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                                       Dorita Lindholm, ordf. kommunfullmäktige 
 

Ärendets §-nummer Ärende  

 

 
Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 23.03.2021 

 

Intygar 

 ________________________________________ 

                     Andreas Johansson, kommundirektör 

Kfg § 19 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
Kfg § 20 Val av två protokolljusterare 
Kfg § 21 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 
Kfg § 22 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 
Kfg § 23 Anhållan om inköp av industritomt på Svensböle industriområde 
Kfg § 24 Tilläggsbudget 2, investeringsbudgeten, vattenledning till Bomarsund 
Kfg § 25 Plan för att främja den äldre befolkningen 
Kfg § 26 Motion om att ändra förvaltningsstadgan i Sunds kommun 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 30.03.2021 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 19 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

30.03.2021 Enligt KomL 42 § skall kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde anslås 

på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdesdagen och 

sändas med posten till ledamöterna i fullmäktige och styrelsen. Enligt kommu-

nens egen förvaltningsstadga kapitel 3 fullmäktiges sammanträden § 12 sänds 

kallelse till fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet. En-

ligt gällande beslut av kommunfullmäktige (§ 72/2018 kommunfullmäktiges 

sammanträden annonseras i Sunds aktuellt, förutom att den bör finnas på den 

kommunala anslagstavlan. Enligt KomL 23 § är kommunfullmäktige beslutför 

om minst två tredjedelar av ledamöterna, eventuella ersättare medräknade är 

närvarande. 

 

 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 23.03.2021. 

 

Beslut: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

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

Kfg § 20 Val av två protokolljusterare 

30.03.2021 Enligt kapitel 6 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 Tony Ek och Heljä Vesterlund. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Tony Ek och Heljä Vesterlund. Protokollet just-

eras på Sunds kommunkansli på tisdagen den 30 mars 2021, direkt efter sam-

manträdet. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 30.03.2021 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 21 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

30.03.2021  
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: 

Till föredragningslistan fogas en ny § 26, Motion om att ändra förvaltnings-

stadgan i Sunds kommun.  

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

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
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 30.03.2021 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 22 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 

30.03.2021  
Det kan anses motiverat att kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens pro-

tokoll för kännedom för att på så sätt kunna övervaka hur kommunstyrelsen be-

driver sitt arbete. 

 

Kommunstyrelsen har inget beredningstvång för detta ärende. 

 

Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 2 

 

Beslut: 

Protokollet är delgivet kommunfullmäktige.  

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

 
 
  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_2_220321_-_protokoll.pdf
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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 23 Anhållan om inköp av industritomt på Svensböle industriområde 

BTN § 125  

3.12.2021 

Inpro brunnsborrning Ab har inkommit med en anhållan om att få köpa en in-

dustritomt på Svensböle industriområde. Bolaget har i dag redan en tomt på 

området men den är i praktiken fullbyggd. 

 Företaget växer och behöver bygga ändamålsenliga kontors- och sociala utrym-

men och på sikt planeras även en ny verkstadslokal och industrilokaler för ut-

hyrning. 

 

 För Svensböle industriområde finns det inte någon detaljplan. Behovet har dis-

kuterats tidigare med då efterfrågan på tomter varit i det närmaste obefintlig 

har denna planläggning inte genomförts. Genom att detaljplanläggning utförs 

för området kan tomternas byggrätter utökas så de mer motsvarar exploate-

ringsgraden för ett industriområde. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Förslag till köpeavtal för tomt görs upp. 

 Svensböle industriområde detaljplaneras. Kommunteknikern ges i uppdrag att 

kontakta planerare så arbetet kan påbörjas så snart som möjligt. 

  

 BESLUT 

 Nämnden beslöt enligt förslag. 

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

BTN § 10  

4.2.2021 Kommunteknikerns försla: 

 Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att en ca 5.500 m2 stor tomt säljs till 

ett pris om 1,00 €/m2 till Inpro brunnsborrning Ab. I köpeavtal intas en åter-

köpsklausul som kan tillämpas ifall tomten inte blir bebyggd inom fem år. 

 Förslag till köpebrev bilaga 4-1-2021. 

 

 BESLUT 

 Förslaget godkändes. 

------------------ 
Kst, § 27 

22.03.2021 

Kommundirektören förordar att försäljning bör ske. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

beslutar om försäljning av aktuell tomt till ovanstående försäljningsvillkor. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 3 / 22.03.2021 

-------------------- 
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Kfg § 23 

30.03.2021  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar om försäljning av aktuell tomt till ovanstående 

försäljningsvillkor. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kfg bilaga nr 1 / 30.03.2021 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 30.03.2021 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 24 Tilläggsbudget 2, investeringsbudgeten, vattenledning till Bomarsund 

BTN § 15  

4.2.2021 

Landskapets Fastighetsverk avser att påbörja byggande av ett besökscenter i 

Bomarsund under våren 2021. 

 Sunds kommun har fått in anhållan om anslutning av besökscentret till kommu-

nalt vatten och avloppsledningsnät. 

  

 Avståndet från tomten för besökscentret till kommunens huvudvattenledning är 

ca 470 m. Att bygga en vattenledning är kostnadsberäknat till 9.268,00 € exkl 

moms. 

 

 Det kommunala avloppet är inte utbyggt ännu i Bomarsund och diskussioner 

har förts med Landskapsregeringen om att i samband med ombyggnaden av 

Sundsvägen från Bomarsunds gård fram till Bomarsundsbron lägga en tryck-

avloppsledning i gång- och cykelbanan. Det är dock ännu oklart huruvida det 

är möjligt och ett alternativ kan vara att leda avloppet söder om torn A. En så-

dan lösning fordrar att en avloppsledning läggs enligt samma sträckning som 

den planerade vattenledningen. Att lägga en tryckavloppsledning i samband 

med byggande av vattenledning är kostnadsberäknat till 3.760,00 € exkl moms. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Nämnden anhåller om ett tilläggsanslag om 13.000 € för byggande av vatten-

ledning till besökscentret. I samma dike läggs en tryckavloppsledning för att 

förbereda en vidare utbyggnad av det kommunala avloppet.  

 Projektet bjuds ut i Sundsaktuellt. I anbudsförfrågan intas en klausul att pro-

jektet genomförs under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar tilläggs-

medel. 

 

 BESLUT 

 Enligt förslag. 

------------------ 
Kst, § 28 

22.03.2021 

Kommundirektören förordar byggnadstekniska nämndens förslag. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

beslutar att bevilja ett tilläggsanslag om 13.000 € för byggande av vattenled-

ning till besökscentret. 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

-------------------- 
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Kfg § 24 

30.03.2021  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett tilläggsanslag om 13.000 € för byg-

gande av vattenledning till besökscentret. 

 

Beslut: 

Fredrik Lindeman anmäler jäv och deltager ej i ärendets fortsatta behandling, 

vilket godkänns. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett tilläggsanslag om 13.000 € för byg-

gande av stamvattenledning till besökscentret. 

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

Kfg § 25 Plan för att främja den äldre befolkningen 

On § 15 

28.09.2020  
 Kommunstyrelsen har gett omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en lagstad-

gad plan för att främja den äldre befolkningen. 

 

 Utdrag ur Äldrelag för Åland, 7 §. https://www.lagtinget.ax/dokument/lagting-

ets-beslut-692019-45848  

7 § Plan för att stöda den äldre befolkningen 

      Kommunfullmäktige ska anta en plan för att stöda den äldre befolkningen. Äldrerådet ska 

ges möjlighet att delta i beredningen av planen. Planen ska revideras minst vart fjärde år. Pla-

nen ska innehålla: 

     1) En beskrivning av kommunens och Ålands hälso- och sjukvårds befintliga resurser för 

att tillhandahålla tjänster och service till den äldre befolkningen i kommunen. 

     2) En beskrivning av den befolkningsgrupp som består av äldre personer och som även in-

kluderar en prognos över förändringar under den förestående fyraårsperioden. 

     3) En bedömning av den äldre befolkningens välbefinnande, tillräckligheten och kvaliteten 

i fråga om de tjänster som tillhandahålls av kommunen och andra tjänsteproducenter samt 

andra faktorer som påverkar den äldre befolkningens servicebehov. 

     4) En beskrivning av åtgärder med en tidsplan för att ordna och utveckla servicenivån i en-

lighet med kraven i lagstiftningen under den kommande fyraårsperioden samt en bedömning 

av de resurser som kommunen behöver för dessa åtgärder. Beskrivningen ska ange hur ansva-

ret för åtgärderna fördelar sig mellan de olika kommunala verksamheterna. Åtgärderna ska 

stöda den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara 

sig på egen hand. 

     5) De gemensamma målen för de samordnade tjänsterna, ansvarsfördelningen och de över-

gripande rutinerna för samarbetet samt övriga åtgärder för säkerställandet av funktionella ser-

vicehelheter för klienterna, som kommunen och Ålands hälso- och sjukvård enligt 69 § i land-

skapslagen om socialvård ska komma överens om i ett samverkansavtal. 

     6) En beskrivning av kommunens kort- och långsiktiga mål för hur den äldre befolkning-

ens välbefinnande, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand ska stödas och 

servicen för den äldre befolkningen utvecklas och förbättras kvalitativt och kvantitativt. Be-

skrivningen ska inkludera vilka långsiktiga åtgärder som behöver vidtas för att uppnå målen, 

tidsplanen för åtgärderna samt vilka myndigheter som ansvarar för genomförandet av åtgär-

derna. 

     Ålands hälso- och sjukvård antar med stöd av 25 § landskapslagen (2011:114) om hälso- 

och sjukvård en strategisk plan över hur behoven av hälso- och sjukvård för landskapets invå-

nare ska uppfyllas. Såväl Ålands hälso- och sjukvårds plan som kommunens plan för att stöda 

https://www.lagtinget.ax/dokument/lagtingets-beslut-692019-45848
https://www.lagtinget.ax/dokument/lagtingets-beslut-692019-45848
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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

den äldre befolkningen ska beakta det som sägs i denna lag om samarbete, ansvar för genom-

förandet samt det som överenskoms i ett samverkansavtal med kommunen. 

  Det finns sedan tidigare en Äldreomsorgsplan antagen i Sunds kommun. 

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/aoplan12042017on-

slut_0.pdf  

Den torde innehålla allt som stipulerar enligt Äldrelag för Åland. Punkt 5 är 

ännu inte uppfylld utan den förhandlas som bäst mellan kommunerna, KST och 

ÅHS 

 

Föredragandes förslag: 

Omsorgsnämnden föreslår att Äldreomsorgsplan för Sunds kommun byter 

namn till ”Plan för stödjande av den äldre befolkningen” och därmed ersätter 

den nu gällande äldreomsorgsplanen. 

 

Planen går via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för fastställande. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
Kst, § 30 

22.03.2021 

Planen har genomgått en omfattande förändring sedan den behandlades i om-

sorgsnämnden. Förutom tidsåtgången som behövts för detta så har behand-

lingen dragit ut på tiden då ÅHS har dröjt med de nödvändiga svar som kom-

mundirektören har behövt för att kunna färdigställa planen. 

 

Planen har nu disposition enligt 7 § Äldrelag för Åland. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att planen kan fastställas. 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Äldreomsorgsplanen 

upphävs. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 5 / 22.03.2021 

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

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/aoplan12042017on-slut_0.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/aoplan12042017on-slut_0.pdf
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Kfg § 25 

30.03.2021  
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till plan för att främja den äldre be-

folkningen. 

Kommunfullmäktige upphäver Äldreomsorgsplanen. 

 

Beslut: 

Susann Eklund föreslår att planen skall återremitteras till omsorgsnämnden och 

att omsorgsnämnden ska inhämta synpunkter från äldrerådet. Förslaget under-

stöds av Tony Ek. 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Susann Eklunds förslag. 

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

Kfg bilaga nr 2 / 30.03.2021 

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

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 13 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 30.03.2021 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 26 Motion om att ändra förvaltningsstadgan i Sunds kommun 

30.03.2021  
Innan kommunfullmäktiges sammanträde så inlämnar ledamot Tony Ek en 

motion om att ändra förvaltningsstadgan i Sunds kommun. 

 

Motionen är undertecknad av ledamöterna Tony Ek, Fredrik Lindeman och Su-

sann Eklund. 

 

Ledamot Tony Ek föredrar motionen inför kommunfullmäktige. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 -------------------- 
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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 anföras 
över beslutet. 
 
Paragrafer 20-22, 25-26 

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: 19, 23-24 
 
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. 

 


