarsund varit 

en mycket lyckad investering som ytterligare ökat attraktionskraften och antalet be-

sök i området. 

 

Samtidigt kan också konstateras att utbudet av kommersiella tjänster, förutom Putt-

tes Camping med restaurang och kiosk, är obefintligt och att det finns utrymme och 

goda förutsättningar för framförallt lokal näringsverksamhet som tex försäljning av 

hantverk och souvenirer och olika (strand) aktiviteter i området. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Undertecknad föreslår därför; 

1. att kommunen under hösten 2022 tillsätter en arbetsgrupp under ledning av 

kommundirektören som tillsammans med landskapet utreder förutsättningarna 

att utveckla och skapa lämpliga utrymmen för privat näringsverksamhet i områ-

det samt förhandla fram en godtagbar lösning 

2. att arbetsgruppen förhandlar med Puttes Camping om samarbete ifall att för-

handlingar om kommersiell verksamhet med landskapet visar sig vara resultat-

lösa 

3. att arbetsgruppen även undersöker och föreslår ett system för att inhämta in-

komst till kommunen från näringsverksamheten, tex avgift för försäljnings-

stånd/-plats 

4. att arbetsgruppen uppmanar/förhandlar med landskapet om att utöka parke-

ringsmöjligheterna i Bomarsundsområdet samt bygger en ny parkeringsplats 

vid Prästö badstrand och hindrar fordonsparkering nere på stranden 

5. att arbetsgruppen förhandlar med landskapet om byggandet av en ny allmän 

brygga på Prästö sidan av inloppet mot Bomarsunds bro där även sightseeing-

båtar som tex Sunnan II kan reservera angöringsplats och möjliggöra sjölinje-

trafik mellan Mariehamn och Bomarsundsområdet (och Kastelholms slott)”. 

 

Konstateras att motionen är detaljerad och inte lämnar så mycket att bereda. Kon-

stateras vidare att Sunds kommun ej har någon näringslivsnämnd och därför hante-

ras näringslivsfrågor av kommunstyrelsen. Eftersom det ej finns något att bereda 

förs motionen åter till kommunfullmäktige för beslut. 

  

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå nedanstående beslutspunkter inför kommun-

fullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av kom-

mundirektören som tillsammans med landskapet utreder förutsättningarna att 

utveckla och skapa lämpliga utrymmen för privat näringsverksamhet i området 

samt förhandla fram en godtagbar lösning, 

2. att arbetsgruppen förhandlar med Puttes Camping om samarbete ifall att för-

handlingar om kommersiell verksamhet med landskapet visar sig vara resultat-

lösa, 

3. att arbetsgruppen även undersöker och föreslår ett system för att inhämta in-

komst till kommunen från näringsverksamheten, tex avgift för försäljnings-

stånd/-plats, 

4. att arbetsgruppen uppmanar/förhandlar med landskapet om att utöka parkerings-

möjligheterna i Bomarsundsområdet samt bygger en ny parkeringsplats vid Prä-

stö badstrand och hindrar fordonsparkering nere på stranden, 

5. att arbetsgruppen förhandlar med landskapet om byggandet av en ny allmän 

brygga på Prästö sidan av inloppet mot Bomarsunds bro där även sightseeingbå-

tar som tex Sunnan II kan reservera angöringsplats och möjliggöra sjölinjetrafik 

mellan Mariehamn och Bomarsundsområdet (och Kastelholms slott)”. 

6. Motionen anses därmed slutbehandlad. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att besluta enligt 

följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av kom-

mundirektören som tillsammans med landskapet utreder förutsättningarna att 

utveckla och skapa lämpliga utrymmen för privat näringsverksamhet i området 

samt förhandla fram en godtagbar lösning, 

2. att arbetsgruppen förhandlar med Puttes Camping om samarbete ifall att för-

handlingar om kommersiell verksamhet med landskapet visar sig vara resultat-

lösa, 

3. att arbetsgruppen även undersöker och föreslår ett system för att inhämta in-

komst till kommunen från näringsverksamheten, tex avgift för försäljnings-

stånd/-plats, 

4. att arbetsgruppen uppmanar/förhandlar med landskapet om att utöka parkerings-

möjligheterna i Bomarsundsområdet samt bygger en ny parkeringsplats vid Prä-

stö badstrand och hindrar fordonsparkering nere på stranden, 

5. att arbetsgruppen förhandlar med landskapet om återuppbyggandet av Bo-

marsunds ångbåtsbrygga, 

6. arbetsgruppen görs medveten om att arbetsgruppens uppdrag kan innebära ett 

behov av ändring av gällande detaljplan och generalplan. 

7. Motionen anses därmed slutbehandlad. 

--------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 108 Remiss ÅLR, jordförvärvsärende, Jörg Hilmer 

31.10.2022  

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 

Jörg Hilmers ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Utlåtandet bör 

vara LR till handa den 14 november 2022. 

 

Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 

12 §.  Fysiska personer 

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

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

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

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

sig i landskapet samt markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål. 

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

bestäms i 8 § jordförvärvslagen för Åland. 

 

Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd 

4 §. Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd 

 

[Landskapsstyrelsen] beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i enlighet 

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

värvstillstånd. 

 

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

utsättningarna i någon av följande punkter är uppfyllda: 

[...] 

6) Sökanden är bosatt i landskapet sedan minst fem år tillbaka. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Jordförvärvet förordas enligt LF (2003:70) om jordförvärvstillstånd, 4 §, punkt 6. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 3/31.10.2022  

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

 

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 109 Förfrågan om överlåtelse av egendom, ÅLR 

31.10.2022  

Ålands landskapsregering (ÅLR) har i bilagt brev daterat 6.10.2022 konstaterat att 

Herbert Lehtokoski har avlidit, att landskapet Åland är den enda dödsbodelägaren 

samt att arvlåtarens sista hemvist var Sunds kommun. 

 

Herbert efterlämnar en egendom bestående av 155 298 € i penningtillgångar. Land-

skapsregeringen konstaterar att penningtillgångar om 122 119, 20 € kunde överlåtas 

till Sunds kommun. Landskapsregeringen önskar därför att Sunds kommun medde-

lar sitt intresse för att ta emot tillgångarna eller inte samt eventuella användningsän-

damål (fritt formulerade sociala eller kulturella ändamål). Sunds kommun bör sända 

in sitt svar senast den 25 november 2022. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att svara följande: 

Sunds kommun är intresserat av att ta emot penningtillgångarna. 

Tidigare danaarv har i princip uteslutande används för äldreomsorgens ändamål och 

det är för detta ändamål som Sunds kommun är intresserat av att ta emot penning-

tillgångarna. 

I det fall som tillgångarna tillfaller Sunds kommun så kommer tillgångarna använ-

das antingen inom äldreomsorgens verksamhet på Tallgården, eller till nyinveste-

ringar i byggnaden Tallgården, eller till att delamortera redan gjorda investeringar i 

Tallgården som finansierats med främmande kapital. Tallgården är Sunds kommuns 

enda serviceboende. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 4/31.10.2022  

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 110 Remiss ÅLR, trafikförsörjningsprogram 

31.10.2022  

Landskapsregeringen (ÅLR) har tagit fram ett utkast till Trafikförsörjningsprogram 

för Åland 2022-2023. Remissen genomförs som ett öppet förfarande. Utlåtandet 

skall vara ÅLR till handa senast tisdagen den 15 november 2022. 

 

Konstateras av trafikkartan på s. 8 programmet att kollektivtrafiken inte alls är ut-

byggd i Sunds kommun. Linje 4 (som är den enda linjen som löper i kommunen) 

följer i princip huvudväg 2. Utan att spetsa till det för mycket så är Sunds kommun 

den kommun som har minst utbyggd lokaltrafik. Det vore motiverat att införa en 

linje som löper enligt: Björby – Brännbolstad – Sibby – Vivastby - Finby fram och 

tillbaka.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen avger följande yttrande: 

Kommunstyrelsen konstaterar att Sunds kommun är den kommun som har minst 

utbyggd lokaltrafik. Det vore motiverat att införa en linje som löper enligt: Björby – 

Brännbolstad – Sibby – Vivastby - Finby fram och tillbaka. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 5/31.10.2022  

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 111 Hyror för år 2023 

31.10.2022  

Byggnadstekniska nämnden har den 29.9.2022, § 58 beslutat att föreslå att [...]hy-

rorna höjs med 4 % för hyreshusen och med 2 % för Tallgården jämfört med nuva-

rande nivå.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrorna höjs med 4 % för 

hyreshusen och med 2 % för Tallgården jämfört med nuvarande hyresnivå. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 6/31.10.2022  

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 112 Arbetarskydd, verksamhetsprogram för åren 2023-2026 

31.10.2022  

Arbetarskyddskommissionen i Sunds kommun fastställer ett verksamhetsprogram 

för arbetarskyddet för fyra år i taget vart fjärde år. Mandatperioden för nuvarande 

kommission löper ut 2025, därmed så blir det en bra överlappning och möjlighet för 

den nya kommissionen att under dess första år fastställa ett nytt program för kom-

mande fyra år. 

 

Kommissionen har den 17.10.2022 behandlat och föreslagit ett nytt verksamhets-

program för ovanstående år. Kommunstyrelsen fastställer programmet i egenskap 

av personalansvarigt organ i Sunds kommun.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer förslaget till verksamhetsprogram. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 7/31.10.2022  

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 113 Inkomstskattesats för år 2023 

31.10.2022  

 Enligt § 91a mom. lag om beskattningsförfarande (FFS 1995/1558) skall en kom-

mun senast den 17 november meddela skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som 

skall tillämpas.  

 

För år 2011 fastställdes inkomstskattesatsen till 18,50 procent och för år 2012 och 

2013 fastställdes inkomstskattesatsen till 19,00 procent. För år 2014 – 2022 har in-

komstskattesatsen fastställts till 19,5 procent. En förändring på 0,25 procent betyder 

ca 42 000 – 43 000 euro.  

 

Budgetförslaget för år 2023 utgår från en oförändrad inkomstskattesats. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 

2023 bibehålls oförändrad på 19,50 procent.  

 

Beslut: 

Jonas Back föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå inför kommunfullmäktige att 

inkomstskattesatsen skall sänkas till 19,00 procent för år 2023. Förslaget understöds 

av Christel Mattsson och Mats Ekholm. 

 

Lars-Johan Mattsson föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt kommundirek-

törens förslag. 

 

Konstateras att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jonas Backs förslag. 

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

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19951558#L11P91a
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 114 Fastighetsskattesatser för år 2023 

31.10.2022  

 Enligt § 11 fastighetsskattelag (FFS 1992/654) bestämmer kommunfullmäktige årli-

gen de fastighetsskatteprocenter som inom lagen stadgade gränser skall tillämpas i 

kommunen samtidigt som man fastställer inkomstskatteprocenten för budgetåret. 

De fastighetsskatteprocenter som kommunen fastställt för år 2023 meddelas skatte-

styrelsen samtidigt som inkomstskattesatsen.  

 

Kommunerna kan även fastställa fastighetsskatt för obebyggda byggnadsplatser och 

allmännyttiga samfund. För obebyggda byggnadsplatser är fastighetsskatteprocen-

ten 0-3 % och för allmännyttigt samfund 0-1 %.  

 

Fastighetsskatten för år 2022 är fastställd enligt följande:  

- Allmän fastighetsskatt 0,50 %,    (11 §) 

- Byggnader som används för stadigvarande boende 0 %, (12 §) 

- Obebyggda byggplatser 0,20 %,   (12 a §) 

- Andra bostadsbyggnader 0,90 %,   (13 §) 

- Allmännyttiga samfund 0,10 %,   (13 a §) 

- Vissa anläggningar, ej fastställd,   (14 §) 

 

En 0,1 procent fastighetsskatt för stadigvarande bostad ger en inkomst på ca 18 000 

euro. En 0,1 procent förändring av skatten för allmänna byggnader innebär ca 11 

000 euro. 

Fritidsbebyggelsens skattesats om 0,9 % är maxbelopp enligt gällande åländsk lag-

stiftning.  

 

Budgetförslaget för år 2023 utgår från en oförändrad inkomstskattesats. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fastighetsskattesatserna för 

2023 bibehålls på samma nivå som för år 2022.  

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

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

 

 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920654#L3
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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 115 Dataskyddsombud via Ålands kommunförbund 

Ålands kommunförbund, 

förbundsstyrelsen, § 56, 6.10.22 

  

 I enlighet med artikel 37 i EU:s allmänna dataskyddsförordning måste kommunerna 

och kommunalförbundet ha ett dataskyddsombud. Enligt uppgifter från datainspekt-

ion är det brådskande att få en lösning på plats snarast möjligt. 

 

 Det finns intresse för en samordnad lösning via kommunförbundet för totalt 15 

kommuner och 5 kommunalförbund. Förbundsdirektören har tagit fram ett förslag 

samt en kostnadsfördelning som kan verkställas snarast. 

 

 Bifogas förslag samt avtalsutkast. 

 

Förbundsdirektörens förslag:  
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget. Avtalsutkasten samt kostnadsfördelning 

sänds ut till kommunerna. 

 

Beslut: 

Förslaget sänds ut till kommunerna som ombeds ge respons senast 10 november. 

Förbundsdirektören ges fullmakt att fortsätta förhandlingarna om samtliga kommu-

ner och kommunalförbund samtycker till förslaget. Förbundsdirektören ges full-

makt att teckna avtal för kommunförbundets räkning. 

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

 

Kst, § 115 

31.10.2022 Konstateras att dataskyddsombud (DPO) är lagstadgat genom EU-direktiv som 

också blivit implementerat så som lag. Sunds kommun står för tillfället utan DPO 

då ÅDA Ab sade upp avtalet mellan ÅDA och Sunds kommun. Därmed så kan 

Sunds kommun acceptera föreliggande avtalsförslag eller ordna med DPO på annat 

sätt.  

 

Konstateras att priset är 4 613 € / år, men att det tillkommer timdebitering utanför 

det avtalade uppdraget. Årsavgiften när Åda hade hand om DPO var 1 680 €. Kom-

mundirektören har efterhört med andra kommuner hur de ställer sig till ärendet och 

samtliga som återkopplade meddelade att de antingen redan tackat ja, eller står i be-

stånd att tacka ja. Även om priset är förhållandevis högt så finns i dagsläget ingen 

annan lösning på bordet, varpå förslaget blir att tacka ja. 

  

Kommundirektörens förslag:  
Sunds kommun tackar ja till avtalsförslaget. Beslutet beaktas i budgetförslag 2023. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 8/31.10.2022  

--------------------  
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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 116 Detaljplaneändring för området Smakbyn 

 

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
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 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 

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

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 delgiv-

ning per brev till rågrannar och markägare. Under samrådet kom inga direkta syn-

punkter 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) 

 

 

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/forvaltningsstadga_1.8.2021.pdf
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#kr_6_6_kap_planlaggningsforfarande
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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 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  

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

Kst, § 116 

31.10.2022 Under 31.8 – 30.9 så har förslaget till detaljplanen varit utställt, vilket skett genom 

offentlig delgivning och annons i lokaltidningarna. Vidare så har markägare och rå-

grannar genom brev blivit vanligt delgivna. 

 

 Under ovanstående tidsperiod så har 1 synpunkt på planförslaget inkommit. Syn-

punkten är inlämnad av Ålands landskapsregering (ÅLR) och innehåller synpunkter 

från kulturbyrån, vägnätsbyrån och miljöbyrån. Synpunkterna återfinns i bilaga 9.2 

på sidorna 52-59. Synpunkterna har kommenterats av den godkända planläggaren, 

bilaga 9.2 på sidorna 60-62. 

 

Kommundirektören delar planläggarens synpunkter, vilket har lett till att planbe-

skrivningen har uppdaterats. 

Sammanfattningsvis har följande förändringar skett jämfört med det nu utställda 

planförslaget: 

- Krav på arkeologisk inventering före byggnation läggs till HF-området. 
- Den detaljplan som upphävs (nu gällande detaljplan) tilläggs till plankartan, fel-

benämningarna korrigeras, utrymmesbehovet för gc-vägen granskas ifall den har 

ändrats och krav på 20 meters avstånd från landsvägens mitt skrivs till planbe-

stämmelserna för PK-området. 

- Granskat utrymmesbehovet för gc-banan och justerat planområdets gräns mot 

Sundsvägen enligt Vägnätsbyråns begäran och 

- Tillagt kravet på 20 meters avstånd till landvägens mitt för eventuella förråd 

inom PK-området enligt Vägnätsbyråns begäran. 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#2017/82
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Därtill konstateras att det i synpunkterna från ÅLR finns påpekanden och en hän-

visning till Landskapslag (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbe-

dömning (MKB-lagen). Det som åsyftas är nedanstående paragraf. 

Länk till MKB-lagen 

Länk till landskapsförordning som utfärdats med stöd av MKB-lagen 

 

15 §.  Miljöbedömning för planer och program 

En myndighet eller kommun som utreder eller antar en plan eller ett program som 

krävs i lag eller annan författning ska göra en miljöbedömning om genomförandet 

av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

En miljöbedömning behöver inte göras för finansiella eller budgetära planer eller 

program. 

Landskapsregeringen kan i landskapsförordning meddela föreskrifter om att vissa 

slag av planer och program ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Konstateras att Sunds kommun ska göra en miljöbedömning om genomförandet av 

planen antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Landskapsförordningen som utfärdats med stöd av MKB-lagens § 15, hänvisar till 

följande paragraf: 

Landskapsförordning (2018:33) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedöm-

ning 

 

6 §.  Planer och program som antas medföra en betydande miljöpåverkan 

En betydande miljöpåverkan ska antas för en plan eller ett program som krävs i lag 

eller annan författning enligt 15 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning 

och miljöbedömning om 

1) genomförandet av planen eller programmet omfattar den skyldighet att göra en 

bedömning som anges i 24a § i landskapslagen (1998:82) om naturvård (Natura 

2000-område), 

2) planen eller programmet anger förutsättningar för projekt som finns förtecknade 

i bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU om be-

dömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. 

En betydande miljöpåverkan ska alltid antas för en avfallsplan som avses i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och för ett åtgärdsprogram 

som avses i artikel 5 i rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förore-

nas av nitrater från jordbruk. 

 

Sådant som anses utgöra betydande påverkan är enligt MKB-lagens hänvisning till 

EU:s direktiv 2011/92 Bilaga 1: värmekraftverk för 300 mW, kärnkraftverk, asbest-

tillverkning, kemikalie-fabrik, avloppsreningsverk och utvinning av naturgas och Bi-

laga 2: intensivt jordbruk, intensiv djuruppfödning, intensiv fiskodling, återvinning 

land från havet, utvinningsindustri, energiproduktion, metall-, mineral- eller kemisk 

industri och dylikt. Lokalt tillägg enligt MKB-lagen är vindkraftverk högre än 120m, 

kraftledning för minst 45 kV eller en fiskodling för 1000 ton/år. 

Länk till bilagorna och EU-direktivet 

 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201831#pr_3_kap_miljobedomning_for_planer_och_program_15_p__miljobedomning_for_planer_och_program
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201833
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201831
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201831
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0092&from=SV
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Det kan konstateras att ingenting i detaljplanen stämmer in på punkterna som anges 

i ovanstående förordning och paragraf. Planen antas därför inte innebära en bety-

dande miljöpåverkan. 

 

Därmed kan konstateras att planen ej har ändrats väsentligt sedan utställandet. Pla-

nen är därmed redo att antas. Ur kommunens förvaltningsstadga 1.8.2021, § 48 

Kommunstyrelsens beslutanderätt, punkt 10: 

 ”Kommunstyrelsen beslutar i de ärenden som enligt lag, förordning, stadga, in-

struktion eller annat delegeringsbeslut åligger kommunstyrelsen. Därutöver har 

kommunstyrelsen befogenhet att: 

10. besluta om ändring av detaljplan på område där generalplan saknas under förut-

sättning att ändringen inte innebär: 

 ändring av detaljplaneområdets huvudsakliga användningsändamål. 

 ändring av exploateringsrätten. 

 

Konstateras att kommunfullmäktige är det organ som ska fastslå förslaget till detalj-

plan eftersom exploateringsrätten minskar marginellt i samband med detaljplane-

ändringen. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ska 

fastslå förslaget till detaljplan enligt bilaga 9.1 och 9.2. Förverkligandet av detalj-

planen bekostas av markägaren. 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

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

Kst bilaga nr 9.1 Karta, 9.2 Planbeskrivning med bilagor / 31.10.2022  

-------------------- 
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Kst § 117 Taxor och avgifter för år 2023 

31.10.2022  

Taxorna har behandlats i: 

Utbildningsnämnden, 26.9.2022, § 19, 

Omsorgsnämnden, 28.9.2022, § 14, 

Byggnadstekniska nämnden, 29.9.2022, § 59. 

 

Länk till taxor och avgifter för år 2022 finns här: 

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

ter_2022_faststalld_och_kompletterad_1_0.pdf  

 

Nytt för förvaltningssektorn till 2023 är att det ej uppbärs någon avgift för fritids-

verksamheten för åk 1-2. Vidare så har bibliotekets taxor ändrats marginellt. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ska 

fastställa taxorna för år 2023 enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Lars-Johan Mattsson föreslår att avgiften för hela fritidsverksamheten ska tas bort. 

Förslaget understöd av Mats Ekholm. 

 

Kommundirektörens förslag vinner ej understöd. 

 

Konstateras att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Johan Mattsons förslag. 

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

Kst bilaga nr 10/31.10.2022  

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

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/taxor_och_avgifter_2022_faststalld_och_kompletterad_1_0.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/taxor_och_avgifter_2022_faststalld_och_kompletterad_1_0.pdf
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Kst § 118 Föreningsbidrag för år 2023 

31.10.2022  

Det finns sedan tidigare ett fastställt förfarande för hur föreningar och andra ska 

söka bidrag från Sunds kommun. Men det finns ingenting bestämt för hur bidragen 

ska fördelas ut mellan föreningarna. 

 

Som framgår av nedanstående sammanställning så uppgår ansökningarna totalt till 

54 000 € inför år 2023. I det budgetförslag som kommunstyrelsen behandlade under 

föregående möte, så finns totalt 18 000 € att fördela, vilket ej är hugget i sten. 

 

Det finns inga kriterier idag för hur föreningsbidragen ska fördelas utan endast 

vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att en förening ska kunna beviljas stöd: 

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

kan_om_stod.pdf  

 

 
  

 Kommundirektörens förslag:  
Ärendet återremitteras till kommundirektören för att ta fram kriterier för hur bidrag 

beviljas till föreningar och andra. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

  

Beviljat Beviljat Beviljat Ansökt Antal skrivna Har föreningen 

2020 2021 2022 2023 i Sund säte i Sund?

Ålands 4 H 1 000 €          1 000 €          1 000 €          2 000 €          22 Nej

Sunds Ungdomsförening* 13 000 €        -  €              9 000 €          17 000 €        N/A Ja

FC Åland** -  €              -  €              -  €              13 000 €        20 Ja

Sunds Idrottsförening 21 380 €        21 300 €        23 675 €        16 000 €        27 Ja

Föreningen Norden -  €              -  €              -  €              500 €             Nej

Sunds jaktvårdsförening -  €              -  €              4 000 €          4 000 €          25 Ja

Engelska gruppen, klass 5-6 i Sunds skola -  €              -  €              -  €              1 500 €          6 N/A

Summa 35 380 €        22 300 €        37 675 €        54 000 €        100

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/kriterier_for_ansokan_om_stod.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/kriterier_for_ansokan_om_stod.pdf
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Kst § 119 Detaljplanändring för detaljplaneområdet Edens stugor i Högbolstad 

BTN § 7 Johnny Andersson har lämnat in en anhållan om godkännande av målsättningarna 

för ändring av detaljplaneområdet Edens stugor i Högbolstad samt godkännande av 

områdesplanerare Åsa Mattsson som planläggare för detaljplaneändringen. 

 

 Målsättningen med detaljplaneändringen är att utvidga och ändra tomtindelningen 

för kvarter 7 så att antalet tomter i kvarter 7 ändras från 6 till 7 med riktgivande 

tomtindelning. Tomt 2-6 utvidgas så att de får tillgång till egen strand. Inom tom-

tens strandområde tillåts en strandbastu per tomt med en våningsyta om högst 15 

m2 15 m från strandlinjen. 

 Målsättningen för kvarter 5, tomt 2-3, är att dela in kvartersområdet i separata tom-

ter med riktgivande tomtindelning, en tomt per befintlig stuga. Målsättningen för 

markanvändningen är att ändra den så att det i kvarter 5, tomt 2-3, och i kvarter 7 

finns möjlighet att bygga fritidsbostäder och egnahemshus. Inom del av kvarters-

området för semestercentra (BC) i kvarter 5 reserveras ett till område för gemensam 

avfallshantering (EA). 

 Målsättningen för tomt 1 i kvarter 5, HF-område, är att markanvändningen tillåter 

fritidsbostäder eller egnahemshus i kombination med serviceutrymmen för stugbyn. 

 Tomt 1 i kvarter 5 får delas till två tomter med riktgivande tomtindelning. Inom 

strandområdet tillåts en strandbastu per tomt om högst 15 m2 och 15 m från strand-

linjen. 

 

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att målsättningarna godkänns med föl-

jande anmärkningar: 

- Bastubyggnader som uppförs i strandzon får vara max 12 m2 enligt kommunens 

byggnadsordning. 

- I och med att parkområde för gemensam användning nu införlivas med tomter 

behöver parkområdet utvidgas på annan lämplig och ändamålsenlig yta i mot-

svarande grad. 

- HF-området delas inte i två tomter. Planbestämmelsen kompletteras med möj-

lighet att bygga ett hus för åretruntboende. 

- Avloppsvatten bör ledas till gemensam anläggning enligt tidigare fastställd 

plan. Fram till att avloppet är utbyggt leds avlopp från vattenklosetter till 

slutna tankar och bad-, disk- och tvättvatten infiltreras. 

 Områdesplanerare Åsa Mattsson godkänns som planerare för detaljplaneänd-

ringen. 

 Genomförande av planen ankommer på markägaren. 

 

 BESLUT: 

 Förslaget godkändes. 

 ---------------------------------------- 
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Kst, § 23 

07.03.2022  
Kommundirektörens förslag:  
Enligt byggnadstekniska nämndens förslag. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst 07.03.2022, Bilaga 5 

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

 

Kst, 119 

31.10.2022  

 På bordet finns nu ett färdigt förslag till detaljplaneändring. 

 

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. 

  

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

 

Detaljplanen består av en karta, bilaga 11.1 och en detaljplanebeskrivning bilaga 

11.2. 

  

 Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

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

ledning till förslaget till ändring av detaljplan för området Edens stugor i Hög-

bolstad. 

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

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 11.1 Karta, 11.2 Planbeskrivning med bilagor / 31.10.2022  

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

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2008102#kr_6_6_kap_planlaggningsforfarande
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Kst § 120 Budget för Sunds kommun för verksamhetsåret 2023 

 

Alla nämnderna har behandlat sina respektive budgetförslag, inklusive kommunsty-

relsen. 

Utbildningsnämnden, 26.9.2022, § 20, 

Kommunstyrelsen, 26.9.2022, § 94,  

Omsorgsnämnden, 28.9.2022, § 13, 

Byggnadstekniska nämnden, 29.9.2022, § 57, 

 

Konstateras att enligt nämndernas förslag, så är resultatet – 417 253 € och årsbidra-

get – 24 323 €. Resultatet ”lever” alltjämt med tanke på att det ännu är oklart vad 

kommunen kommer få i landskapsandelar för 2023. 

 

 
 

I samband med att nämndernas budgetförslag föredrogs för fullmäktiges- och sty-

relsens-presidier så kom det synpunkter kring att budgettexterna och framförallt 

budgetmålen skall konkretiseras, vilket har gjorts i den nu utskickade budgetboken. 

 

Radetiketter Bokslut 2021 Budget 2022 Nämndernas budget (år + 1)

C100    Förvaltningssektorn

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 40 198 34 480 38 370

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 341 578 -1 373 000 -1 416 029

A7100   AVSKRIVNINGAR -5 318 -5 300 -5 300

C100    Förvaltningssektorn Summa -1 306 698 -1 343 820 -1 382 959

C200    Socialväsendet

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 307 794 415 400 325 580

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 361 359 -1 472 063 -1 551 270

A7100   AVSKRIVNINGAR -15 640

C200    Socialväsendet Summa -1 053 565 -1 056 663 -1 241 330

C300    Utbildningsnämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 98 607 72 490 65 800

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 285 449 -2 310 820 -2 406 690

A7100   AVSKRIVNINGAR -13 937 -12 330 -9 130

C300    Utbildningsnämnden Summa -2 200 779 -2 250 660 -2 350 020

C500    Byggnads-tekniska nämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 526 960 528 490 532 396

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -909 997 -909 890 -979 860

A7100   AVSKRIVNINGAR -355 928 -352 700 -338 990

C500    Byggnads-tekniska nämnden Summa -738 965 -734 100 -786 454

C600    Gemensamma nämnder

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 827 3 600 3 650

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -63 192 -61 140 -64 660

A7100   AVSKRIVNINGAR -10 871 -10 870 -23 870

C600    Gemensamma nämnder Summa -70 236 -68 410 -84 880

9000    Finansiering

A5100   SKATTEINKOMSTER 3 708 170 3 501 500 3 516 000

A5110   LANDSKAPSANDELAR 1 918 365 1 794 490 1 915 970

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -12 544 -13 300 -3 580

9000    Finansiering Summa 5 613 991 5 282 690 5 428 390

Totalsumma 243 749 -170 963 -417 253



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 35 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 31.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Därefter har kommundirektören arbetat med budgetförslaget vilket sammanfatt-

ningsvis nu ser ut som följer: 

 
 

I enlighet med tidigare diskussioner så har all luft pressats ur budgetförslaget samt 

så har medel tillförts där det har varit motiverat. Dessutom så har de tilläggsäskan-

den som byggnadstekniska- och omsorgsnämnden äskat om strukits i ovanstående 

budgetförslag (det som benämns styrelsens 2023). Fastighetsskötarjouren motsvarar 

15 t € och omsorgsnämndens äskande om sysselsättningshandledare ca 21 t €. Den 

stora skillnaden jämfört med nämndernas budgetförslag är att finansieringssidan har 

skruvats upp ganska så rejält. Trots ovanstående åtgärder så visar budgetförslaget 

nu ett plus om + 77 t €. 

 

Det har konstaterats tidigare att Sunds kommun behöver göra ett resultat om + 100 t 

€ för att ha en ekonomi i balans över tid, med hänsyn taget till kassaflödena i finan-

sieringsanalysen. När budgeten behandlas nästa gång i kommunstyrelsen är planen 

att återföra nämndernas äskanden om det finns ekonomiskt utrymme för det. Note-

ras vidare att omsorgsnämnden inkom med ett ytterligare äskande som ej blivit be-

aktat i ovanstående sammanställning eftersom ingen ekonomisk konsekvens fanns i 

nämndens behandling.  

 

Radetiketter Bokslut 2021 Budget 2022 Nämndernas 2023 Styrelsens 2023

C100    Förvaltningssektorn

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 40 198 34 480 38 370 37 570

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 341 578 -1 373 000 -1 416 029 -1 435 366

A7100   AVSKRIVNINGAR -5 318 -5 300 -5 300 -5 300

C100    Förvaltningssektorn Summa -1 306 698 -1 343 820 -1 382 959 -1 403 096

C200    Socialväsendet

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 307 794 415 400 325 580 326 980

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 361 359 -1 472 063 -1 551 270 -1 483 520

A7100   AVSKRIVNINGAR -15 640 -15 640

C200    Socialväsendet Summa -1 053 565 -1 056 663 -1 241 330 -1 172 180

C300    Utbildningsnämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 98 607 72 490 65 800 65 800

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 285 449 -2 310 820 -2 406 690 -2 401 030

A7100   AVSKRIVNINGAR -13 937 -12 330 -9 130 -9 130

C300    Utbildningsnämnden Summa -2 200 779 -2 250 660 -2 350 020 -2 344 360

C500    Byggnads-tekniska nämnden

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 526 960 528 490 532 396 549 696

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -909 997 -909 890 -979 860 -939 560

A7100   AVSKRIVNINGAR -355 928 -352 700 -338 990 -338 990

C500    Byggnads-tekniska nämnden Summa -738 965 -734 100 -786 454 -728 854

C600    Gemensamma nämnder

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 827 3 600 3 650 3 650

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -63 192 -61 140 -64 660 -64 660

A7100   AVSKRIVNINGAR -10 871 -10 870 -23 870 -23 870

C600    Gemensamma nämnder Summa -70 236 -68 410 -84 880 -84 880

9000    Finansiering

A5100   SKATTEINKOMSTER 3 708 170 3 501 500 3 516 000 3 652 000

A5110   LANDSKAPSANDELAR 1 918 365 1 794 490 1 915 970 2 162 517

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -12 544 -13 300 -3 580 -4 080

9000    Finansiering Summa 5 613 991 5 282 690 5 428 390 5 810 437

Totalsumma 243 749 -170 963 -417 253 77 067
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Resultatet ”lever” alltjämt med tanke på att kommunalförbunden ännu ej fastslagit 

sina budgeter, samt att Ålands landskapsregerings budgetförslag ej ännu blivit god-

känt eller behandlat i Ålands lagting. Föreningsbidragen i kommunens budget har ej 

ännu blivit fastställda. Nämndernas utökningsäskanden kvarstår. 

 

Konstateras vidare enligt nedanstående sammanställning att kommunens kostnader 

beräknas öka till 2023 med 6,1 %. 

 

 
 

Med detta budgetförslag så förändras alltså kassamedel från 2,0 M € (30.9) enligt 

följande i jämna tusental: 

+ ca 470 € från rörelse/verksamhet (årsbidrag), 

- ca 88 € från amortering, 

- ca 569 € från investeringar, 

vilket innebär att kassan vid årets slut bör vara ca 1,8 M €. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen återremitterar budgetboken till kommundirektören för vidare be-

redning inför kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

 

Kommunstyrelsen tecknar kommundirektörens beredning och budgetbok till känne-

dom. 

 

Budgetbok och ovanstående redogörelse delges kommunfullmäktige för kännedom 

och synpunkter, inför kommunfullmäktiges behandling av budgeten och faststäl-

lande av skattesatser i november. 

 

Beslut: 

Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsen konstaterar att det finns utrymme ur likviditetssynpunkt att sänka 

inkomstskattesatsen. 

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

Kst bilaga nr 12/31.10.2022  

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

 

 

  

Jmfr bokslut 2021 med Jmfr bokslut 2021 med 

Radetiketter Bokslut 2021 Styrelsens 2023 styrelsens förslag 2023, € styrelsens förslag 2023, %

Summa intäkter 977 387 983 696 6 309                          0,6%

Summa kostnader -5 961 575 -6 324 136 362 561-                      6,1%

Summa avskrivningar -386 054 -392 930 6 876-                          1,8%

Summa finansiering 5 613 991 5 810 437 196 446                      3,5%

Ndk -5 370 242 -5 733 370 363 128-                      6,8%

Årsbidrag 629 803 469 997 159 806-                      -25,4%
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Kst § 121 Ändring av barnomsorgsavgift från 1.8.2022, UN 

UN, § 13 

26.09.2022 Med anledning av rikets familjeledighetsreform har ändring av landskapslag om 

barnomsorg och grundskola (2022:55) samt ändring av landskapslag om hemvårds-

stöd (2022:56) trätt i kraft 1.8.2022.  

 

Ändringarna som kommunen behöver beakta i korthet:  

- Barn har rätt till daghemsverksamhet från den kalendermånad barnet fyller 9 

månader.  

- Barnet har rätt att bibehålla sin daghemsplats under en sammanhängande tid 

om 13 veckor då föräldrapenning betalas för vårdanden av barnet.  

- Definitionerna av heltid- respektive halvtidsbarnomsorg har omformulerats.  

- Avgiften för heltidsbarnomsorg är maximalt 240 €.  

- Avgiften för halvtidsbarnomsorg får vara högst 60% av heltidsavgiften, dvs 

144 €.  

- Om kommunen erbjuder andra omsorgskategorier än halvtids- och heltids-

omsorg ska barnomsorgsavgiften för sådan omsorg tas ut i relation till av-

gift för heltidsomsorg.  

- Avgiftsfri förundervisning för barn i barnomsorgen ändras från 20 timmar/ 

vecka till 4 timmar / dag under skolårets arbetsdagar.  

 

Förslaget till ändring av barnomsorgsavgifter 2022 och förslag till barnomsorgsav-

gifter 2023 har tagits fram gemensamt med barnomsorgens föreståndare i Geta, Fin-

ström, Sunds och Vårdö för att få en enhetlighet mellan kommunerna. Påmin-

nas bör att även fritidshemsavgiften är en barnomsorgsavgift.  

 

Ändringarna i avgiftsdokumentet har markerats gula. Ändringarna är:  

- Utjämningsperioden för barnens närvaro till antalet vardagar per månad me-

dan avgifterna fortsättningsvis fastställs som månadsavgift.  

- Sund har i sina fastställda avgifter för 2022 beviljat avgiftsfri förundervisning 

25 timmar/ vecka hela året mot det från 1.8.22 lagstadgade 4 h/ dag under läså-

rets arbetsdagar, vilket betyder att kommunen erbjuder mer än lagen krä-

ver men underlättar beräkningen och administrationen av avgifterna.  

- Resterande tid förskolebarnen behöver barnomsorg uppbärs enligt förslaget 

en avgift om 50% av heltidsavgiften mot tidigare 60%. Orsaken till ändringen 

är att kommunen kan bli återbetalningsskyldiga vissa månader då antalet arbets-

dagar varierar. Att ha ett avgiftssystem som varje månad behöver separata ut-

räkningar kräver administration och bör undvikas.  

 

Utbildningschefens beslutsförslag  

Utbildningsnämnden omfattar ändring av barnomsorgsavgifterna från 1.8.2022 

och förslag till barnomsorgsavgifter 2023 enligt bilaga och skickar dem till kom-

munstyrelsen för vidare behandling.  
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Utbildningsnämndens beslut  

Enligt förslag. 

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

 

Kst, § 121 

31.10.2022  

https://www.lagtinget.ax/dokument/lagtingets-beslut-282022-51967  

 

Konstateras att lagen godkändes av Ålands lagting under detta år och att det ej där-

för går att lasta Sunds kommun för att lagen ej gått att tillämpa inom den tidsramen 

som förutsatts. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslu-

tar att ändra barnomsorgsavgiften från 1.8.2022 enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 13/31.10.2022  

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

 

  

https://www.lagtinget.ax/dokument/lagtingets-beslut-282022-51967
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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 98-108, 110-111, 113-114, 116-120 

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 97, 109, 112, 115, 121 

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: 97, 109, 112, 115, 121 

 

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. 

 


