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Sammanträdestid Tisdagen den 25.01.2022, kl.18.30 – 18.47 
 

Sammanträdeslokal Sunds skola 
Närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: 
 

  Dorita Lindholm, ordf. 
  Johan Lindholm, vice ordf. 
  Susann Eklund, andra vice ordf.  
  Benny Klingberg 
  Erik Schütten 
  Rikard Järvinen 
  Fredrik Lindeman 
  Annika Kortman 
  Tony Ek 
  Christer Lindqvist 
  Heljä Vesterlund 
  Sonja Lindström-Winé 
  Ann-Charlott Nyman 

Ersättare: 
 

  Ann Carlsson 
  Ann-Chaterine Renfors 
  Petter Johansson 
  Mia Schütten  

 
 

Övriga närvarande 
 
 
 

 Mats Ekholm, kst ordförande 
 Linda Nordmyr, kst vice ordförande 
 Andreas Johansson, kommundirektör 
 Marika Willstedt, ekonomichef 

 
 

Ärenden 
 

§§ 1 – 7 

Underskrift 
 
 
 
 

 
 
 
Dorita Lindholm                                             Marika Willstedt 
ordförande                                                      sekreterare 

Protokollet justerat 
 
 
 
 

Tid och plats onsdagen den 26.01.2022, på kommunkansliet i Björby 
 
 
 
Rikard Järvinen                                               Fredrik Lindeman 

Protokollet publice-
rat på kommunens 
webplats 
 
 
 

Onsdagen den 26.01.2022  
Intygar: 
 
 
Mia Schütten 
Byråsekreterare 
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Organ Kallelsedatum Kallelsenummer 
Kommunfullmäktige 18.01.2022 1/2022 

Sammanträdestid Tisdagen den 25.01.2022, kl. 18.30 
 

Sammanträdesplats Sunds skola 
 

Protokollet publice-
rat på kommunens 
webplats 

Onsdag den 26.01.2022 

Kallelsen utfärdad 
 

Sund den 18.01.2022 
 
                                       Dorita Lindholm, ordf. kommunfullmäktige 

 
Ärendets §-nummer Ärende  

 

 
Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 18.01.2022 
 
Intygar 
 ________________________________________ 
                     Andreas Johansson, kommundirektör 

Kfg § 1 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
Kfg § 2 Val av två protokolljusterare 
Kfg § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 
Kfg § 4 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 
Kfg § 5 Val av ordförande och vice ordförande för kommunfullmäktige för år 2022 
Kfg § 6 Kommunfullmäktiges sammanträden 2022 
Kfg § 7 Val av kommunstyrelse för perioden 2022-2023 

 
 
  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 
 
 

Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.01.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 1 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

25.01.2022 Enligt KomL 42 § skall Kallelse till sammanträde jämte handlingar ska sändas 
till ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet, om inte fullmäktige i för-
valtningsstadgan beslutar om en kortare tid. Inom samma tid ska sammanträdet 
tillkännages 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 inne-

haft ett fullmäktigeuppdrag till det av valförrättningen av kommunfullmäktiges 
presidium slutförts. Den som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag är ledamot 
Dorita Lindholm.  

 
 Kallelse till detta sammanträde har anslagits och avsänts 18.01.2022. 
  

Beslut: 
 Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.  

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

Kfg § 2 Val av två protokolljusterare 

25.01.2022 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 Rikard Järvinen och Fredrik 
Lindeman. 
 
Beslut: 
Till protokolljusterarare valdes Rikard Järvinen och Fredrik Lindeman. Proto-
kollet justeras onsdagen den 26.01.2022 kl 08.30 på kommunkansliet i Björby. 
-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.01.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 
25.01.2022  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_6_kap_full-
maktige_44_p__forutsattningar_for_behandling_av_arenden  
 
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 godkändes enhälligt.  

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

Kfg § 4 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 
25.01.2022  

Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige: 
Kommunstyrelsen 9 (2021) 

 
 
Beslut: 
Protokollet ansens delgivet.  
-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.01.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 5 Val av ordförande och vice ordförande för kommunfullmäktige för år 
2022 

25.01.2022  
 
 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. 
-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.01.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 6 Kommunfullmäktiges sammanträden 2022 
Kst, § 12 

Kommunfullmäktige har under 2021 sammanträtt tisdagar på Sunds skola eller 
servicehuset Tallgården. 
 
26 jan 18.30 
23 feb 18.30 
30 mar 18.30 
8 juni 18.30, Bokslut 2020, Verksamhetsdiskussion – prioriteringar 
12 okt 18.30, Budgetpresentation av nämndernas förslag 
9 nov, 18.30, Skatter, taxor och remissdebatt budget 2022 
14 dec, 18.00, slutlig budget 2022 
 
Dessutom hölls ett målsättningsseminarium för kommande budgetår den 6 ok-
tober dit kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium bjöds in. 
 
Kommunstyrelsen sammanträdde under följande datum under 2021 
8 feb 18.30 
22 mar 18.30 
3 maj 18.30 
31 maj 18.30 
16 aug 18.30 
4 okt 18.30 
1 nov 18.30 
29 nov 18.30 
13 dec 18.30 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 
beslutar att sammanträda följande datum och tider under 2022: 
25 jan 18.30 
22 feb 18.30 
29 mar 18.30 
7 juni 18.30, Bokslut 2021, Verksamhetsdiskussion – prioriteringar 
11 okt 18.30, Budgetpresentation av nämndernas förslag 
8 nov, 18.30, Skatter, taxor och remissdebatt budget 2023 
20 dec, 18.00, slutlig budget 2023 
 
Dessutom om att hålla ett målsättningsseminarium för kommande budgetår i 
början av oktober dit kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 
bjöds in. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.01.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg, § 6 
25.01.2022 

Beslut: 
Erik Schütten föreslog att kommunfullmäktige förutom de föreslagna datumen 
sammanträder även den 23.08.2022. Kommunfullmäktige beslöt enhälligt sam-
manträda följande datum och tider under år 2022: 
25 jan 18.30 
22 feb 18.30 
29 mar 18.30 
7 juni 18.30, Bokslut 2021, Verksamhetsdiskussion – prioriteringar 
23.08.2022 kl 18.30 
11 okt 18.30, Budgetpresentation av nämndernas förslag 
8 nov, 18.30, Skatter, taxor och remissdebatt budget 2023 
20 dec, 18.00, slutlig budget 2023. 
 
-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.01.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 7 Val av kommunstyrelse för perioden 2022-2023 
25.01.2022 

Kommunfullmäktige beslutade utse följande ledamöter med personliga ersät-
tare till kommunstyrelsen för åren 2020-2021 
 
Ordinarie               Ersättare 
Mats Ekholm, ordförande               Sven Blomberg 
Linda Nordmyr, vice ordförande    Nina Öström 
Jonas Back                                      Britt Danielsson 
Lars-Johan Mattsson                       Kjell Berglund 
Christel Mattsson                            Christer Mattsson 

 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen skall bestå av fem ledamö-
ter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande ledamöter med personliga ersättare 
till kommunstyrelsen för åren 2022-2023: 
 
Ordinarie   Ersättare 
Mats Ekholm , ordförande Sven Blomberg 
Linda Nordmyr, vice ordförande Nina Öström 
Jonas Back   Britt Danielsson 
Lars-Johan Mattsson  Kjell Berglund 
Christel Mattsson  Christer Mattsson 
-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.01.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 
BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar 
sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan 
enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 
över beslutet. 
 
Paragrafer 2-4 

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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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.01.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

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, 5-7 
 
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. 

 


