
 SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA 

 

 
Organ   Nr   Sida 

Kommunfullmäktige 7/2019 1 

 

Sammanträdesti

d 

Tisdagen den 20.8.2019, kl.18.32 – 18.50 

 
Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården 
Närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter: 

 

  Lindholm Dorita ordf. 

  Larpes Gard, viceordf. 

  Mattsson Christer,  andra viceordf. 

  Berglund Jan-Erik 

  Berglund Tom 

  Frank Veronica 

  Johansson Ingegerd 

  Karlsson Anna 

  Karlsson Karin 

  Kortman Annika 

  Lindqvist Christer 

  Olin Camilla 

  Svahn Didrik 

Ersättare: 

 

  Lindeman Fredrik 

  Wennström Mikael 

  Johansson Petter 

  Ek Tony 

  Eklund Susann 

  Ek Tor-Åke 

  Göstas Agneta 

  Ninna Nikula 

  Carlsson Ann 

 

 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

 Ekholm Mats, kst viceordförande 

 Andersén Jens, sekreterare 

 

 

 

 

 
Ärenden 

 
§§ 48 - 53 

Underskrift 

 

 

 

 

 

 

Dorita Lindholm                                                  Jens Andersén 

ordförande                                                           sekreterare 

Protokollet justerat 

 

 

 

 

Tid och plats tisdagen den 20.08.2019, på servicehuset Tallgården 

 

 

 

 Susann Eklund                                                    Ingegerd Johansson  

Protokollet framlagt  
till påseende 

 

 

 

Tid och plats torsdagen den 22.08.2019, kl. 09.00 

Intygar: 

 

 

Ann-Mari Öster-Karlsson 
Byråsekreterare 
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Organ Kallelsedatum Kallelsenummer 

Kommunfullmäktige 14.08.2019 7/2019 

Sammanträdestid Tisdagen den 20 augusti 2019, kl. 18.30  

 

Sammanträdesplats Servicehuset Tallgården 

 

Protokollet framlagt 

till påseende 

Torsdagen den 22.08.2019, kl. 09.00 på kommunkansliet i Björby 

Kallelsen utfärdad 

 

Sund den 14 augusti 2019 

 

                                                      Dorita Lindholm ordf.  
 

Ärendets §-nummer Ärende sida 

 

 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 14.08.2019 

 

Intygar 

 ________________________________________ 

                     Mia Schütten, byråsekreterare 

Kfg § 48 Sammanträdets laglighet och beslutförhet ......................................................................... 3 
Kfg § 49 Val av två protokolljusterare .............................................................................................. 3 
Kfg § 50 Godkännande och komplettering av föredragningslista ..................................................... 3 
Kfg § 51 Anhållan om befrielse från uppdraget som kommunstyrelsemedlem ................................ 4 
Kfg § 52 Anhållan om befrielse från uppdraget som kommunstyrelsemedlem ................................ 6 
Kfg § 53 Fyllnadsval av styrelse och styrelsens presidium ............................................................... 8 

 

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.08.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 48 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

20.08.2019 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 14.08.2019. 

 

Beslut: 

 Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sida 1. 

Sammanträdet förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

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

Kfg § 49 Val av två protokolljusterare 

20.08.2019 Enligt kapitel 6 Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga § 44 

skall fullmäktiges protokoll justeras av två för ändamålet för var gång valda 

fullmäktige, såvida fullmäktige inte beslutat annorlunda beträffande något 

ärende. I enlighet därmed bör två protokolljusterare utses för sammanträdet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunfullmäktige torde bestämma tid för protokolljustering, samt utse två 

protokolljusterare. I tur att justera protokollet är Anna Karlsson och Ingegerd 

Johansson. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Susann Eklund och Ingegerd Johansson. 

Protokollet justeras direkt efter mötet. 

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

Kfg § 50 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

20.08.2019 Beslut: 

 Föredragningslistan godkändes.  

                       --------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.08.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 51 Anhållan om befrielse från uppdraget som kommunstyrelsemedlem 

Kst § 143 

12.8.2019  Göte Winé har den 12.08.2019 inkommit med en anhållan om befrielse från sitt 

förtroendeuppdrag som ordinarie kommunstyrelseledamot  p.g.a. flytt från 

kommun. 
 

Kommunallag (1997:73) 

16 §. Förlust av valbarhet 

Om en ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller 

förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att ledamoten har 

avgått från sitt uppdrag.  

 

En ledamot som för högst sex månader handhar ett uppdrag som innebär en 

inskränkning av valbarheten till ett kommunalt förtroendeuppdrag förlorar inte 

sin valbarhet men får inte verka som ledamot under den tid det tillfälliga 

uppdraget varar.  
 

 

17 §. Avsked och befrielse från förtroendeuppdrag 

En förtroendevald som visar giltigt skäl skall beviljas avsked från uppdraget. 

 

Avsked beviljas av fullmäktige, utom för ledamöterna i en kommitté som 

beviljas avsked av styrelsen.  

 

Den som utsetts till ledamot i landskapsregeringen skall på egen begäran 

befrias från ett fullmäktigeuppdrag för den tid uppdraget i 

landskapsregeringen varar.  
 
 

47 §. Valbarhet till styrelsen 

Valbar till ledamot i styrelsen är den som har kommunen som sin hemkommun 

och som har rösträtt i kom- munalval i någon kommun i landskapet.  

 

Valbar till ledamot i styrelsen är inte  

1) den som står under förmynderskap, 

2) en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol, 

3) en avdelningschef vid Ålands landskapsregerings centrala ämbetsverk, 

4) den som är anställd hos kommunen inom kommunens centralförvaltning och 

som lyder under kommunstyrelsen,  

5) den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en nämnd 

eller annars svarar för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av 

kommunstyrelsen samt  

6) ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för en 

organisation som har hand om bevakningen av personalens intressen i 

kommunen. Valbar är inte heller den som i egenskap av förhandlare för 

organisationen eller i annan motsvarande egenskap ansvarar för 

intressebevakningen.  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.08.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige kan inte samtidigt vara 

ledamot eller ersättare i styrelsen förutom då fullmäktige tillträtt efter nyval 

och en ny styrelse ännu inte har utsetts.  

 

Den som är medlem av landskapsregeringen kan inte samtidigt vara ledamot 

eller ersättare i styrelsen.  

 

En ledamot i fullmäktige eller landskapsregeringen får utses till ledamot eller 

ersättare i styrelsen endast om denna lämnat skriftligt samtycke därtill.  

 

Majoriteten av ledamöterna i styrelsen får inte vara personer som är anställda 

av kommunen.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att Göte Winé 

beviljas befrielse från samtliga förtroendeuppdrag i kommunen p.g.a flytt från 

kommunen. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 11/12.8.2019 

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

 

Kfg § 51 

20.08.2019 Beslut: 
 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 01/20.08.2019 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.08.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 52 Anhållan om befrielse från uppdraget som kommunstyrelsemedlem 

Kfg § 46 

2.7.2019 Kommunstyrelsens ordförande har den 24.6.2019 inkommit med en skrivelse 

där ordförande lämnar sin begäran om att bli entledigad från uppdraget som 

kommunstyrelsemedlem och styrelsens ordförande. 

 
 Kommunallag (1997:73) 

48 §. Tillsättande av styrelse Fullmäktige tillsätter en styrelse vid ett sammanträde som 

fullmäktige håller i januari. Antalet ledamöter skall vara minst fem. 
 

Ledamöterna och personliga ersättare för dem utses för två år åt gången. 

 

Bland dem som utsetts till ledamöter i styrelsen utser fullmäktige ett presidium, bestående av 

en ordförande och en eller två vice ordförande. Hela presidiet utses vid samma valförrättning. 

 

Hela styrelsen väljs vid en valförrättning, vilket betyder att vid befrielse av 

ordförande bör hela styrelsen entledigas. Övriga styrelseledamöter kan då 

väljas på nytt. 

  

Beslut: 
 Avskrivet från dagordningen 

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

Kfg bilaga nr 01/02.07.2019 

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

 

 

 

Kst § 139  

12.08.2019 Kommunstyrelsens ordförande har den 24.6.2019 inkommit med en skrivelse 

där ordförande lämnar sin begäran om att bli entledigad från uppdraget som 

kommunstyrelsemedlem och styrelsens ordförande. 

  

 Kommunstyrelsens viceordförandes förslag: 

 Kommunstyrelsen beslutar be kommunfullmäktige ta beslut i ärendet. 

 

 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 
  

 Kommundirektören anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. 

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

 Kst bilaga nr 08/12.08.2019 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.08.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 52 

20.08.2019 Beslut: 
 Bengt Hagström  befrias från sitt uppdrag som kommunstyrelsemedlem och dess 

ordförande 

 

 Kommundirektören anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. 

--------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.08.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 53 Fyllnadsval av styrelse och styrelsens presidium 

Kfg §  47 

02.07.2019 Kommunfullmäktige beslöt utse följande ledamöter med personliga ersättare  

 till kommunstyrelse för åren 2018-2019 

 

Ordinarie                                                      Ersättare 

Bengt Hagström, ordförande Erik Schütten 

Mats Ekholm, viceordförande Jonas Back 

Nina Öström  Sisa Långkvist 

Desirée Zetterman  Ninna Nikula 

Göte Winé   Sven Blomberg 

 

Kommunfullmäktige besluter utse ledamöter till kommunstyrelsen för resten av  

perioden 2018-2019, samt personliga ersättare. Kommunfullmäktige väljer 

först styrelsens sammansättning och bland de som valts till styrelsen utser 

fullmäktige en ordförande och en viceordförande. 

 

Beslut: 

 Avskrivet från dagordningen. 

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

Kst § 140  

12.8.2019 Kommunallag (1997:73) 

15 §. Förtroendeuppdrags giltighetstid  

En förtroendevald skall handha sitt uppdrag under den tid för vilken han eller hon valts och även 

efter denna tid, tills någon annan har valts till uppdraget. Om ett förtroendeuppdrag blir ledigt 

under pågående mandattid skall en ny innehavare av förtroendeuppdraget utses för den 

återstående mandattiden.  

En förtroendevald skall också handha sitt uppdrag till dess saken slutligt avgjorts, om  

1) valet av innehavare av förtroendeuppdraget har överklagats,  

2) befrielse eller avsked inte har beviljats eller  

3) fullmäktiges valbeslut av någon annan orsak inte kan verkställas. 

 

Kommunstyrelsens viceordförandes förslag: 

 Kommunstyrelsen beslutar be kommunfullmäktige ta beslut i ärendet. 

 

 Beslut: 

Förslaget godkändes.  

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

 
 

Kfg § 53 

20.08.2019 Beslut: 

 Till nya ordinarie kommunstyrelsemedlemmar väljs Erik Schütten och Sonja 

Lindström - Winé. Till ny ersättare för Erik Schütten väljs Anna Karlsson. 

 

 Till ny styrelseordförande väljs Erik Schütten 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.08.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

BESVÄRSANVISNING 

 
BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan 

kommunalbesvär enligt § 112 i Kommunallagen inte anföras över beslutet i  

 Paragraferna  

  

  

 Enligt 15 §  FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över 

nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

  

 

  

 

BESVÄRSMYNDIGHET I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär 

OCH BESVÄRSTID 

 Besvärsmyndighet, adress och postadress 

 Ålands Förvaltningsdomstol 

 PB 31 

 22101 Mariehamn 

 

 Kommunalbesvär, paragrafer  Besvärstid 

 48-53                   30 dagar 

 

 

 Förvaltningsbesvär, paragrafer  Besvärstid 

  

 

 

 Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 

 Ålands Landskapsregering 

 PB 1060 

 22111 Mariehamn 

 

 Paragrafer  Besvärstid 

   30 dagar 

 

 

 

 Besvärstid börjar från delfåendet av beslutet. 

 

 

 I besvärsskriften skall uppges: 

 - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

 - vilka beslut som överklagas 

 - vilka ändringar som yrkas i beslutet 

 - motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

 Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som 

författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar 

den, skall också hans 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 räknas. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 20.08.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

INLÄMNANDE AV 

BESVÄRSHANDLINGAR Besvärshandlingarna skall lämnas 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 under besvärstidens sista dag, innan ämbetsverket 

stängs. 

 

  

 Besvärshandlingarna kan även lämnas till: 1) 

 Namn, adress och postadress   Paragrafer 

 

 

 

 

 

  

 

 
TILLÄGGSUPPGIFTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten 
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