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Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 19.01.2021
Intygar
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
26.01.2021
Kfg § 1
Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
26.01.2021
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
kommunens egen förvaltningsstadga kapitel 3 fullmäktiges sammanträden § 12
sänds kallelse till fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet.
Enligt 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.
Enligt § 40 KomL utövas ordförandeskapet av den ledamot som längst
innehaft ett fullmäktigeuppdrag till det av valförrättningen av
kommunfullmäktiges presidium slutförts. Den som längst innehaft ett
fullmäktigeuppdrag är ledamot Dorita Lindholm.
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 19.01.2021.
Beslut:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört.
-------------------Kfg § 2
26.01.2021

Val av två protokolljusterare
Enligt kapitel 6 Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga § 44
skall fullmäktiges protokoll justeras av två för ändamålet för var gång valda
justerare, 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 Annika Kortman och Tony Ek.
Beslut:
Till protokolljusterarare valdes Christer Lindqvist och Annika Kortman.
Protokollet justeras på Sunds kommunkansli onsdagen den 27 januari 2021,
klockan 09.00.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
26.01.2021
Kfg § 3
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
26.01.2021

https://www.regeringen.ax/alandsklagstiftning/alex/199773#pr_6_kap_fullmaktige_44_p__forutsattningar_for_be
handling_av_arenden
44 §. Förutsättningar för behandling av ärenden
Fullmäktige kan endast handlägga ärenden som nämnts i kallelsen till
sammanträdet 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.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
26.01.2021
Kfg § 4
Val av ordförande och vice ordförande för kommunfullmäktige för år
2021
26.01.2021

Enligt kommunens förvaltningsstadga utser kommunfullmäktige 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
kommunfullmäktiges vice ordförande utses Johan Lindholm och till
kommunfullmäktiges andre vice ordförande utses Susann Eklund.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
26.01.2021
Kfg § 5
Kommunfullmäktiges sammanträden 2021
26.01.2021

Kommunfullmäktige har under 2020 sammanträtt tisdagar på servicehuset
Tallgården och på Sunds skola.
21. jan 18.30
25. feb 18.30
31. mar 18.30
30. juni 18.30, Bokslut 2019
15. sept 18.30,
10. nov, 18.00, Skatter, taxor och remissdebatt budget 2021
1. dec, 18.00, Slutlig budget 2021
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande datum och tider under
2021, (reservdagar inom parantes).
Det konstateras att planen är preliminär och att datumen kan komma att ändra.
Kommunfullmäktige önskar att kommunstyrelsen skall diskutera huruvida det
skall hållas ett målsättningssemiarium på våren.
23. feb 18.30
30. mar 18.30
(11. maj 18.30)
8. juni 18.30, Bokslut 2020
14. sep 18.30, Budgetpresentation
9. nov, 18.00, Skatter, taxor och remissdebatt budget 2022
14. dec, 18.00, slutlig budget 2022, mötesdatum 2023
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
26.01.2021
Kfg § 6
Delgivning av kommunstyrelsens protokoll
26.01.2021

Det kan anses motiverat att kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens
protokoll för kännedom för att på så sätt kunna övervaka hur kommunstyrelsen
bedriver sitt arbete.
Kommunstyrelsen har inget beredningstvång för detta ärende.
Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen 10
Beslut:
Kommunstyrelsens protokoll är delgivet.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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sida 8

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
26.01.2021
Kfg § 7
Förlängning av kommunalväg i Strömbolstad, BTN
BTN § 84
2.7.2020
Boende vid Strömbolstadvägens sista del som inte är kommunalväg har
kommit in med en anhållan om att denna del görs om till kommunalväg.
I sista änden av vägen finns tre bostadshus och halvvägs ett.
Den aktuella vägsträckan är ca 430 m lång och bredden på vägbana inklusive
vägren 4 m på de flesta platser av vägen.
Enligt lantmäteriets handlingar är vägrätten angiven till en bredd om 5 m,
vilket även inkluderar vägslänter och -diken.
Enligt den plan kommunfullmäktige i Sund antagit för de kommunala vägarnas
ny- och ombyggnad förutsätts:
- För att en enskild väg ska kunna klassas som kommunalväg ska
följande kriterier vara uppfyllda:
Vägen ska betjäna minst tre fastigheter med bostadshus där det
stadigvarande bor personer mantalsskrivna i kommunen.
Vägen ska ha en minsta längd på 300 m.
Vägen ska i standard uppfylla kriterierna under punkterna 3.5 och 3.6.
Uppfylls inte nämnda standard ska vägen byggas om så detta uppfylls.
Delägare i vägen ska ta del i ombyggnadskostnaderna med minst 20%.
Deltagarandelen kan vara högre ifall landskapsregeringen inte beviljar
30 % i ombyggnadsbidrag för vägombyggnaden.
Beslut om att konvertera enskild väg till kommunalväg kan fattas av
kommunfullmäktige efter att ansökan inlämnats till kommunen av boende
längs den ensklida vägen.
Minimistandard enligt angivna punkter 3.5 och 3.6 är en körbanebredd på 4,2
m (vägbrädd 4,6 m) och 200 – 250 mm tjockt bärlager 0/63 grus och 100 – 120
mm utjämningslager av 0/32 grus.
Ombyggnadskostnaderna kan uppskattas till ca 50.000 och om vägen ska
ytbeläggas tillkommer ca 20.000. Därtill tillkommer kostnader för
markinlösen/servitutsersättning och upprättande av vägplan. För att få fram
mer exakta kostnader behöver en förprojektering göras.
Kommunteknikerns förslag:
Föreslår att nämnden konstateraratt kriterierna för nybyggnad av
kommunalväg uppfylls då det är totalt fyra hushåll och sträckan överstiger 300
m.
En förfrågan skickas till intressenterna om de även tar del i kostnaderna för
vägombyggnaden för att klargöra ifall även detta kriteriet uppfylls.
BESLUT
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
26.01.2021
--------------------------------BTN § 126
3.12.2020
Jonny Mattsson som verkat som ombud för vägintressenterna har lämnat in en
specifikation på kostnadsfördelning för de fastigheter som har del i vägen.
Vägintressenterna skulle enligt denna ta del i de kalkylerade
ombyggnadskostnaderna med 20% (15.000 €).
I landskapslagen om kommunalvägar § 19 anges att: För byggande av
kommunalväg beviljas landskapsbidrag efter prövning inom ramen för härför
anvisade anslag.
Landskapsregeringen har sen ett antal år tillbaka valt att inte ta in medel för nyoch ombyggnadsbidrag till kommunalvägarna.
Det finns ett antal befintliga kommunalvägar i kommunen som är i rätt dåligt
skick och behöver åtgärdas. Det i praktiken indragna stödet från
landskapsregeringen innebär att kommunen har begränsade ekonomiska
förutsättningar att bygga nya kommunalvägar innan de redan befintliga som är
i dåligt skick åtgärdats.
Kommunteknikerns förslag:
Föreslår att förlängningen av Strömbolstadvägen tas in i planen för ny- och
ombyggnad av kommunalvägar eftersom kriterier för erhållande av
kommunalväg uppfylls.
Turordning för genomförande fastställs när ny- och ombyggnadsplanen
revideras.
BESLUT
Enligt förslag.
--------------------------------Kst, 161
21.12.2020

Det finns alltid en ekonomisk konsekvens av alla beslut. I just detta fall så
kommer den ekonomiska konsekvensen att bli en realitet i samband med att
planen skall verkställas. Därmed så anser kommundirektören att
kommunstyrelsen kan godkänna byggnadstekniska nämndens förslag med den
reservationen att när själva planen sedan skall verkställas så kan den
ekonomiska verkligheten se annorlunda ut än den gör i slutet av år 2020 och att
planens verkställighet är kopplad till fastställd budget för aktuellt år.
Det framgår även av BTN, 2.7.2020, § 84, att: ”Delägare i vägen ska ta del i
byggnadskostnaderna med minst 20%. Deltagarandelen kan vara högre ifall
landskapsregeringen inte beviljar 30 % i ombyggnadsbidrag för
vägombyggnaden.”
Eftersom Landskapsregeringen ej längre betalar ut bidrag för vägbyggen så
borde vägintressenterna stå för en större deltagarandel enligt kommunens
antagna regelverk.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Kommunfullmäktige

26.01.2021
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förlängningen av
Strömbolstadvägen tas in i planen för ny- och ombyggnad av kommunalvägar
eftersom kriterier för erhållande av kommunalväg uppfylls.
Vidare konstateras att när själva planen sedan skall verkställas så kan den
ekonomiska verkligheten se annorlunda ut än den gör i slutet av år 2020 och att
planens verkställighet är kopplad till fastställd budget för aktuellt år.
Vägintressenterna bör stå för en större deltagarandel än 20 %, enligt
kommunens antagna regelverk, för att projektet skall bli av.
Beslut:
Enligt kommundirektörens förslag med tillägget att byggnadstekniska nämnden
informerar intressenterna om vilken deltagarandel som man sedan kommer att
föreslå.
-------------------Kfg, 7
26.01.2021

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att förlängningen av Strömbolstadvägen tas in i
planen för ny- och ombyggnad av kommunalvägar eftersom kriterier för
erhållande av kommunalväg uppfylls.
Vidare konstateras att när själva planen sedan skall verkställas så kan den
ekonomiska verkligheten se annorlunda ut än den gör i slutet av år 2020 och att
planens verkställighet är kopplad till fastställd budget för aktuellt år.
Vägintressenterna bör stå för en större deltagarandel än 20 %, enligt
kommunens antagna regelverk, för att projektet skall bli av.
Byggnadstekniska nämnden informerar intressenterna om vilken deltagarandel
som man sedan kommer att föreslå.
Beslut:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
26.01.2021
Kfg § 8
Indexjustering av närståendevårdares arvoden
Kst, § 166
21.12.2020

Indexjustering av närståendevårdares arvoden indexjusteras varje år enligt
särskilda beslut. Dessa beslut är lagstadgad miniminivå. Dessa beslut kommer
ganska sent varje år, som börjar gälla från 1a januari kommande år.
Beslutet har sedan av hävd, konfirmerats på nämndnivå (omsorgsnämnden och
socialnämnden). För att förenkla hanteringen av detta förfarande så är det
rimligt att kommunfullmäktige delegerar detta beslut till äldreomsorgsledaren
så länge som denne beslutar att lägga sig på den lagstadgade miniminivån.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att beslutet om
närståendevårdares arvoden delegeras till äldreomsorgsledare att fatta beslut
om. Över beslutet skall föras protokoll. Delegeringen gäller så länge som
beslutet håller sig på den lagstadgade miniminivån. Beslutet gäller tills vidare.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 7 / 21.12.2020
-------------------Kfg, 9
26.01.2021

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att, beslutet om närståendevårdares arvoden
delegeras till äldreomsorgsledare att fatta beslut om. Över beslutet skall föras
protokoll. Delegeringen gäller så länge som beslutet håller sig på den
lagstadgade miniminivån. Beslutet gäller tills vidare.
Beslut:
Tony Ek föreslår att kommunfullmäktige skall besluta att omsorgsnämnden
fortsättningsvis fattar beslut om närståendevårdares arvoden. Fredrik Lindeman
understöder förslaget.
Erik Schütten föreslår att kommunfullmäktige skall besluta enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om följande omröstningsdisposition.
Stöder man kommunstyrelsens förslag röstar man JA och stöder man Tony Eks
förslag röstar man NEJ. Omröstningspropositionens godkänns.
Omröstningen förrättas.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
26.01.2021
Omröstningen föll ut enligt följande:
Johan Lindholm - JA
Susann Eklund - NEJ
Benny Klingberg – NEJ
Erik Schütten - JA
Rikard Järvinen - NEJ
Fredrik Lindeman - NEJ
Annika Kortman - JA
Tony Ek - NEJ
Christer Lindqvist - NEJ
Heljä Vesterlund - NEJ
Mia Schütten - JA
Dorita Lindholm - NEJ
Ordförande konstaterar att med 4 JA-röster mot 8 NEJ-röster så beslutar
kommunfullmäktige enligt Tony Eks förslag.
Därmed har kommunfullmäktige beslutat att omsorgsnämnden fortsättningsvis
fattar beslut om närståendevårdares arvoden.
-------------------Kfg bilaga nr 1 / 26.01.2021
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
26.01.2021
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 2-6
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
rättelseyrkande kan
framställas, samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser
eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av
kommunmedlemmar.
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
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet
lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan.

Rättelseyrkandets innehåll

Protokolljusterarnas signaturer

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
KOMMUNALBESVÄR

26.01.2021

Besvärsmyndighet och
besvärstid

sida 14

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
rättelseyrkandet, 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, 7-8
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
besvärstid

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.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

