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Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
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.
Kallelse till detta sammanträde har anslagits och avsänts 08.09.2020.
Beslut:
Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.
--------------------

Kfg § 47
15.09.2020

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 Rikard Järvinen och Fredrik
Lindeman.
Beslut:
Till protokolljusterarare valdes Rikard Järvinen och Mia Schütten. Protokollet
justeras på Sunds kommunkansli onsdagen den 16 september 2020, klockan
16.30.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Godkännande och komplettering av föredragningslista

15.09.2020

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.
Frågan väcks under sammanträdet om kommunfullmäktige kan behandla ett
ärende som en ny paragraf; Extra ärende, fastställande av taxa för snöplogning.
Ärendet har ej beretts av kommunstyrelsen och har ej heller nämnt i kallelsen
till detta sammanträde.
Kommunfullmäktige måste alltså vara enig för att behandla extra ärenden.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns med följande komplettering,
En ny paragraf 52 läggs till i föredragningslistan, benämnt ”Extra ärende,
fastställande av taxa för snöplogning.”
Kommunfullmäktige är enig i sitt beslut.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer
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Ändring av förvaltningsstadga för Sunds kommun, från 1.1.2021

Kst § 91
24.08.2020

Nu gällande förvaltningsstadga började gälla från 1.8.2019 och antogs av
kommunfullmäktige 19.06.2019, 35 §.
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/forvaltningsstadgafmg
ss3518062019.pdf
I kommunens budget för 2020 så anges att förvaltningsstadgan skall revideras
med anledning av reformen med KST som innebär att socialnämnden kommer
att upphöra från 31.12.2020.
Dessutom tillkommer annan ny lagstiftning från 1.1.2021 som stipulerar nya
titlar på tjänstemän och annat.
Ändringarna är i sig inte omfattande, men relativt många till antalet vilket gör
det svårt att kalla ändringarna för en revidering. För enkelhetens skull så
föreslås därför att fullmäktige antar en helt ny förvaltningsstadga från 1.1.2021
som har följande ändringar jämfört med nu gällande förvaltningsstadga.
3§55-58 §§ 61 § 63 § 64 § 65 § 66 § 68 § 87 § 97 § 98 § -

Den gemensamma socialnämnden har tagits bort, hänvisning KST-lagen.
Borttagna. Gäller den gemensamma socialnämnden, se 3 § ovan.
Lagt till föreståndare.
2 mom. har tagits bort då det ej torde finnas lagstöd för den formuleringen.
3 mom. Ändrat till korrekt tjänstebenämning enligt ny lag.
Ändrat till ny lag från 1.1.2021.
Ändrat till korrekt tjänstebenämning enligt ny lag.
Ändrat till ny lag från 1.1.2021.
Avsnittet Kommunalteknik, 2 mom. Ändrat till korrekt lag.
2 mom. Ändrade paragrafsyftningen maa 55-58 §§ tas bort.
2 mom. Ändrade paragrafsyftningen maa 55-58 §§ tas bort.
Socialsektorn tas bort, se 3 §.
Ändring av benämning av omsorgssektorns och utbildningssektorns

sektorchefer.
108 § 4 mom. Tas bort med anledning av ny grundskolelag.
129 § 4 mom. Ändrade paragrafsyftningen maa 55-58 §§ tas bort.
Förändringarna är rödmarkerade i bilaga 3 (förslag till förvaltningsstadga) där
det varit möjligt.
Från 1.1.2021 så kommer alltså den politiska organisationen att bestå av
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Byggnadsteknisk nämnd
Omsorgsnämnd
Utbildningsnämnd

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Förvaltningsstadgan är redan idag anpassad för en politisk organisation som ej
omfattar några nämnder. Genom en ytterligare genomarbetning av
delegationsordningen så skulle administrationen och beslutsgången i
kommunen kunna effektiviseras. Det som kan betraktas som en nedsida från
politiskt håll är att färre ärenden behandlas och att det blir färre förtroendevalda
i kommunen. På motsvarande sätt blir ju uppsidan möjligheten till ökat
utkrävande av tjänstemännens ansvar samt att en mer effektiv och
ändamålsenlig organisation skapas.
Vid en snabb politisk beställning så skulle detta kunna göras till 31.12.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till
förvaltningsstadga antas.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
uppdrar åt kommunstyrelsen att bereda ett ärende som innebär att icke
lagstadgade nämnder upphör i Sunds kommun från och med 31.12.2021.
Föredragande tjänstemän uppmanas att förankra förvaltningsstadgan i sina
respektive nämnder.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 3/24.08.2020
-------------------Kfg § 49
15.09.2020

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till förvaltningsstadga.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att bereda ett ärende som
innebär att icke lagstadgade nämnder upphör i Sunds kommun från och med
31.12.2021.
Beslut:
Ledamot Tony Ek föreslår att kommunfullmäktige ej skall godkänna
kommunstyrelsens förslag om att bereda ett ärende som innebär att de icke
lagstadgade nämnderna upphör i Sunds kommun från och med 31.12.2021.
Fredrik Lindeman understöder ledamot Eks förslag.
Ledamot Mia Schütten understöder kommunstyrelsens förslag.
Diskussionen konstateras avslutad.
Ordföranden konstaterar att två olika förslag föreligger och att omröstning skall
förrättas.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Ordföranden frågar om följande omröstningsproposition; stöder man
kommunstyrelsens förslag röstar man JA och stöder man Tony Eks förslag
röstar man NEJ. Omröstningspropositionen godkänns.
Omröstningen förrättas.
Omröstningen föll ut enligt följande:
Johan Lindholm – JA
Susanne Eklund - NEJ
Benny Klingberg – NEJ
Rikard Järvinen – NEJ
Fredrik Lindeman – NEJ
Annika Kortman – NEJ
Tony Ek – NEJ
Christer Lindqvist – NEJ
Heljä Vesterlund – NEJ
Mia Schütten – JA
Dorita Lindholm - NEJ
Ordförande konstaterar att med 9 stycken NEJ-röster mot 2 stycken JA-röster
så har kommunfullmäktige bifallit ledamot Tony Eks förslag.
Ordföranden konstateras således att kommunfullmäktige har beslutat följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till förvaltningsstadga.
Kommunfullmäktige beslutar att ej godkänna kommunstyrelsens förslag om att
bereda ett ärende som innebär att de icke lagstadgade nämnderna upphör i
Sunds kommun från och med 31.12.2021.
-------------------Kfg bilaga nr 1/15.09.2020
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Revidering av arvodesstadga för Sunds kommun

Kst § 96
24.08.2020

Länken är till den arvodesstadga som gäller för år 2020.
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/arvodesstadga_2020.p
df
Med anledning av verkställigheten av lagen om kommunernas socialtjänst så
kommer socialnämnden i Sunds kommun att upphöra från 31.12.2020.
I det reviderade förslaget till arvodesstadga är ovanstående beaktat och detta,
tillsammans med att arvodesstadgan börjar gälla tills vidare, är de enda
förändringarna jämfört med nu gällande arvodesstadga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodesstadgan antas
och börjar gälla från 1.1.2021 och tills vidare.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst bilaga nr 7/24.08.2020
-------------------Kfg § 50
15.09.2020

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till arvodesstadga och att den
börjar gälla från 1.1.2021 och tills vidare.
Beslut:
Ledamot Tony Ek föreslår att arvodesstadgan ej skall gälla tills vidare utan att
den skall beslutas om årligen.
Förslaget understödes av ledamot Susanne Eklund.
Kommunstyrelsens förslag vinner inget understöd.
Kommunfullmäktiges beslut blir således att anta förslaget till arvodesstadga
och att den börjar gälla från 1.1.2021 och den skall fastställas årligen.
-------------------Kfg bilaga nr 2/15.09.2020
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer
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Delgivning av kommunstyrelsens protokoll

15.09.2020

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 1,
Kommunstyrelsen 2,
Kommunstyrelsen 3,
Kommunstyrelsen 4,
Kommunstyrelsen 5,
Kommunstyrelsen 6.
Beslut:
Kommunfullmäktige tecknar delgivningarna för kännedom.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer
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Extra ärende, fastställande av taxa för snöplogning.

Btn § 96
03.09.2020

Avgifterna för snöröjning var föregående vinter: 160 euro inkl. moms per
väg/infart då avgiften erläggs före den 31.10. 240 euro inkl moms per
väg/infart då avgiften erläggs efter den 31.10. Extra beställd snöplogning
debiteras skilt enligt självkostnadsprincipen. Förseningsavgiften gäller dock
inte nyinflyttade efter 30 september. Snöplogningsavgiften höjdes senast år
2017.
Kommunteknikerns förslag:
Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxan höjs enligt: 190 euro inkl.
moms per väg/infart då avgiften erläggs senast den 30.11. 270 euro inkl. moms
per väg/infart då avgiften erläggs efter den 30.11. Extra beställd snöplogning
debiteras skilt enligt självkostnadsprincipen. De snöplogningskunder som
erhöll snöplogning under föregående säsong. erhåller snöplogning fram till och
med 30.11.2020
Beslut:
Tony Ek föreslog att nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxan
bibehålls enligt: 160 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs senast
den 30.11. 240 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs efter den
30.11. Extra beställd snöplogning debiteras skilt enligt självkostnadsprincipen.
De snöplogningskunder som erhöll snöplogning under föregående säsong.
erhåller snöplogning fram till och med 30.11.2020 Susann Eklund gav förslaget
sitt understöd. Kommunteknikerns förslag erhöll inget varvid Tony Eks förslag
blev nämndens beslut.
-------------------Kfg § 52
15.09.2020

Ärendet behandlas med stöd av 48 § i detta protokoll.
Beslut:
Ledamot Tony Ek föreslår att datumen ändras från den sista november till den
sista oktober.
Ledamot Susanne Eklund understöder Tony Eks förslag.
Ledamot Mia Schütten föreslår att de bägge taxorna höjs med 30 €.
Ledamot Rikard Järvinen understöder Mia Schüttens förslag.
Ledamot Tony Ek föreslår att taxan skall lämnas oförändrad.
Ledamot Benny Klingberg understöder Tony Eks förslag.
Ordföranden frågar om följande omröstningsproposition; stöder man Tony Eks
förslag röstar man JA och stöder man Mia Schüttens förslag röstar man NEJ.
Omröstningspropositionen godkänns.
Omröstningen förrättas.
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Omröstningen föll ut enligt följande:
Johan Lindholm – JA
Susanne Eklund - JA
Benny Klingberg – JA
Rikard Järvinen – NEJ
Fredrik Lindeman – JA
Annika Kortman – JA
Tony Ek – JA
Christer Lindqvist – JA
Heljä Vesterlund – JA
Mia Schütten – NEJ
Dorita Lindholm - JA
Ordförande konstaterar att med 9 stycken JA-röster mot 2 stycken NEJ-röster
så har kommunfullmäktige bifallit ledamot Tony Eks förslag.
Ordföranden konstateras således att kommunfullmäktige har beslutat följande:
Kommunfullmäktige fastställer taxan enligt följande:
160 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs senast den 30.10.
240 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs efter den 30.10. Extra
beställd snöplogning debiteras skilt enligt självkostnadsprincipen. De
snöplogningskunder som erhöll snöplogning under föregående säsong erhåller
snöplogning fram till och med 30.10.2020.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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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 47-48, 51
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.
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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: 46, 49-50, 52
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.
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