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Kst § 1 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
Kst § 2 Val av två protokollsjusterare 
Kst § 3 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan 
Kst § 4 Delgivningsärenden 
Kst § 5 Ta del av protokoll 
Kst § 6 Granskning och övervakning av kommunfullmäktiges beslut 
Kst § 7 Remiss LR, jordförvärvsutlåtande Amanda Stumbina 
Kst § 8 Remiss LR, jordförvärvsutlåtande Ida Ellinor Östman 
Kst § 9 Gemensam arbetsgrupp för att samarbeta inom äldreomsorgen 
Kst § 10 Redovisning av tjänstemannabeslut 2021, kommundirektören 
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Kst § 12 Kommunfullmäktiges sammanträden 2022 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 24.01.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 1 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

24.01.2022 Enligt kommunens förvaltningsstadga 72 § håller varje organ sina sammanträden 

vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Enligt kommunstyrelsens be-

slut § 205, 26.11.2018, sammanträder kommunstyrelsen i regel med fyra veckors 

mellanrum under helgfria måndagar, förutom under perioden juni-augusti då kom-

munstyrelsen sammanträder vid behov. Kommunstyrelsens sammanträden hålls i 

regel på kommunkansliet i Sund kl. 18.30. Enligt KomL 23 § 2 mom. är kommun-

styrelsen beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt kommu-

nens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 dagar 

före sammanträdet. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen torde konstatera sammanträdet vara instruktionsenligt samman-

kallat och beslutfört. 

 

Beslut: 

Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 

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

Kst § 2 Val av två protokollsjusterare 

24.01.2022 Enligt kommunens förvaltningsstadga § 86 skall protokollet på tid som kommun-

styrelsen bestämt justeras på det sätt som organet beslutar. Enligt tidigare praxis har 

kommunstyrelsen för varje protokoll utsett två protokolljusterare. 

 

Kommundirektörens förslag: 

I tur att justera protokollet är Linda Nordmyr och Jonas Back. Protokollet justeras 

direkt efter mötet. 

 

Beslut 

Protokollet justeras av Nina Öström och Lars-Johan Mattsson. 

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

Kst § 3 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan      

24.01.2022 Beslut: 

Föredragningslistan fastställs utan ändringar. 

---------------------   
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 24.01.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 4 Delgivningsärenden 

24.01.2022 Kommunstyrelsen för kännedom meddelas följande: 

1. Kommundirektörens rapport. 

2. Preliminärt resultat för verksamhetsåret 2021. 

3. Ålands lagtings budget för år 2022. 

4. Avtal med Hammarlands kommun om Oasenandelar. 

5. Rättelseyrkande mot Oasens beslut om rekrytering av ny förbundsdirektör. 

6. Kommundirektörernas gemensamma skrivelse till Ålands landskapsregering. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom. 

  

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

Kst § 5 Ta del av protokoll 

24.01.2022  
Kommunstyrelsen tar del av följande protokoll: 

1. Byggnadstekniska nämnden, inget möte sedan 9, 

2. Utbildningsnämnden, inget möte sedan 3, 

3. Omsorgsnämnden, ON 6 (2021),  

4. Oasen kf, förbundsstyrelsen 14 (2021), förbundsstyrelsen 15 (2021),  

5. Kommunernas socialtjänst kf, förbundsstyrelsen 16 (2021),   

6. Norra Ålands högstadiedistrikt, inget möte sedan ffge 2,   

7. Gemensamma räddningsnämnden, RN 8 (2021),  

8. Gemensamma lantbruksnämnden, inget möte sedan 2,  

9. Ålands kommunförbund, förbundsstämma 2 (2021), förbundsstyrelse 7 (2021),  

10. Gemensamt äldreråd, inget möte sedan möte 2, 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar ovanstående protokoll till kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/omn_nr_6_16.12.2021.pdf
https://www.oasen.ax/protokoll/protokoll-fran-forbundsstyrelsemote-7122021
https://www.oasen.ax/protokoll/protokoll-fran-forbundsstyrelsemote-16122021
https://www.kst.ax/sites/default/files/attachments/protocol/Fst%2016-%2021.12.2021%20%C2%A7%C2%A7%20214-236.pdf
https://www.jomala.ax/sites/default/files/attachments/protocol/den_gemensamma_raddningsnamndens_protokoll_den_9_december_2021.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_19.11.2021.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/protocol/fst7-29122021.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 24.01.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 6 Granskning och övervakning av kommunfullmäktiges beslut 

24.01.2022  
Enligt kommunallagen för landskapet Åland, 49 §, 3 mom.  

Styrelsen skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten 

är lagliga, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av sty-

relse och revisorer. 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_7_kap_styrel-

sen_49_p__uppgifter 

 

 KFGE 7 (2021) 

  

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och att de 

kan verkställas. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_7_kap_styrelsen_49_p__uppgifter
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_7_kap_styrelsen_49_p__uppgifter
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_7_-_141221_protokoll.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 24.01.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 7 Remiss LR, jordförvärvsutlåtande Amanda Stumbina 

24.01.2022  
Länk till LL (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. 

Länk till LF (2003:70) om jordförvärvstillstånd. 

 

Landskapsregeringen inbegär härmed Sunds kommuns utlåtande över Amanda 

Stumbinas ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Utlåtandet bör 

vara LR till handa den 17 januari 2022. 

 

Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 

12 §.  Fysiska personer 

Fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap. eller jordförvärv-

slagen för Åland kan, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstill-

stånd av [landskapsstyrelsen]. Vid prövningen bör [landskapsstyrelsen] beakta 

bland annat sökandens anknytning till landskapet Åland och avsikt att fast bosätta 

sig i landskapet samt markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål. 

Jordförvärvstillstånd som avses i 1 mom. kan förenas med villkor på det sätt som 

bestäms i 8 § jordförvärvslagen för Åland. 

 

Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd 

4 §. Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd 

 

[Landskapsstyrelsen] beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i enlighet 

med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordför-

värvstillstånd. 

 

Om det inte finns särskilda skäl däremot skall jordförvärvstillstånd beviljas när för-

utsättningarna i någon av följande punkter är uppfyllda: 

[...] 

2) Sökanden har flyttat till landskapet Åland och har för avsikt att stanna i land-

skapet, vilket framgår av att han eller hon har fast anställning eller av andra lik-

nande omständigheter. Markområdet understiger 4.000 m2 och skall användas för 

fast boende. Marken får inte gränsa till vatten och skall vara belägen inom planerat 

område, bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Till marken 

hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och fiskerättig-

heter. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Jordförvärvet förordas enligt LF (2003:70) om jordförvärvstillstånd, 4 §, punkt 2. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst 24.01.2022, Bilaga 1 

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

 

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 24.01.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 8 Remiss LR, jordförvärvsutlåtande Ida Ellinor Östman 

24.01.2022  
Länk till LL (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. 

Länk till LF (2003:70) om jordförvärvstillstånd. 

 

Landskapsregeringen inbegär härmed Sunds kommuns utlåtande över Ida Ellinor 

Östmans ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Utlåtandet bör vara 

LR till handa den 10 januari 2022. 

 

Landskapsregeringen ber att kommunen i utlåtandet tar ställning till om markområ-

det i ansökan är beläget inom bykärna eller annat område som är avsett för fast bo-

sättning. Uppgifter som är relevant i sammanhanget är t.ex. om eventuella byggna-

der på markområdet är registrerade som fritidshus eller bostadshus, om det i mark-

områdets omedelbara närhet finns andra bostadshus och om markområdet är beläget 

inom ett oexploaterat område. 

 

Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 

12 §.  Fysiska personer 

Fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap. eller jordförvärv-

slagen för Åland kan, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstill-

stånd av [landskapsstyrelsen]. Vid prövningen bör [landskapsstyrelsen] beakta 

bland annat sökandens anknytning till landskapet Åland och avsikt att fast bosätta 

sig i landskapet samt markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål. 

Jordförvärvstillstånd som avses i 1 mom. kan förenas med villkor på det sätt som 

bestäms i 8 § jordförvärvslagen för Åland. 

 

Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd 

4 §. Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd 

 

[Landskapsstyrelsen] beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i enlighet 

med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordför-

värvstillstånd. 

 

Om det inte finns särskilda skäl däremot skall jordförvärvstillstånd beviljas när för-

utsättningarna i någon av följande punkter är uppfyllda: 

[...] 

2) Sökanden har flyttat till landskapet Åland och har för avsikt att stanna i land-

skapet, vilket framgår av att han eller hon har fast anställning eller av andra lik-

nande omständigheter. Markområdet understiger 4.000 m2 och skall användas för 

fast boende. Marken får inte gränsa till vatten och skall vara belägen inom planerat 

område, bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Till marken 

hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och fiskerättig-

heter. 

 

 

 

 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/19757
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 24.01.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kommundirektörens förslag: 

Jordförvärvet förordas enligt LF (2003:70) om jordförvärvstillstånd, 4 §, punkt 2. 

 

Konstateras att fastigheten ligger i Björby bykärna. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst 24.01.2022, Bilaga 2 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 24.01.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 9 Gemensam arbetsgrupp för att samarbeta inom äldreomsorgen 

Kst, § 163 

13.12.2021  

Den 1a december år 2021 så hölls en norråländsk presidieträff i Saltvik. Under mö-

tet väcktes en diskussion om ett fördjupat samarbete inom äldreomsorgen. Samtliga 

deltagare ställde sig positiva till att börja diskutera ett norråländskt samarbete inom 

äldreomsorgen. Det bestämdes samtidigt att Sunds kommun skulle skicka en offici-

ell förfrågan till övriga norråländska kommuner i ärendet. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen i Sund beslutar att skicka en officiell förfrågan till övriga norr-

åländska kommuner om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att se över ett 

eventuellt fördjupat samarbete inom äldreomsorgen på ett förutsättningslöst sätt. 

 

Varje kommun utser 1-2 personer att ingå i nämnda arbetsgrupp. Kommundirektö-

rerna ingår också i arbetsgruppen utöver dessa personer. Beslutet om vilka personer 

som utses bör vara Sunds kommun till handa senast den 15 februari 2022. Kort inpå 

detta datum så kommer Sunds kommun att sammankalla till ett första möte för ar-

betsgruppen. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 
Kst, § 9 

24.01.2022  

Sunds kommun bör utse sina representanter till arbetsgruppen utöver kommundi-

rektören. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen utser två representanter till arbetsgruppen. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen utser Mats Ekholm och Petter Johansson till representanter i ar-

betsgruppen. Till ersättare utses Linda Nordmyr. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 24.01.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 10 Redovisning av tjänstemannabeslut 2021, kommundirektören 

24.01.2022  

Kommundirektören har genom gällande förvaltningsstadga rätt att avgöra vissa 

ärenden genom tjänstemannabeslut. Tjänstemannabesluten redovisas nu kommun-

styrelsen. 

 

Datum § Beslut Datum § Beslut

21.12.2020 1 Semester 10.6.2021 47 Anställning fritidsledare

22.12.2020 2 Sjukledighet 14.6.2021 48 Semester

11.1.2021 3 Semester 9.8.2021 49 Semester

12.1.2021 4 Sjukledighet 16.8.2021 50 Semester

19.1.2021 5 Erfarenhetstillägg 16.8.2021 51 Arbetsbeskrivning, ledande kock

28.1.2021 6 Semester 16.8.2021 52 Arbetsbeskrivning, kock

28.1.2021 7 Semester 16.8.2021 53 Arbetsbeskrivning, lokalvårdare

29.1.2021 8 Utbildning 16.8.2021 54 Tjänstebeskrivning, äldreomsorgsledare

2.2.2021 9 Semester 17.8.2021 55 Semester

10.2.2021 10 Semester 18.8.2021 56 Semester

15.02.2021 11 Semester 19.9.2021 57 Semester

17.2.2021 12 Utbildning 23.8.2021 58 Arbetsbeskrivning, lärare i barnomsorgen

17.2.2021 13 Utbildning 23.8.2021 59 Arbetsbeskrivning, barnskötare

18.2.2021 14 Semester 23.8.2021 60 Arbetsbeskrivning, assistent

22.2.2021 15 Semester 23.8.2021 61 Tjänstebeskrivning, skolföreståndare

23.2.2021 16 Semester 24.8.2021 62 Tjänstebeskrivning, daghemsföreståndare

11.3.2021 17 Semester 24.8.2021 63 Arbetsbeskrivning, fritidshemsledare

19.3.2021 18 Semester 27.8.2021 64 Semester

26.3.2021 19 Arbetsbeskrivning, vik. bibliotekarie 2.9.2021 65 Semester

29.3.2021 20 Semester 3.9.2021 66 Semester

30.3.2021 21 Arbetsbeskrivning, vik. bibliotekarie 6.9.2021 67 Semester

15.4.2021 22 Semester 6.9.2021 68 Semester

15.4.2021 23 Semester 22.9.2021 69 Byte av försäkring, personal

3.5.2021 24 Avsked, fritidsledare 28.9.2021 70 Beviljande av erfarenhetstillägg

3.5.2021 25 Implementering av ekonomisystem 4.10.2021 71 Semester

3.5.2021 26 Semester 5.10.2021 72 Semester

4.5.2021 27 Semester 5.10.2021 73 Semester

4.5.2021 28 Omvandling av semesterpenning 12.10.2021 74 Beviljande av erfarenhetstillägg

4.5.2021 29 Omvandling av semesterpenning 19.10.2021 75 Sjukledighet

4.5.2021 30 Semester 3.11.2021 76 Semester

4.5.2021 31 Semester 3.11.2021 77 Semester

4.5.2021 32 Omvandling av semesterpenning 8.11.2021 78 Utbildning

4.5.2021 33 Omvandling av semesterpenning 23.11.2021 79 Tjänstebeskrivning, ekonomichef

4.5.2021 34 Semester 25.11.2021 80 Semester

4.5.2021 35 Semester 25.11.2021 81 Semester

4.5.2021 36 Omvandling av semesterpenning 30.11.2021 82 Utlämnande av handlingar, KST

4.5.2021 37 Semester 30.11.2021 83 Semester

4.5.2021 38 Semester 7.12.2021 84 Sjukledighet

6.5.2021 39 Semester 7.12.2021 85 Byte av försäkring, fastigheter

6.5.2021 40 Semester 13.12.2021 86 Semester

10.5.2021 41 Stängning av kommunkansli 14.12.2021 87 Stängning av kommunkansli

18.5.2021 42 Beslut om handledararvode 14.12.2021 88 Tillsättande av vik. bibliotekarie

31.5.2021 43 Semester 17.12.2021 89 Semester

31.5.2021 44 Beviljande av erfarenhetstillägg 17.12.2021 90 Semester

7.6.2021 45 Semester 20.12.2021 91 Semester

10.6.2021 46 Arbetsbeskrivning, fritidsledare 22.12.2021 92 Semester
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 24.01.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tecknar redovisningen till kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 24.01.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 11 Remiss ÅLR, utlåtande om förslag till landskapsregeringens bibliotekspoli-

tiska program 

24.01.2022  
En av landskapsregeringen utsedd sakkunnig kommitté har utarbetat ett förslag till 

ett bibliotekspolitiskt program. Beställare av programmet är Ålands landskapsrege-

ring. Det är första gången som landskapet Åland får ett sådant styrdokument för 

bibliotekssektorn. Programmet berör den kommunala biblioteksverksamheten i hög 

grad och av den anledningen önskar landskapsregeringen höra kommunernas syn-

punkter på det bifogade programmet innan det verkställs. 

 

Utlåtandet ska vara landskapsregeringen tillhanda senast fredagen den 11 februari. 

Brevet kom till Sunds kommun den 5.1.2022. 

 

Biblioteket i Sund sorterar under förvaltningssektorn vilket är kommunstyrelsens 

ansvarsområde. 

Biblioteksverksamheten regleras i lag, nämligen i Landskapslag (1997:82) om all-

männa bibliotek. 

 

Det bör påtalas att sådana här program har en låg juridisk bärkraft. Kommunerna är 

att skyldiga att följa lag, ja, men kommunerna och andra myndigheter är inte skyl-

diga eller på annat sätt bundna att följa ett politiskt program.  

 

Det står naturligtvis Ålands landskapsregering helt fritt att skapa politiska program 

för sin egen verksamhet, precis som Sunds kommun kan skapa politiska program 

för kommunens egen verksamhet. Mot den bakgrunden bör detta bibliotekspolitiska 

program främst betraktas som ett styrdokument för de bibliotek som sorterar in un-

der Ålands landskapsregering och dess underlydande myndigheter. 

  

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen lämnar inget utlåtande på Ålands landskapsregerings förslag till 

bibliotekpolitiskt program. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst 24.01.2022, Bilaga 3 

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

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199782
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199782
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Kst § 12 Kommunfullmäktiges sammanträden 2022 

24.01.2022 

Kommunfullmäktige har under 2021 sammanträtt tisdagar på Sunds skola eller ser-

vicehuset Tallgården. 

 

26 jan 18.30 

23 feb 18.30 

30 mar 18.30 

8 juni 18.30, Bokslut 2020, Verksamhetsdiskussion – prioriteringar 

12 okt 18.30, Budgetpresentation av nämndernas förslag 

9 nov, 18.30, Skatter, taxor och remissdebatt budget 2022 

14 dec, 18.00, slutlig budget 2022 

 

Dessutom hölls ett målsättningsseminarium för kommande budgetår den 6 oktober 

dit kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium bjöds in. 

 

Kommunstyrelsen sammanträdde under följande datum under 2021 

8 feb 18.30 

22 mar 18.30 

3 maj 18.30 

31 maj 18.30 

16 aug 18.30 

4 okt 18.30 

1 nov 18.30 

29 nov 18.30 

13 dec 18.30 
 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslu-

tar att sammanträda följande datum och tider under 2022: 

25 jan 18.30 

22 feb 18.30 

29 mar 18.30 

7 juni 18.30, Bokslut 2021, Verksamhetsdiskussion – prioriteringar 

11 okt 18.30, Budgetpresentation av nämndernas förslag 

8 nov, 18.30, Skatter, taxor och remissdebatt budget 2023 

20 dec, 18.00, slutlig budget 2023 

 

Dessutom om att hålla ett målsättningsseminarium för kommande budgetår i början 

av oktober dit kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium bjuds in. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 24.01.2022 

 

 

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 anfö-

ras över beslutet. 

 

Paragrafer 2-9, 11-12 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande en-

ligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer 1, 10 

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 fram-

ställas, samt tid för yr-

kande 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 kommunmed-

lemmar. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 

Kommunstyrelsen i Sund 

Norra Sundsvägen 361, Björby 

AX-22520 Kastelholm 

 

Paragrafer: 1, 10 

 

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 pub-

licerats på kommunens webbplats. 

 

Rättelseyrkandets inne-

håll 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 

undertecknas 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 rättelseyrkandet, 

kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller kom-

munmedlem. 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: - 

 

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 kommunens webbplats. 
 

 

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 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som för-

fattat 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. 

 


