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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 24.01.2023 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 1 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

24.01.2023 Enligt KomL 42 § skall Kallelse till sammanträde jämte handlingar sändas till 

ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet, om inte fullmäktige i förvalt-

ningsstadgan beslutar om en kortare tid. Inom samma tid ska sammanträdet till-

kännages på det sätt som bestäms i 12 §. (2017/86). Enligt kommunens egen 

förvaltningsstadga kapitel 3 fullmäktiges sammanträden § 12 sänds kallelse till 

fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet. Enligt gällande 

beslut av kommunfullmäktige (§ 8/2020) gäller ”att den kommunala informat-

ionen så som tidigare till största delen anslås på den officiella anslagstavlan vid 

kansliet och införs i Sundsaktuellt […]. 

 

 Enligt § 18 i förvaltningsstadgan skall namnupprop förrättas och ordföranden 

skall konstatera huruvida kommunfullmäktige är lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

Enligt § 40 KomL utövas ordförandeskapet av den ledamot som längst innehaft 

ett fullmäktigeuppdrag till det av valförrättningen av kommunfullmäktiges pre-

sidium slutförts. Den som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag är ledamot 

Dorita Lindholm. 

 

                        Kallelse till detta sammanträde har anslagits och avsänts 17.01.2023. 

  

Beslut: 

 Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 

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

Kfg § 2 Val av två protokolljusterare 

24.01.2023 Enligt kapitel 3 Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga § 44 

skall fullmäktiges protokoll justeras av två för ändamålet för var gång valda ju-

sterare, såvida fullmäktige inte beslutat annorlunda beträffande något ärende. I 

enlighet därmed bör två protokolljusterare utses för sammanträdet. 

 

Kommunfullmäktige torde bestämma tid för protokolljustering, samt utse två 

protokolljusterare. I tur att justera protokollet är Ann-Charlott Nyman och Erik 

Schütten. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Erik Schütten och Tony Ek. Protokollet justeras 

på Sunds kommunkansli tisdagen den 24.01.2023, direkt efter sammanträdet. 

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

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#2017/86
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 24.01.2023 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

24.01.2023  

Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland 

 

44 §.  Förutsättningar för behandling av ärenden 

Fullmäktige kan endast handlägga ärenden som nämnts i kallelsen till samman-

trädet och som i enlighet med bestämmelserna i denna lag beretts av styrelsen 

eller ett beredningsorgan som avses i 45 §. 

Om ett ärende enligt en uttrycklig bestämmelse skall handläggas vid ett särskilt 

sammanträde, skall ärendet handläggas vid det sammanträdet även om inte 

detta nämnts i kallelsen. Fullmäktige kan besluta att handlägga även andra 

ärenden som inte nämnts i kallelsen. Ett ärende som skall beredas och som inte 

har beretts av styrelsen eller annat beredningsorgan kan handläggas endast om 

fullmäktige enhälligt beslutar det. 

 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns i föreliggande form. 

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

 

Kfg § 4 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 

24.01.2023  

Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 1 (2023) 

 

Beslut: 

Protokollet anses delgivet.  

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

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_1_160123_-_protokoll.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 24.01.2023 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 5 Val av ordförande och vice ordförande för kommunfullmäktige för år 

2023 

24.01.2023  

 Enligt kapitel 3 Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga § 5  

väljer fullmäktige högst två vice ordförande. Väljs två vice ordförande skall en 

första och en andre vice ordförande utses. 

 

Beslut: 

Till kommunfullmäktiges ordförande valdes Dorita Lindholm och till kommun-

fullmäktiges vice ordförande utses Johan Lindholm och till kommunfullmäkti-

ges andre vice ordförande utses Susann Eklund, genom återval. Beslutet var 

enhälligt. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 24.01.2023 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 6 Diskussion, demensenhet på Tallgården 

Kst, § 129 

12.12.2022  

Länk till budget för år 2022 

I kommunfullmäktiges budget för år 2022, i verksamhetsmålen för förvalt-

ningssektorn, punkt 5 står: 

”Utreda möjligheten att upprätta en ESB-demens-enhet på Tallgården”. 

 

Budgetmålet verkställs genom nedanstående redogörelse. 

 

Kommundirektören har diskuterat ärendet med äldreomsorgsledaren. Per 

31.10.2022 så finns det totalt 29 disponibla rum på Tallgården varav 13 är be-

lagda med egna klienter och en plats säljs till annan kommun, totalt alltså 14 

platser belagda vilket innebär en beläggningsgrad om 48 %. November 2021 så 

var beläggningen totalt 21 av 29 platser. Lagstiftningen går mer och mer mot 

att människor ska kunna bo hemma så länge som möjligt och det ligger också i 

linje med vad de flesta äldre vill. 

 

Förutsättningarna för att kunna upprätta en demensenhet är: klientunderlag, lo-

kaler och personal. Klientunderlaget finns och lediga lokaler finns. Dock så 

skulle vissa demensanpassningar av Tallgården behöva göras. Det som däremot 

ej finns är tillräckligt med personal. Redan idag så råder viss personalbrist av 

behöriga närvårdare på Tallgården och detsamma gäller för övriga Åland och 

Finland. 

 

Eftersom en central förutsättning ej är uppfylld så finns det därmed ej något 

skäl att utreda demensenhet på Tallgården mer djuplodande än ovanstående re-

dogörelse. 

  

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tecknar ovanstående redogörelse till kännedom och konsta-

terar att budgetmålet därmed är uppfyllt. 

 

Redovisningen delges kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kfg, 6 

24.01.2023   Beslut: 

Förslag från ordförande Dorita Lindholm om att ge kommunstyrelsen i uppdrag 

att ta fram ett underlag över vad som behöver göras rent konkret för att inrätta 

en demensenhet på Tallgården. Underlaget ska även innefatta en redogörelse 

över vad som eventuellt behöver förbättras gentemot personalen. Berörda 

nämnder ska höras i arbetet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Lindholms förslag. 

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

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/budget_2022_faststalld.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 24.01.2023 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 7 Revidering av styrdokument, arvodesstadga 2023 

Kst, § 8 

16.01.2023 

Arvodesstadga 2022 

Konstateras att det ej finns någon arvodesstadga för år 2023, stadgan har ej re-

viderats under 2022.  

 

Kommunstyrelsen har påpekat förut att stadgan borde kunna gälla tills vidare. 

Kommunfullmäktige beslutade att stadgan skulle gälla årligen.  

 

Därmed föreslås nu en kompromiss att stadgan skulle kunna gälla för en man-

datperiod i sänder, där avgående fullmäktige beslutar för kommande mandatpe-

riod osv. Beslutsförslaget blir att arvodesstadga 2023-2026 fastställs på samma 

nivåer som för 2022.  

 

Beslutet om stadga fattas av kommunfullmäktige. 

   

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodesstadga 2022 

skall antas med samma arvodesnivåer för åren 2023-2026. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kfg, 7 

24.01.2023 

   

Beslut: 

Förslaget omfattas enhälligt. 

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

 

 

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/arvodesstadga_2022_faststalld.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 24.01.2023 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 8 Tillsättande av kommunal centralvalnämnd för lagtings- och kommunal-

val samt kommunal centralvalnämnd för riksval och EU-val 

Kst § 11 

16.01.2023 

Enligt Vallag (2019:45) för Åland, 9 §,:  

”9 §.  Kommunal centralvalnämnd 

Fullmäktige i kommunen ska i januari valåret tillsätta en kommunal centralval-

nämnd bestående av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamö-

ter. Fullmäktige utser samtidigt fem ersättare som uppställs i den ordning de 

avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 

 

Den kommunala centralvalnämnden är beslutsför då fem medlemmar är närva-

rande. Kommunallagens bestämmelser om deltagande i sammanträde på di-

stans tillämpas inte när det gäller sammanträden där valsedlar hanteras. 

 

Kommunkansliet fungerar som centralvalnämndens kansli. Kommunen ska till-

handahålla en sekreterare för den kommunala centralvalnämnden. Centralval-

nämnden kan vid behov anställa personal för att biträda vid rösträkningen.” 

 

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), 2 mom. : ”I landskapet Åland fungerar i varje kommun 

som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, presidentval och Europapar-

lamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet. På nämnden 

i fråga tillämpas i tillämpliga delar vad som i denna lag föreskrivs om den 

kommunala centralvalnämnden.” 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige lämpliga kandidater till 

centralvalnämnden. 

 

Beslut: 

Förslag från Jonas Back att kommunstyrelsen ger partierna i uppdrag att ta 

fram medlemmarna i centralvalnämnden för allmänna val, en ordförande och 

en vice ordförande inför kommunfullmäktigemötet den 24.1.2023. Förslaget 

understöds av Mats Ekholm. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 24.01.2023 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg, 8 

24.01.2023 

  

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att utse nedanstående personer: 

Ordinarie ledamöter  Ersättare 

Anders Lundberg (ordförande) 1. Lennart Jansson 

Monika Sandberg (vice ordförande) 2. Hanna Borisov 

Emma Forsman  3. Anna Karlsson 

Tommy Karlsson  4. Robert Andersson 

Ulf Andersson   5. Oscar Andersson 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 24.01.2023 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 9 Antalet medlemmar i kommunfullmäktige valperioden 2024-2027 

Kst, § 13 

16.01.2023 Enligt kommunallag (1997:73) för landskapet Åland, § 38: 

”38 §.  Antal ledamöter 

Antalet fullmäktigeledamöter som skall väljas bestäms i förhållande till kom-

munens invånarantal på valårets första dag enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullmäktige kan före utgången av april månad under valåret besluta att antalet 

ledamöter som väljs skall vara högre eller lägre än vad som följer av 1 mom. 

Antalet ledamöter skall alltid vara udda och får inte understiga nio. Land-

skapsregeringen skall underrättas om ändringar av antalet ledamöter.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 19.3.2019, § 18 att antalet ledamöter skall vara 

13 under mandatperioden 2020-2023. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

ska besluta att antalet ledamöter skall vara 13 för mandatperioden 2024-2027. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kfg, 9 

24.01.2023   

Beslut: 

Förslaget omfattas. 

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

  

Invånarantal Antal fullmäktigeledamöter 

högst 500 11 

501-1.000 13 

1.001-2.000 15 

2.001-3.000 17 

3.001-4.000 19 

4.001-6.000 21 

6.001-10.000 25 

över 10.000 27 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 24.01.2023 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 10 Revidering av integrationsprogram för Sunds kommun 

Kst, § 14 

16.01.2023 

Länk till nuvarande integrationsprogram 

 

Mycket har hänt sedan nuvarande program antogs. Sunds kommun antog pro-

grammet inför ett mottagande av flyktingar från Syrien. Därefter har mycket av 

lagstiftningen ändrat både på Åland och i Finland. Den största förändringen är 

skapandet utav Kommunernas socialtjänst kf (”KST”). 

 

När nuvarande integrationsprogram antogs så hade Sunds kommun en gemen-

sam socialnämnd med Vårdö kommun samt ett eget socialkansli. Socialnämn-

den är sedan 1.1.2021 upplöst och socialkansliet är överfört till KST i enlighet 

med Landskapslag (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst (”KST-

lagen”). På den tiden som Sunds kommun tog emot flyktingar från Syrien så 

hanterade socialkansliet den övergripande integrationen samt integrationen 

inom socialvårdsområdet. Övrig kärnverksamhet (barnomsorg, äldreomsorg 

och grundskola) hanterade sina respektive delar självständigt. 

 

Med tanke på att socialkansliet har överförts till KST så har även den kommu-

nala kompetensen inom det som tidigare hanterats av socialkansliet också över-

förts till KST. Sunds kommun har alltså idag ingen sådan kompetens kvar. 

Sunds kommun har agerat som om att KST numera har det övergripande an-

svaret för integrationen, vilket också var andemeningen när grundavtalet för 

KST togs fram och när KST-lagen antogs av Ålands lagting. Dock så anser 

KSTs ledning och en majoritet av KSTs styrelse att KST ej har det övergri-

pande ansvaret för integrationen. I förslaget till nytt integrationsprogram för 

Sunds kommun så är programmet skrivet så att det är KST som har det övergri-

pande ansvaret för integrationen. Det framgår tydligt i ”KST-lagens” förarbe-

ten att det övergripande integrationsarbetet blivit överfört till KST. Detta redo-

görs i detalj för nedan. 

 

Ett gällande integrationsprogram behövs också för att kunna få ersättning från 

NTM-centralen. 

 

Nedan följer utdrag ut KST-lagens förarbeten som återfinns på lagtingets hem-

sida. 

https://www.lagtinget.ax/dokument/lagforslag-252014-2015-10209  

 

”Till socialvården nära anknuten service räknas även de tjänster som kommu-

nerna erbjuder invandrare enligt landskapslagen (2012:74) om främjande av 

integration. ” 

 

Framgår av ovanstående formulering att integration hör till socialvården, dess-

utom hänvisning till den åländska integrationslagen. 

 

 

 

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/kom_program_for_framjande_av_integration.pdf
https://www.lagtinget.ax/dokument/lagforslag-252014-2015-10209
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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

”4. Landskapsregeringens förslag 

  

4.1 En samordnad socialtjänst 

  

4.1.1 Allmänt 

  

Landskapsregeringen föreslår att en utökad samordning av den kommunala so-

cialvården genomförs. Den socialvård som berörs är all den socialvård som 

ankommer på kommunerna förutom barn- och äldreomsorgen. Förslaget om-

fattar således barnskydd, handikappservice, specialomsorg och missbrukar-

vård. Även kommunens ansvar för utkomststöd, barnatillsyningsmannens upp-

gifter, integrationsarbete, vårdnadsutredningar och moderskapsunderstöd 

skulle omfattas av den föreslagna samordningen.” 

 

Samordningen av socialvården är beslutad i KST-lagen. I ovanstående formule-

ring räknar lagstiftaren upp vilka områden som omfattas av samordningen och 

där nämns kommunens ansvar för: [...] integrationsarbete. Även detta talar för 

att lagstiftaren i och med antagandet av KST-lagen avsett att samordna integ-

rationsarbete. 

 

”Den föreslagna samordningen av socialtjänsten kommer på olika sätt att få 

betydelse för den kommunala administrationen även i och med att skötseln av 

barnskydd, handikappservice och missbrukarvård samt kommunens ansvar för 

utkomststöd, barnatillsyningsmannens uppgifter, integrationsarbete, vårdnads-

utredningar och moderskapsunderstöd kan komma att överföras från enskilda 

kommuner till ett kommunalförbund.” 

 

Även i ovanstående stycke nämns integrationsarbete specifikt samt att det kan 

komma att överföras från enskilda kommuner till ett kommunalförbund. Det 

var precis det som också skedde eftersom kommunerna ej kunde komma över-

ens om någon annan samordning än att föra över det till Kommunernas social-

tjänst kf. i enlighet med KST-lagen. 

 

”Detaljmotivering 

  

1. Landskapslag om en kommunalt samordnad socialtjänst 

  

1 § Lagens tillämpningsområde. I paragrafen anges landskapslagens materi-

ella tillämpningsområde och de myndigheter på vilka landskapslagen ska till-

lämpas. Den föreslagna landskapslagen reglerar organiseringen av samar-

betet mellan kommunerna när det gäller tillhandahållandet av all den social-

vård som ankommer på kommunerna förutom barn- och äldreomsorg. Vilken 

denna socialvård som ankommer på kommunerna är följer av den socialrätts-

liga speciallagstiftningen. De uppgifter som enligt denna speciallagstiftning 

ankommer på kommunerna ska således enligt förslaget skötas av den kommu-

nala myndighet som kommunerna avtalar om enligt den föreslagna lagen. 
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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Den föreslagna lagen omfattar således barnskydd, handikappservice, special-

omsorg och missbrukarvård. Även kommunens ansvar vad gäller utkomststöd, 

barnatillsyningsmannens uppgifter, integrationsarbete, vårdnadsutredningar 

och moderskapsunderstöd omfattas av den föreslagna samordningen.” 

 

Ovanstående formulering är på ett sätt starkare än övriga formuleringar då det 

rör sig om en detaljmotivering till den antagna lagen. Detaljmotivering är ex-

empelvis vad som menas med enskilda begrepp. Begreppet i detta fall är bland 

annat socialvård. 

 

Såhär står det i KST-lagen: 

”1 §.  Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på organiseringen av samarbetet mellan kommunerna vad 

gäller tillhandahållandet av all den socialvård som enligt lag ankommer på 

kommunerna förutom barn- och äldreomsorg (samordnad socialtjänst).”. 

 

Lagen anger tydligt att all socialvård (förutom barn- och äldreomsorg) skall 

skötas av samordnad socialtjänst (KST). Vidare anger detaljmotiveringen spe-

cifikt vilja uppgiftsområden det rör sig om och där nämns bland annat ”integ-

rationsarbete”. Således torde det vara klarlagt att det är KST som skall sköta 

integrationen för Sunds kommun räkning. Vill man spetsa till det, så skulle 

man kunna hävda att det vore i strid med KST-lagen om Sunds kommun skulle 

åta sig att sköta den övergripande integrationen i egen regi. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

antar förslaget till integrationsprogram för Sunds kommun. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 3 / 16.01.2023  

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

 

Kfg, 10 

24.01.2023   

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kfg bilaga nr 1 / 24.01.2023  

-------------------- 
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Kfg § 11 Tillsättande av valbestyrelse för lagtings- och kommunalval samt kommu-

nal centralvalnämnd för riksval och EU-val 

Kst, § 12 

16.01.2023 

Enligt Vallag (2019:45) för Åland, 10 §,:  

”10 §.  Valnämnd och valbestyrelse 

Kommunstyrelsen ska i god tid före ett val tillsätta en valnämnd för varje röst-

ningsområde och en valbestyrelse för inrättningar där förtidsröstning ska ord-

nas. Om kommunen inte är indelad i röstningsområden behöver ingen val-

nämnd tillsättas, den kommunala centralvalnämnden fungerar i så fall även 

som valnämnd. Vid behov kan flera valbestyrelser tillsättas. 

 

En valnämnd består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra leda-

möter. Kommunstyrelsen utser också minst tre ersättare som uppställs i den 

ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 

 

En valbestyrelse består av en ordförande, en vice ordförande och en annan le-

damot. Kommunstyrelsen utser också minst tre ersättare som uppställs i den 

ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 

 

Valnämndernas och valbestyrelsernas medlemmar samt respektive ordförandes 

kontaktuppgifter ska meddelas till landskapsregeringen och till den kommu-

nala centralvalnämnden. 

 

Valnämnden respektive valbestyrelsen är beslutsför då tre ledamöter är närva-

rande.” 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige lämpliga kandidater till 

valbestyrelsen. 

 

Beslut: 

Förslag från Jonas Back att kommunstyrelsen ger partierna i uppdrag att ta 

fram medlemmarna i valbestyrelsen, för allmänna val, en ordförande och en 

vice ordförande inför kommunfullmäktigemötet den 24.1.2023. Förslaget un-

derstöds av Mats Ekholm. 

-------------------- 
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Kfg, 11 

24.01.2023 

   

Beslut: 

Valbestyrelsen utses av kommunstyrelsen. 

-------------------- 
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FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 
BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar 
sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan 
enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 
över beslutet. 
 
Paragrafer 2-6, 8, 11 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
(sen instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer - 

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 framstäl-
las, samt tid för yrkande 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 kommunmedlem-
mar. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 
Kommunstyrelsen i Sund 
Norra Sundsvägen 361, Björby 
AX-22520 Kastelholm 
 
Paragrafer: - 
 
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 lagts 
fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 
 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall un-
dertecknas 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 rättelseyrkan-
det, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller 
kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden 
att 
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3. beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: 1, 7, 9-10 
 
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 den digitala anslagstavlan. 

 

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 

1. vilket beslut som överklagas 
2. vilka ändringar som yrkas i beslutet 
3. motiveringar till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den 
dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 

Inlämnande av besvärshandlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även 
sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så 
god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 

 


