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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 14.01.2019 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

  

Kst § 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

14.01.2019 Enligt kommunens förvaltningsstadga 83 § fastställer kommunstyrelsen årligen vid 

sitt första sammanträde tid och plats för ordinarie sammanträden. Enligt 

kommunstyrelsens beslut § 268, 7.11.2016, 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 i samlingssalen på servicehuset Tallgården i Finby kl. 

18.30. Enligt KomL 23 § 2 mom. är kommunstyrelsen beslutsför då minst hälften 

av ledamöterna är närvarande. Enligt kommunens förvaltningsstadga § 84 tillställs 

ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 dagar före sammanträdet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen torde konstatera sammanträdet vara instruktionsenligt 

sammankallat och beslutfört. 

 

Beslut: 

Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

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

Kst § 2 Val av två protokolljusterare 

14.01.2019 Enligt kommunens förvaltningsstadga § 95 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 Mats Ekholm och Desirée Zetterman. Protokollet 

justeras direkt efter mötet. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterare valdes Mats Ekholm och Desirée Zetterman. Protokollet 

justeras direkt efter mötet. 

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

Kst § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan      

14.01.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes med tillägget att kommunstyrelsen enhälligt gick in för att 

behandla §17 Eventuell anslutning av Ålandskomposten Ab till det kommunala 

avloppsledningsnätet och §18 Rättelseyrkan över landskapsregeringen beslut om 

beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019, diarienummer ÅLR 2019/76. 

                        ---------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 14.01.2019 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 4 Delgivningsärenden 

14.01.2019 Kommunstyrelsen för kännedom meddelas följande: 

1. Information om stormens verkningar i Sund 

2. KD:s lägesrapport 

3. Rapport från stämmor och möten. 

4. Landskapsregeringens socialvårdsplan 2019 – 2023 

5. Anbudsbegäran för försäljning av 2 andelar i Oasen boende- och vårdcenter 

k.f. 

 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter anteckna ärendena för kännedom utan vidare åtgärder. 

  

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 14.01.2019 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 5 Ta del av nämndernas m.fl organs protokoll 

14.01.2019 Kommundirektörens tjänstemannabeslut 

 

§179/2018 Beviljande av semester 20.12.2018 

§180/2018 Anställande av NV 90% 20.12.2018 

§181/2018 Beviljande av fortbildning/kurs 20.12.2018 

§182/2018 Beviljande av fortbildning/kurs 20.12.2018 

§183/2018 Beviljande av vårdledighet 20.12.2018 

§184/2018 Beviljande av vårdledighet 20.12.2018 

§185/2018 Beviljande av semester 20.12.2018 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslöt anteckna att den tagit del av ovanstående protokoll samt 

att det inte är påkallat att ta upp ärende till behandling enligt KommunalL 55§. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 14.01.2019 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 6 Granskning av fullmäktiges protokoll 

14.01.2019 Enligt kommunallagen för landskapet Åland, 49 § 3 mom. skall kommunstyrelsen 

granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges sammanträde har hållits den 18 december 2018. 

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning. 

 

Beslut: 

Försalget godkändes. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 14.01.2019 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 7 Tillsättande av kommunal centralnämnd för lagtings- och kommunalval samt 

kommunal centralvalnämnd för riksval och EU-val. 

14.01.2019 Enligt LL om lagtings- och kommunalval, § 5, skall kommunfullmäktige inom 

januari månad under valåret tillsätta en centralnämnd för kommunalvalet, bestående 

av fem ledamöter, av vilka en förordnas till ordförande och en till viceordförande, 

samt fem ersättare för vilka inkallelseordningen skall fastställas. 

Utses ledamöter eller ersättare till kandidat i valet skall annan utses i dennes ställe. 

I rikets vallag finns en bestämmelse som uttryckligen säger att de för de åländska 

valen utsedda nämnderna skall fungera även för de statliga valen, § 13 (FFS 

714/1998). Här sägs att i landskapet Åland fungerar i varje kommun som 

kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval 

den nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet och för vilken i tillämpliga 

delar gäller vad som i denna lag bestäms om kommunal centralvalnämnd. 

Mandatperioden för centralnämnd, valnämnd och valbestyrelse varar till dess ny 

nämnd eller bestyrelse är vald. 

Om medlem eller ersättare i nämnd eller bestyrelse avlider, avgår eller utses till 

kandidat i valet skall annan utses i dennes ställe. 

Enligt LL om lagtings- och kommunalval, § 5, är det fullmäktige som skall tillsätta 

ovannämnda organ. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att den kommunala 

centralnämnden också utses till kommunal centralvalnämnd samt föreslår 

namngivna personer till centralnämnden/centralvalnämnden. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen ger partierna i uppdrag att ta fram medlemmarna i 

centralnämnd/centralvalnämnd för allmänna val, en ordförande och en 

viceordförande inför kommunfullmäktigemötet den 22.1.2019. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 14.01.2019 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 8 Tillsättande av valbestyrelse för lagtings- och kommunalval samt riksval och 

EU-val. 

14.01.2019 Jämlikt lagen om statliga val skall kommunfullmäktige för anstalter som avses i 

nämnda lag och för sådan förhandsröstning som avses i samma lag tillsätta en eller 

flera valbestyrelser bestående av tre medlemmar och behövligt antal, dock minst tre 

suppleanter. Suppleanterna skall, utom för den förhandsröstning som avses, ställas i 

den ordning i vilken de skall träda i stället för medlemmarna. Medlemmarna, av 

vilka fullmäktige skall förordna en till ordförande och en till viceordförande, samt 

deras suppleanter, skall väljas sålunda, att de i mån av möjlighet företräder de 

partier som vid föregående val uppträtt i valkretsen. 

Jämlikt LL om lagtingsval och kommunalval skall kommunfullmäktige för 

inrättningar som avses i nämnda lag utse en eller flere valbestyrelser bestående av 

tre ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till viceordförande. 

Fullmäktige utser minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i 

stället för de ordinarie ledamöterna. 

I rikets vallag finns en bestämmelse som uttryckligen säger att de för åländska 

valen utsedda nämnderna skall fungera även för de statliga valen, § 13 (FFS 

714/1998). Mandatperioden för centralnämnd, valnämnd och valbestyrelse varar 

till dess ny nämnd eller bestyrelse är vald. 

Om medlem eller ersättare i nämnd eller bestyrelse avlider, avgår eller utses till 

kandidat i valet skall annan utses i dennes ställe. 

Konstateras att det finns sådan verksamhet, effektiverade servicehuset Tallgården, i 

kommunen som kräver att valbestyrelse tillsätts. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att medlemmar och 

suppleanter utses samt att valbestyrelsen även skall gälla för riksval. 

Beslut: 

Kommunstyrelsen ger partierna i uppdrag att ta fram medlemmarna i valbestyrelse 

för allmänna val, en ordförande och en viceordförande inför 

kommunfullmäktigemötet den 22.1.2019. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 14.01.2019 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 9 Fastställande av det allmänna förhandsröstningsstället samt röstningsstället 

på valdagen för riksdagsvalet 

14.01.2019 Riksdagsval förrättas söndagen den 14 april 2019. Förhandsröstning ordnas i 

Finland den 3 – 9 april 2019 och i utlandet den 3 – 6 april 2019.  

Enligt 9 § Vallagen (FFS 714/1998) ska kommunstyrelsen fastställa de allmänna 

förhandsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i kommunen. Beslut 

om förhandsröstningsställe ska meddelas Befolkningsregistercentralen via 

valdatasystemet senast den 23 januari 2019 kl 12.00. 

Enligt 9 § i Vallagen ska det finnas minst ett förhandsröstningsställe i varje 

kommun, om inte något annat följer av särskilda skäl. På grund av de särskilda 

omständigheterna i landskapet Åland fanns det inget förhandsröstningsställe i Geta, 

Jomala och Saltvik vid riksdagsvalet 2015. 

 

Om en kommun anser att det inte är nödvändigt att ordna ett allmänt 

förhandsröstningsställe ska kommunen se till att röstberättigade inom kommunen 

har tillräckliga möjligheter att rösta på förhand på förhandsröstningsställena i andra 

kommuner. 

 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen besluter ordna förhandsröstning på effektiverade serviceboendet 

Tallgården. Förhandsröstning ordnas: 

• 5.4.2019, kl. 10-17 

• 6.4.2019, kl. 11-13 

• 9.4.2019, kl. 10-17 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att Sunds skola fungerar som röstningsställe på 

valdagen.  

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 01/14.01.2019 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 14.01.2019 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 10 Fastställande av det allmänna förhandsröstningsstället samt röstningsstället 

på valdagen för europaparlamentsvalet 

14.01.2019 Europaparlamentsval förrättas söndagen den 26 maj 2019. Förhandsröstning ordnas 

i Finland den 15 – 21 maj 2019 och i utlandet den 15 - 18 maj 2019.  

Enligt 9 § Vallagen (FFS 714/1998) ska kommunstyrelsen fastställa de allmänna 

förhandsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i kommunen. Beslut 

om förhandsröstningsställe ska meddelas Befolkningsregistercentralen via 

valdatasystemet senast den 6 mars 2019 kl 12.00. 

Enligt 9 § i Vallagen ska det finnas minst ett förhandsröstningsställe i varje 

kommun, om inte något annat följer av särskilda skäl. På grund av de särskilda 

omständigheterna i landskapet Åland fanns det inget förhandsröstningsställe i Geta, 

Jomala och Saltvik vid riksdagsvalet 2015. 

 

Om en kommun anser att det inte är nödvändigt att ordna ett allmänt 

förhandsröstningsställe ska kommunen se till att röstberättigade inom kommunen 

har tillräckliga möjligheter att rösta på förhand på förhandsröstningsställena i andra 

kommuner. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter ordna förhandsröstning på effektiverade serviceboendet 

Tallgården. Förhandsröstning ordnas: 

• 17.5.2019, kl. 10-17 

• 18.5.2019, kl. 11-13 

• 21.5.2019, kl. 10-17 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att Sunds skola fungerar som röstningsställe på 

valdagen.  

  

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 01/14.01.2019 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 14.01.2019 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 11 Vägplan för byggande av ny bro över Bomarsund 

14.01.2019 Ålands landskapsregering beslöt den 20.12.2018 att utställa vägplan för byggande 

av ny bro över Bomarsund jämte tillfällig väg längs landsväg nr 2, sektion 1884 – 

2205, mellan Bomarsund och Prästö i Sunds kommun, ställs ut inför fastställande 

enligt med 25 § 2 mom. Landskapslag (1957:23) om allmänna vägar. 

 

 Den vars rätt eller fördel som berörs av planen kan före 18 januari 2019 till 

kommunkansliet inlämna eventuella påminnelser med anledning av vägplanen. 

 

 Byggnadsinspektören/kommunteknikerns beredning 

Vägplanen sträcker sig från en punkt ca 20 m öster om muren på huvudfästet i 

Bomarsund och till en punkt ca 150 m upp på Prästösidan av Bomarsundsbron.  

 Den tillfälliga vägen till Prästö under tiden som en ny bågbro byggs utgörs av en 

pontonbro. 

  

Kan konstateras att förslaget till vägplan överensstämmer med den delgeneralplane-

ändring som kommunen har utställd till 25.1.2019. 

  

Förslaget till vägplan kan förordas. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen besluter förorda vägplanen med tillägget att det skall finnas en 

busshållplats per riktning på Bomarsundssidan om bron – Furulundsgården i 

anslutning till fästningen. Detta av service-  och trafiksäkerhetssynpunkt. Detta 

under byggtiden och därefter. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 02/14.01.2019 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 14.01.2019 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 12 Samarbete om ungdomsverksamhet i Godby 

14.01.2019 Finströms kommun inkom den 20.12.2018 med en skrivelse och ett 

protokollsutdrag där de efterhör Sunds kommuns intresse att delta i samarbete kring 

ungdomsverksamhet i Godby. 

 

Kostnaderna beräknas till cirka 40 000 euro per år, vilket fördelas på kommunerna 

enligt antal ungdomar i åldrarna 13-17 år. Sunds kommuns del skulle vara15 

procent, dvs cirka 6 000 euro. Om kommunens fritidsledare arbetar i 

ungdomslokalen minskar kostnaden enligt avtalsförslaget med 18 euro per timme. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen besluter efterhöra skol-och bildningsnämndens utlåtande om 

Sunds kommuns intresse att samarbeta om ungdomsverksamhet i Godby, 

avtalsförslaget och kostnadsfördelningen. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 03/14.01.2019 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 14.01.2019 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 13 Avtal med Mariehamns stad om att Sundsungdomar får tillgång till 

ungdomsverksamhet i Mariehamn 

11.12.2018 Mariehamns stad har genom ledande ungdomsledare Patrik Eriksson inkommit med 

ett förslag på avtal så att Sunds kommuns ungdomar kan delta i 

ungdomsverksamhet i Mariehamn stad.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen besluter godkänna avtalet med tillägget att även ungdomsgården 

Stallet ingår i avtalet. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 04/14.01.2019 

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

 

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 14.01.2019 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 14 Utlåtande över Marina Eker-Geusts ansökan om jordförvärv 

14.01.2019 Ålands Landskapsregering har den 17.12.2018 inkommit med en anhållan om 

kommunens utlåtande över Marina Eker-Geusts ansökan om rätt att förvärva och 

besitta färdigbildade fastigheten Solsidan, 771-410-3-19, i Sunds kommun. 

Tomtens storlek är 3 990 m2. Marina Eker-Geusts är finsk medborgare. Sökanden 

har innehaft åländsk hembygdsrätt men inte längre. Sökanden ämnar använda 

fastigheten för  fritidsboende. Sökanden äger sedan tidigare annan fast egendom i 

landskapet. Lilla Blå, 771-410-8-1 på 3995 m2, vilken sökande förbinder sig att 

avyttra inom ett år. Vidare äger sökanden Verkholmen, 771-410-3-14 på 19650 m2 

som sökande fått i arv efter föräldrarna Till fastigheten Verkholm ingår andel i 

samfällda vatten och mark. Sökande har anknytning till landskapet genom att hon 

är född och bodde i landskapet 1945-1969. Området där fastigheten finns är inte 

planerat. Till fastigheten Solsidan ingår det inte andel i samfällda vatten och mark. 

 

Enligt kapitel 3 i LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd nr 68/2003 § 12 

kan fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av kapitel 2, som 

handlar om jordförvärvsrätt, eller jordförvärvslagen för Åland, kan efter prövning i 

varje enskilt fall beviljas jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen. Vid 

prövningen bör landskapsregeringen särskilt beakta bl.a. sökandens anknytning till 

landskapet Åland och avsikt att fast bosätta sig i landskapet, samt markområdets 

storlek, beskaffenhet och användningsändamål. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter inför Ålands Landskapsregering förorda att Marina 

Eker-Geusts ansökan om rätt att förvärva och besitta färdigbildade fastigheten 

Humlegård, 771-412-2-57, i Sunds kommun, förutsatt att beslutet inte står i strid 

med LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 05/14.01.2019 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 14.01.2019 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 15 Avtalsförslag för gemensam räddningsmyndighet 

14.01.2019 Den av kommunerna tillsatta arbetsgruppen för att se på möjligheterna att på 

frivillig väg upprätta en gemensam räddningsmyndighet och nämnd på Åland har 

vid sitt senaste möte 20.11.2018 omfattat ett avtalsförslag och inbegär nu 

synpunkter från kommunerna, senast 31.1.2019.  

 

Enligt förslaget skall Mariehamns stad vara värdkommun för den gemensamma 

räddnings-myndigheten och nämnden. Antalet nämndledamöter föreslås vara sju 

(7) enligt följande mandatfördelning mellan avtalskommunerna:  

• Mariehamns stad, två ledamöter med ersättare  

• Jomala kommun, en ledamot med ersättare  

• Eckerö kommun, Hammarlands kommun, Lemlands kommun och 

Lumparlands kommun utser bland sig en ledamot med ersättare den första 

mandatperioden och mandatperioden därefter två ledamöter med ersättare. 

Denna alternering av mandat fortsätter sedan tillsvidare.  

• Finströms kommun, Geta kommun, Saltviks kommun, Sunds kommun och 

Vårdö kommun utser bland sig två ledamöter med ersättare den första 

mandatperioden och mandatperioden därefter en ledamot med ersättare. 

Denna alternering av mandat fortsätter sedan tillsvidare.  

• Brändö kommun, Föglö kommun, Kumlinge kommun, Kökar kommun och 

Sottunga kommun utser bland sig en ledamot med ersättare.  

 

Värdkommunen har rätt att utse ordförande och Jomala kommun viceordförande för 

den gemensamma nämnden.  

 

Kostnadsfördelningen för myndigheten och sker enligt antal invånare per 1.1 

aktuellt verksamhetsår.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen omfattar förslaget till avtal med tillägget att norra Ålands och 

södra Åland (Lemland, Lumparland och Eckerö) får i nämnden 2 ledamöter var, 

dvs en utökning av medlemmarna i nänmden med 1 person. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 06/14.01.2019 

-------------------- 
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Kst § 16 Alkohol- och drogpolicy för Sunds kommun 

Kst §224 

11.12.2018 Ekonomichefen har uppgjort ett förslag till alkohol- och drogpolicy för Sunds 

kommun. Arbetarskyddskommissionen hade upp policyn på sitt möte den 

29.11.2018 och omfattade policyn. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter godkänna policyn. 

 

Beslut: 

Återremiss. 

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

Kst bilaga nr 05/11.12.2018 

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

Kst § 16 

14.01.2019 Kommunen saknar alkohol- och drogpolicy. Rusmedel och droger nämns bara kort 

i personalpolitiska programmet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter godkänna policyn. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen besluter godkänna policyn med tillägget att policyn kompletteras 

med avsnitt rörande kommunens egna tillställningar och representation. 

-------------------- 
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Kst § 17 Eventuell anslutning av Ålandskomposten Ab till det kommunala 

avloppsledningsnätet. 

Btn § 78 

05.07.2018 I samband med planeringen av en ny tryckavloppsledning till Guttorp har 

Ålandskompostens VD Bengt Karlsson fått förfrågan om bolaget har intresse av en 

gemensam ledningssträckning till förberedd anslutningspunkt i Finby. 

 Ett svar från Ålandskomposten AB har inkommit till kommunen 3 maj 2018 i vilket 

bolaget anger att man eventuellt är intresserad. 

 

 Ett arbete med åtgärder för att sanera utsläpp till sjön Träsk och sjösystemet 

därifrån ner till Lumparn har påbörjats. För att det ska vara någon miljövinst med 

saneringsåtgärderna är det viktigt de verksamheter som har stora utsläpp av 

näringsämnen ser över sin hantering av avloppsvatten/lakvatten. Ett alternativ till 

detta kan för Ålandskompostens del vara en anslutning till det kommunala 

avloppsledningsnätet. 

 

 Kommunteknikern har gjort upp ett förslag till anslutningsavtal för 

Ålandskomposten AB som utgår från tidigare avtalsförslag från år 2017 gällande 

anslutning av Delfendal AB. Avtalet utgår från att bolaget står för samtliga extra 

byggnadskostnader inkopplingen i kommunens avloppsledningsnät medfört. 

  

 Kommunteknikerns förslag: 

 Förslaget till avtal bilaga 2-9-2018 förs till kommunstyrelsen för godkännande. 

  

 BESLUT 

 Nämnden beslöt begära kommunstyrelsens utlåtande gällande förslag till avtal samt 

Ålandskomposten Ab:s delfinansieringsdel. 

 

 

Kst § 17 

14.01.2019 Kommundirektören har haft 2 möten med företrädare för Ålandskomposten, 10 

oktober och 4 september. De flesta frågorna har besvarats, förutom två.  

 

Ålandskomposten inte helt enig med kommun om hur anslutningsavgiften 

beräknas. Där bör dock kommunen hålla sig till: 

EU:s regler för statsstöd  

Grunden för EU-rättens regler för statsstöd är att alla stöd för företag och andra 

samfund som bedriver ekonomisk verksamhet utifrån offentliga medel är förbjudna, 

om det inte finns någon uttrycklig grund för godkännandet av stödet. Stöd som 

beviljats utan ovan nämnd grund för godkännande är enligt EU-rätten olaglig och 

kan indrivas tillbaka med ränta från företaget eller annat samfund som fått stödet. 

EU-rätten jämställer stöd som beviljats av kommunerna med stöd beviljade av 

staten. Ytterligare information om EU-rättens regler för statsstöd och olika grunder 

för godkännandet av stöd hittas t.ex. på Arbets- och näringsministeriet webbplats: 

https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely  

 

https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely
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Kommundirektören informerade bolaget representanter att Sunds kommun har ett 

regelverk för ansökan om de minimis-stöd, som är en tillåtet stöd enligt EU. För 

byggande av avloppsledning för näringsidkare bör kommunen få full 

kostnadstäckning. 

 

Ålandskompostens företrädare ser att mängdbegränsingen i paragraf 4.2. till 

14m3/dygn allför begränsande. Bolaget önskar att maximala dygnsvolymen till 50 

m3 under 5 dygn vid toppar. 

 

Påkopplingspunkt  som kan  användas har meddelats 12 november och bekräftats 

11 december att  den skall användas förutsatt att mängdbegänsingen per dygn är 

acceptabel. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter utlåta sig till byggnadstekniska nämnden enligt följande: 

• Principen för Ålandskomposten anslutningsavgift är enligt 

byggnadstekniska nämnden förslag, men korrigering sker till antal meter 

som Ålandskomposten belastar sträckan Gunnarsbyvägen – Norra Finby 

• Kommunen  bör godkänna påkopplingspunkten, som sedan skrivs in i 

avtalet. 

• Kommuntekniker/byggnadsinspektören får i uppdrag innan nästa möte i 

byggnadstekniska nämnden att förhandla med Norra Ålands avloppsvatten 

Ab, för att kunna tillmötesgå Ålandskompostens krav på högre dygnsvolym. 

En jämförelse med chips  maximala årsvolym respektive maximala 

dygnsvolym önskas även. 

• Kommuntekniker/byggnadsinspektören kallar Ålandskomposten till 

förhandlingar om inte föreslagen påkopplingspunkt kan godkännas och/eller  

kravet på maximal dygnsvolym kan uppfyllas. Kommundirektören står till 

förfogande att delta i förhandlingarna. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 07/14.01.2019 

-------------------- 
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Kst § 18 Rättelseyrkan över landskapsregeringen beslut om beviljande och utbetalning 

av landskapsandel 2019, diarienummer ÅLR 2019/76 

14.01.2019 Ålands landskapregerings beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel 

2019 för kommunernas driftskostnader för grundskolan, ÅLR 2019/76,  Basbelopp 

för landskapsandelen för driften av grundskolan för år 2019, ÅLR2019/65 samt 

upphävt beslut för kännedom, ÅLR2018/8327 har inkommit den 10-11.1.2019 till 

kommunen. 

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter göra rättelseyrkan enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 08/14.01.2019 

-------------------- 
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Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 

får enligt § 112 KomL inte rättelseyrkande framställas, eller kommunalbesvär 

anföras över beslut. 

 

 

 Paragrafer 4,5, 7,8, 12, 17  

   

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt 

rättelseyrkande  enligt § 110 KomL kan framställas över beslutet. 

 

 

 Paragrafer 1-3, 6, 9-11, 13 – 16, 18  

 

Enligt 15 §  FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 

nämnda beslut. 

 

 

 Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet. 

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

 

Myndighet till vilken rättelse- Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 

yrkande kan framställas samt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas; myndighetens adress  

tid för yrkande av rättelse och postadress: 

 

 Kommunstyrelsen i Sund 

 Björby 

 22520 Kastelholm 

 

 Paragrafer 

   

 

 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

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

skall undertecknas av den som framställer det. 

 

 

BESVÄRSANVISNING 

  

Besvärsmyndighet och I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. 

besvärstid Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom 

kommunalbesvär, endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet 

ändrats med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom 

kommunalbesvär, också av en som är part, eller av en kommunmedlem. 

  

 Besvärsmyndighet, adress och postadress 

  

 Ålands Förvaltningsdomstol 

 PB 31 

 

 22101 Mariehamn 
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 Kommunalbesvär, paragrafer   Besvärstid  

     30 dagar 

 

 

 Förvaltningsbesvär, paragrafer  Besvärstid 

          dagar 

 

 

 Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 

 

 Ålands Landskapsstyrelse 

 PB 60 

 22101 Mariehamn 

 

 Paragrafer    Besvärstid 

     30 dagar 

 

 

 Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 

 

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges: 

 - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

 - vilket beslut som överklagas 

 - vilka ändringar som yrkas i beslutet 

 - motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av den som 

författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar 

den, skall också hans  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 besvärs- Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 

utgång. 

handlingarna 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. 

  

 Besvärshandlingarna kan även lämnas till: 1) 

 Namn, adress och postadress 

 

 

 

 Paragrafer 

 

 

Tilläggsuppgifter  1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten 
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