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Organ Kallelsedatum Kallelsenummer 

Kommunfullmäktige 03.05.2022 3/2022 

Sammanträdestid Tisdagen den 10.05.2022, kl. 18.30 

 

Sammanträdesplats Sunds skola 

 

Protokollet publice-

rat på kommunens 

webplats 

Onsdag den 11.05.2022 

Kallelsen utfärdad 

 

Sund den 03.05.2022 

 

                                       Dorita Lindholm, ordf. kommunfullmäktige 
 

Ärendets §-nummer Ärende  

 

 
Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 03.05.2022 

 

Intygar 

 ________________________________________ 

                     Andreas Johansson, kommundirektör 

Kfg § 15 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
Kfg § 16 Val av två protokolljusterare 
Kfg § 17 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 
Kfg § 18 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 
Kfg § 19 Tilläggsbudget 2, BTN 
Kfg § 20 Våtkompostanläggningen, verkställighet av beslut 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.05.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 15 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

10.05.2022 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. 

 

                        Kallelse till detta sammanträde har anslagits och avsänts 03.05.2022. 

  

Beslut: 

 Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 

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

Kfg § 16 Val av två protokolljusterare 

10.05.2022 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 Christer Lindqvist och Heljä 

Vesterlund. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Christer Lindqvist och Heljä Vesterlund. Proto-

kollet justeras på Sunds kommunkansli tisdagen den 10 maj 2022, direkt efter 

sammanträdet. 

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

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#2017/86
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.05.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 17 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

10.05.2022  
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 godkänns.  

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

Kfg § 18 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 

10.05.2022  
Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 3 

 

Beslut: 

Protokollet anses delgivet.  

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

 
 
  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_6_kap_fullmaktige_44_p__forutsattningar_for_behandling_av_arenden
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_6_kap_fullmaktige_44_p__forutsattningar_for_behandling_av_arenden
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_3_110422_-_protokoll.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.05.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 19 Tilläggsbudget 2, BTN 

BTN § 22  

3.3.2022 Uteenheten på daghemmets luft-vatten värmepump har upphört att fungera och 

går inte att reparera utan måste bytas ut. Kostnaderna för detta uppskattas till 

7.000 – 10.000 €. 

 Värmepumpen har inte räckt till för uppvärmning utan det har behövts en hel 

del tillskottsvärme från oljepannan. Byter man enbart ut den trasiga enheten 

kvarstår förmodligen problematiken. 

 

 Kommunteknikern har varit i kontakt med vvs-projektör om att ta fram förfråg-

ningsunderlag för en bergvärmepump till daghemmet. Underlaget fås i början 

av april. 

 

 Medel för bergvärmepump till daghemmet finns inte upptaget i budgeten för år 

2022 utan en äskan om tilläggsanslag måste göras. Någon exaktare kostnads-

kalkyl saknas ännu men uppskattningsvis ligger kostnaderna mellan 30.000 och 

40.000 €. 

 Eftersom tidsplanen för projektet är knapp med beaktande av årstider och leve-

ranstider behöver kommunfullmäktige få behandla frågan inom mars månad. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Nämnden äskar om ett tilläggsanslag om 35.000 € hos kommunfullmäktige för 

installation av bergvärmepump vid daghemmet. 

 

 BESLUT 

 Enligt förslag. 

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

Kst, § 35 

11.04.2022 Kommundirektören har interimistiskt gett kommunteknikern i lov att förbereda 

verkställigheten av en tilläggsbudget enligt ovan med hänsyn taget till tidsa-

spekten och verksamhetens natur. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Enligt byggnadstekniska nämndens förslag. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 
Kfg, § 19 

10.05.2022   Beslut: 
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsanslaget om 35 000 € för installation 

av bergvärmepump vid daghemmet. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.05.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 20 Våtkompostanläggningen, verkställighet av beslut 

Kst, § 42  

11.04.2022   
Ärendet har tidigare behandlats: 

BTN, § 54, 3.7.2019, där Landskapets fastighetsverk (LFV) bjöds in till ett 

möte för att diskutera ett eventuellt övertagande av anläggningen. 

Kst, § 165, 9.9.2019, som bekräftade BTNs beslut. 

BTN, § 83, 30.9.2021, där beslutsförslaget blev att anläggningen ska rivas i en-

lighet med avtalet eftersom LFV ej ville övertaga anläggningen. 

Kst, § 132, 1.11.2021, där beslutsförslaget till fullmäktige var att ett förvärv av 

aktuell fastighet är att föredra framom att riva anläggningen på fastigheten 

Kfg, § 50, 9.11.2021. Efter omröstning beslut kommunfullmäktige att: ”ända-

målet för anslaget ej skall ändras och att anläggningen skall rivas enligt bygg-

nadstekniska nämndens förslag”. 

 

Beslutet verkställdes ej under 2021 utan ett anslag om 8 000 € togs in i budget 

för 2022, med plan att anläggningen skulle rivas innan sommaren. 

 

Målsättningen har hela tiden varit att anläggningen ska avvecklas utan närmare 

beslut om hur före kommunfullmäktiges beslut av 9.11.2021. Kommundirektö-

ren har uppfattat diskussionen i kommunen som sådan att en överlåtelse hela 

tiden har varit att föredra, men eftersom LFV ej ville överta anläggningen så 

skulle arrendeavtalet följas, vilket stipulerade ett rivande av anläggningen.  

 

Under början 2022 återupptogs diskussionen med Landskapets fastighetsverk 

(LFV) om huruvida anläggningen skulle kunna överlåtas till LFV eller ej. En 

lantbrukare hade dessutom visat ett intresse för att arrendera anläggningen av 

LFV i det fall som anläggningen kunde överföras dit, vilket gjorde att ett even-

tuellt överlåtande blev brådskande för att det nya arrendet skulle vara intres-

sant. 

 

Med hänsyn taget till tidsaspekten, att kapitalförstöring undveks vid ett överlå-

tande samt att överlåtelsen i sig innebar en driftsinbesparing om 4 000 € för 

Sunds kommun så träffades en överenskommelse mellan kommundirektören 

och VD på LFV som innebär att anläggningen överläts samt att ärendet därmed 

anses utagerat från bägge parter. Beloppet om 4 000 € ska symbolisera halva 

kostnaden för rivning. 

 

Det bästa hade varit om kommunfullmäktige hade haft möjlighet att ändra an-

slaget före fullbordat faktum, men nu får kommunfullmäktige ta ställning till 

ärendet i efterhand. 

 

Kommundirektören har alltså ej verkställt beslutet enligt ordalydelsen i kom-

munfullmäktiges senaste beslut, utan istället säkerställt att anläggningen av-

vecklats till ett bättre ekonomiskt utfall än planerat, vilket tidigare var intent-

ionen i kommunens senaste budgetböcker. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.05.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar del av ovanstående beredning. 

 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

godkänner kommundirektörens verkställighet av ärendet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 
Kfg, § 20 

10.05.2022   Beslut: 
Kommunfullmäktige godkänner kommundirektörens verkställighet av ärendet. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 10.05.2022 

 

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 16-18 

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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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: 15, 19-20 
 
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. 

 


