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Kfg § 31 Tilläggsbudget 1, Tallgården 
Kfg § 32 Motion om att ändra förvaltningsstadgan 
Kfg § 33 Balansbok och verksamhetsberättelse för 2020 
Kfg § 34 Revidering av det personalpolitiska programmet för Sunds kommun 

 

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 08.06.2021 
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Kfg § 27 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

08.06.2021 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 01.06.2021. 

 

Beslut: 

 Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 

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

Kfg § 28 Val av två protokolljusterare 

08.06.2021 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 Sonja Lindström-Winé och 

Ann-Charlott Nyman. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Annika Kortman och Sonja Lindström-Winé. 

Protokollet justeras på Sunds kommunkansli på tisdagen den 8 juni 2021, di-

rekt efter sammanträdet. 

-------------------- 
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Kfg § 29 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

08.06.2021  
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: 

Föredragningslistan godkänns.  

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

Kfg § 30 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll 

08.06.2021  
Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 3 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

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

 
 
  

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
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_4_310521_-_protokoll.pdf
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Kfg § 31 Tilläggsbudget 1, Tallgården 

On § 7 

25.03.2021  
 Anhållan om medel från danaarv har behandlats i kommunstyrelsen samt kom-

munfullmäktige. Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till omsorgs-

nämnden gällande den del det berör Tallgården för behandling. 
  

Kfg § 18 

23.2.2021        Tilläggsbudget 1, Tallgården och Sunds bibliotek 

Kst § 15 

08.02.2021 

Rent allmänt så bör man vara försiktig med tilläggsbudgeter. Principen med 

budgetering är att när budgeten bereds så skall alla anslag prövat mot varandra 

så att kommunfullmäktige därigenom ska avgöra var pengarna gör mest nytta. 

När en tilläggsbudget behandlas så saknas dylikt förfarande eftersom lejonparten av budgeten 

redan är beslutad om. Därför så är det ju så att alla tilläggsbudgeter sker genom en försämring av 

resultatet, med investeringar och danaarvsmedel som undantag, som endast belastar kassamedel. 

För beviljande av nedanstående projektanslag förutsätts i beredningen att kommunfullmäktige 

godkänner att dessa finanserias av danarvsmedel. 

 

Tallgården har följande behov för verksamheten som ej finns budgeterade under år 2021. 

o Matsal: 8 bord och 35 stolar, totalt 15 000 €. 

o Utemöbler till nya gården: bord, positionsstolar, vanliga stolar, totalt 5 000 €. 

o Utemöbler: trähammock, parasoll, fästmanssoffa, totalt: 1 500 €. 

o Wifi för hela Tallgården samt infrastruktur: 2 500 €. 

o Smarttelefoner 4 st,: totalt 2 000 €. 

o Möbler till klientrum: vårdsäng 1 000 €, 8 st sängbord, 4 000 €, 5 madrasser 

2 500 €. 

Innebär totalt: 33 500 €. 

Detta räknas som en kvalitetshöjande åtgärd inom äldreomsorgen. 

 

Sunds bibliotek vill driva ett projekt, Sunds kommun 700 år och Åland 100 år. 

Projektmedel för detta finns ej beviljat i kommunens budget för år 2021. Firandet kommer att 

ske i mitten på augusti på Sunds bibliotek. Projektet kommer 

kosta ca 15 000 €, varav kommunen planeras ta en tredjedel av kostnaderna. 

Projektbudget som följer: 

o Redaktör/layout för pjäsantalogi och historik, 2000 €. 

o Pjäsantlogi, tryckkostnad (200 ex), 2000 €. 

o Historik, (200 ex), 1000 €. 

o Skribent för historik (3 mån arbete), 6500 €. 

o Ungdomslön (1 mån arbete), 1500 €. 

o Författarbesök, 250 €. 

o Musik och tårta, 400 €. 

Innebär totalt 4500 € för kommunens del, vilket är en tredjedel av totalen. 

Detta räknas som ett kulturellt ändamål. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsmedlen beviljas under förutsätt-

ning att det finansieras med danaarvsmedel. 

Tallgården: 33 500 € belastar balanskonto 2362. 

Sunds bibliotek: 4500 € belastar balanskonto 2361. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Kfg § 18 

23.02.2021 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beviljar tilläggsmedlen under förutsättning att det finansieras med dana-

arvsmedel. 

Tallgården: 33 500 € belastar balanskonto 2362. 

Sunds bibliotek: 4500 € belastar balanskonto 2361. 

 

Beslut: 

Ledamot Tony Ek föreslår att den delen av tilläggsbudgeten som rör Tallgården skall återremitte-

ras till omsorgsnämnden, i övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag. 

Förslaget understöds av Fredrik Lindeman. 

Kommunfullmäktige beslutar sedan enhälligt enligt ledamot Tony Eks förslag. 

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

 

On § 7 

25.3.2021 På grund av att det till största delen under 2020 saknades äldreomsorgsledare, 

blev budget 2021 till stora delar bara att bestå av de primära budget behoven. 

Dock finns det ett stort behov av speciellt inventarier och teknik som borde 

funnits med i budget 2021. 

 Dessa behov är att betrakta som kvalitetshöjande åtgärder dels för att skapa en 

god boende miljö för de boende på Tallgården, och dels för att skapa trygghet i 

vardagen för boende och personal. 

  

 Den totala kostnaden för dessa kvalitetshöjande åtgärder enligt bilaga 

3/25.3.2021, är 33 500 euro, vilket skulle belasta balanskonto 2362 

  

 

Föredragandes förslag: 

Omsorgsnämnden diskuterar ärendet, lämnar synpunkter och för anhållan vi-

dare till  

Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut:  

Omsorgsnämnden har enats om att för kommunstyrelsen och kommunfullmäk-

tige föreslå följande; från danaarvsmedel anhåller nämnden om 32 400 euro, en-

ligt följande; 

o Matsal: 8 bord och 35 stolar, totalt 15 000 €. 

o Utemöbler till nya gården: bord, positionsstolar, vanliga stolar, totalt 5 

000 €. 

o  Utemöbler: trähammock, parasoll, fästmanssoffa, totalt: 1 500 €. 

o Wifi för hela Tallgården samt infrastruktur: 2 500 €. 

o Parcykel med elmotor: ca 8 000 € 

o Gasgrill: 300 € 

Ovanstående inventarier och teknik är betrakta som kvalitetshöjande och ger 

även de äldre en möjlighet till god samvaro i en trevlig och avkopplande miljö. 
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För att även tillgodo se klientrums miljön anhåller omsorgsnämnden fristående 

från danaarvsmedel, om tilläggsanslag för konto:4580/kostnadsställe:4221 för 

inventarier till klientrumsmiljön;  

1 st Vårdsäng  1 000 €, 8 st sängbord, 4 000 €, 5 madrasser 

2 500 €. Denna typ av inventarier tillhör den normala verksamheten och bör inte 

belasta danaarvsmedel. Danarvsmedlen är tänkta att uppfylla behovet av det som 

ger extra glans till vardagen. 

Omsorgsnämnden sänder ovanstående anhållan till kommunstyrelsen för bered-

ning inför kommunfullmäktige. 

 

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

On 25.3.2020, Bilaga 3 

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

 
Kst § 50 

03.05.2021 

Kommundirektören har i sin beredning till Kst 8.2.2021, § 14, konstaterat att 

det inte finns några hinder för att danarvsmedel skulle kunna gå till allt det som 

omsorgsnämnden i sitt beslut har delat upp i danaarv och ”drift”. Tvärtom så 

konstateras det i beredningen att det torde vara det mest ändamålsenliga att i 

första hand använda danaarvsmedlen då 20 år, respektive 10 års, inflation re-

dan har ätit upp en del av behållningen på respektive balanskonto. 

 

Eftersom det ej finns något sådant hinder så föreslår kommundirektören att 

hela tilläggsbudgeten skall belasta danarvsmedel. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att nedanstående anslag 

om totalt 39 800 € kan betalas med danaarvsmedel balanskonto 2362. 

o Matsal: 8 bord och 35 stolar, totalt 15 000 €. 

o Utemöbler till nya gården: bord, positionsstolar, vanliga stolar, totalt 5 

000 €. 

o Utemöbler: trähammock, parasoll, fästmanssoffa, totalt: 1 500 €. 

o Wifi för hela Tallgården samt infrastruktur: 2 500 €. 

o Parcykel med elmotor: ca 8 000 €. 

o Gasgrill: 300 €. 

o 1 st Vårdsäng  1 000 €. 

o 8 st sängbord, 4 000 €. 

o 5 madrasser, 2 500 €. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Kfg § 31 

08.06.2021  
 

Beslut: 

Petter Johansson föreslår att kommunstyrelsens förslag skall godkännas med 

undantaget att matsalmöblemanget med beloppet 15 000 € skall strykas. För-

slaget understöds av Susanne Eklund. 

-------------------- 
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Kfg § 32 Motion om att ändra förvaltningsstadgan 

Kfg, § 26 

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.  

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

Kst, § 63 

31.05.2021 

Då beredningen är extensiv i detta ärende, hänvisas till de två följande till-

fällena när ärendet behandlats i respektive organ. 

 

Kommunfullmäktige 30.3.2021, 26 § som är fullmäktiges emottagande och re-

miss till kommunstyrelsen 

 

Samt till kommunstyrelsen 3.5.2021, § 51, där styrelsen fattade beslut om att 

återremittera motionen till kommundirektören för att säkerställa att kommundi-

rektörens beslutsförslag stämmer överens med kommunallagen. 

 

Härmed återges motionen i sin helhet. 

”Vi ber härmed kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 

förslag på revidering av förvaltningsstadgan avseende följande punkter: 

§ 48/1: Kommunfullmäktige utser representanter i stämmor och bolagsstyrel-

ser. 

§ 48/8: Kommunfullmäktige fattar beslut om ingående och avslutande av bor-

gensförbindelser. 

§ 55: Ändras så att texten om gemensamma socialnämnden tas bort och hän-

visningen till sociallagen ändras till relevant lag. 

§ 93: Ändras till kommunfullmäktige utser representanter i stämmor och bo-

lagsstyrelser. 

§ 100: Ändras till kommunfullmäktige beslutar om inrättande och indragning 

av tjänster.  

§ 104: Kommunfullmäktige anställer sektorchefer. Den nämnd som handhar 

ansvarsområdet för sektorchefen skall höras.” 

 

Länk till kommunens förvaltningsstadga 

 

Först följer en allmän diskussion om de allmänna verkningarna av motionärer-

nas förslag: 

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_3_-_300321_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_3_-_300321_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_nr_3_03.05.2021_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/forvaltningsstadga_for_sunds_kommun_1.1.2021.pdf
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§ 48/1: Frågan är om det är fullmäktige eller styrelsen som skall utse represen-

tanter i stämmor och bolagsstyrelser. Om kommunen avser att vara passiv i sin 

ägarstyrning så spelar det ingen roll vilket organ som utser representanter i vare 

sig stämmor, bolagsstyrelser eller kommunalförbundens motsvarigheter. Om 

Sunds kommun avser att vara aktiv i sin styrning av ”intresseorganisationerna” 

så torde det bästa vara att det operativt ansvariga organet (kommunstyrelsen) 

utser representanterna till alla intresseorganisationer, inklusive kommunalför-

bundens styrelser och fullmäktigen där så medges enligt gällande grundavtal. 

Kommundirektören anser att det vore bättre med en aktiv ägarstyrning och där-

med föreslås ingen ändring i nuvarande formulering. Utnämning sker och se-

dan givande av direktiv. 

§ 48/8: Att ingå en borgensförbindelse torde vara en av de starkaste ekono-

miska förbindelserna som en organisation kan ingå. Med detta sagt så är rätt 

nivå för detta beslut i kommunfullmäktige. Därmed så föreslås att hela den här 

punkten stryks och därmed så hamnar behörigheten automatiskt på kommun-

fullmäktige. Formuleringen kan ej ändras då sammanhanget är ”kommunstyrel-

sens beslutanderätt”. 

§ 55: Den gemensamma socialnämnden har upphört och därför ska obsoleta 

formuleringar tas bort. I § 55 så finns ingen laghänvisning. Det finns dock i § 

56. Då äldreomsorgen idag regleras i ett lagstiftningspaket, ej en enskild lag, så 

tas helt enkelt laghänvisningarna bort.  

§ 93/2: se § 48/1 ovan. Här gäller att vara konsekvent i formuleringarna. Före-

slås alltså ingen åtgärd. 

§ 100: Det framgår av Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland, 9 kap. 

Personal, 57 § (2004/25) Anställningsförhållanden, 3 mom. att: ”Fullmäktige 

beslutar om inrättande och indragning av tjänster.” Detta innebär att även § 101 

i förvaltningsstadgan skall ändras som reglerar vem som har rätt att ombilda 

tjänsteförhållande till arbetsavtal och vice versa så att lag och stadga motsvarar 

varandra. 

§ 104: Det kan vara rätt nivå att kommunfullmäktige anställer sektorchefer. De 

flesta kommuner på Åland har ej delegerat ner till kommundirektör att anställa 

sektorchefer som det är idag i Sunds kommun. Det är inte lämpligt att en sek-

torchef anställer andra sektorchefer. Detta borde då alltså flyttas upp åt-

minstone en nivå från kommundirektör till kommunstyrelse. Däremot, så kom-

mer det ej att gå praktiskt att höra nämnden inför ett tillsättande av sektorchef. 

När en nämnd ska höras så finns det bara ett sätt att lösa detta praktiskt och det 

är genom ett protokollfört sammanträde. Det kommer således leda till att paral-

lellt med rekryteringsprocessen skapas en helt annan process som involverar 

nämndens hörande. När i rekryteringsprocessen ska nämnden höras? Detta är 

en helt öppen fråga och förmodligen den enskilt största orsaken till att en dylik 

formulering som motionärerna föreslår ej är lämplig att ta in i en förvaltnings-

stadga. Istället så föreslås en kompromiss. När en sektorchef ska rekryteras så 

tillsätts automatiskt en rekryteringsgrupp som består av kommunstyrelsens ord-

förande, kommunfullmäktiges ordförande, kommundirektören och den aktuella 

nämndens ordförande. Rekryteringsgruppen för sedan protokoll över processen 

och kommundirektören föredrar sedan ärendet i kommunstyrelsen för beslut. 

Vid rekrytering av kommundirektör (som också är en sektorchef) så tas beslut i 
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kommunfullmäktige. Dessutom stryks den sista meningen om delegeringar etc. 

eftersom det följer av § 1 i gällande förvaltningsstadga. 

 

Mot bakgrund av ovanstående beredning så återges nuvarande formulering i 

gällande förvaltningsstadga följt av en kort beskrivning av eventuell åtgärd, 

§ 48, punkt 1: utse kommunens representanter i sammanhang där kommunens rätt bör 

bevakas. Vid förhinder för de utsedda representanterna, eller i avsaknad av utsedda 

representanter, företräds kommunen av kommunstyrelsens ordförande eller kommun-

direktören eller någon av dem utsedd person.  

(Ingen åtgärd). 

§ 48, punkt 8: besluta om ingående och avslutande av borgensförbindelser. 

 (Hela formuleringen stryks). 

§ 55, Omsorgsnämnden består av de fyra (4) medlemmar som valts in i den gemen-

samma socialnämnden för Sunds kommuns del, inklusive fyra (4) personliga ersättare. 

Ordförande är densamma som för den gemensamma socialnämnden. 

Föredragande i nämnden är äldreomsorgsledaren eller annan tjänsteinnehavare som 

äldreomsorgsledaren utsett. Föredragande är sekreterare om inte organet besluter an-

norlunda. 

(Ändras till).  

§ 55 Omsorgsnämnden består av de fyra (4) medlemmar inklusive fyra (4) personliga 

ersättare. 

Föredragande i nämnden är äldreomsorgsledaren eller annan tjänsteinnehavare som 

äldreomsorgsledaren utsett. Föredragande är sekreterare om inte organet besluter an-

norlunda. 

§ 56 Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt 

Socialvårdslagen (FFS 1982/710) eller senare motsvarande lagstiftning och som an-

sluter sig till verkställigheten av äldreomsorgen som omfattar individers individuella 

fysiska trygghet samt prestationsförmåga där hälsa- och välbefinnande samt geria-

triska och medicinska bedömningar är vägledande för den service som ges, och där 

individens omsorgsbehov förväntas öka med stigande ålder. 

(Ändras till).  

§ 56 Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt 

gällande lagstiftning som reglerar äldreomsorg. 

§ 93, punkt 2: att företräda eller förordna någon att företräda kommunen vid samman-

träden och förhandlingar, bolagsstämmor och motsvarande om inte kommunstyrelsen 

utsett annan eller om av kommunstyrelsen utsedd person har förhinder;  

(Ingen åtgärd). 

§ 100, Kommunstyrelsen beslutar om inrättande och indragning av tjänster, samt änd-

ring av tjänstebeteckningar för dessa, inom ramen för den godkända budgeten. I be-

slutet om inrättande av tjänst ska ingå: 

 tjänstebeteckning;  

 behörighetsvillkor; 

 lönesättningspunkt; 
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 ställning i organisationen; 

 huvudsakliga uppgifter som hör till tjänsten; 

 vikariearrangemang för tjänsten. 

(Ändras till). 

§ 100, Kommunfullmäktige beslutar om inrättande och indragning av tjänster, samt 

ändring av tjänstebeteckningar för dessa, inom ramen för den godkända budgeten. I 

beslutet om inrättande av tjänst ska ingå: 

 tjänstebeteckning;  

 behörighetsvillkor; 

 lönesättningspunkt; 

 ställning i organisationen; 

 huvudsakliga uppgifter som hör till tjänsten; 

 vikariearrangemang för tjänsten. 

§ 101, Kommunstyrelsen beslutar om ombildning av ett tjänsteförhållande till arbets-

avtalsförhållande. 

(Ändras till). 

§ 101, Kommunfullmäktige beslutar om ombildning av ett tjänsteförhållande till ar-

betsavtalsförhållande. 

§ 104, Fullmäktige väljer kommundirektör. Anställningsvillkor och avlöningsfrågor 

avgörs av styrelsen som anställande organ. 

Kommundirektören anställer sektorcheferna samt övrig personal inom förvaltnings-

sektorn. 

Sektorcheferna anställer personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande 

inom sin sektor, om inte annat framgår av delegering i föreliggande förvaltningsstadga 

eller utbildningstadga. 

(Ändras till).  

§ 104, Fullmäktige väljer kommundirektör. Anställningsvillkor och avlöningsfrågor 

avgörs av styrelsen som anställande organ. 

Kommunstyrelsen anställer sektorcheferna. 

Kommundirektören anställer övrig personal inom förvaltningssektorn. 

När en kommundirektör skall anställas tillsätts en rekryteringsgrupp som består av 

kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande samt avgående kom-

mundirektör. Kommunstyrelsens ordförande föredrar sedan rekryteringsgruppens ar-

bete inför kommunstyrelsen som sedan bereder ärendet åt kommunfullmäktige som 

fattar beslut. 

När en sektorchef skall rekryteras tillsätts en rekryteringsgrupp som består av kom-

munfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, aktuell nämnds ordfö-

rande samt kommundirektören. Kommundirektören föredrar sedan rekryteringsgrup-

pens arbete inför kommunstyrelsen som sedan fattar beslut. 

Sektorcheferna anställer personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande 

inom sin sektor. 
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Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att motionen verkställs på 

följande sätt: 

Förvaltningsstadgan ändras så att den får följande lydelser: 

§ 48, punkt 8: hela formuleringen stryks. 

§ 55, Omsorgsnämnden består av de fyra (4) medlemmar inklusive fyra (4) personliga 

ersättare. 

Föredragande i nämnden är äldreomsorgsledaren eller annan tjänsteinnehavare som 

äldreomsorgsledaren utsett. Föredragande är sekreterare om inte organet besluter an-

norlunda. 

§ 56, Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt 

gällande lagstiftning som reglerar äldreomsorg. 

§ 100, Kommunfullmäktige beslutar om inrättande och indragning av tjänster, samt 

ändring av tjänstebeteckningar för dessa, inom ramen för den godkända budgeten. I 

beslutet om inrättande av tjänst ska ingå: 

 tjänstebeteckning;  

 behörighetsvillkor; 

 lönesättningspunkt; 

 ställning i organisationen; 

 huvudsakliga uppgifter som hör till tjänsten; 

 vikariearrangemang för tjänsten. 

§ 101, Kommunfullmäktige beslutar om ombildning av ett tjänsteförhållande till ar-

betsavtalsförhållande. 

§ 104, Fullmäktige väljer kommundirektör. Anställningsvillkor och avlöningsfrågor 

avgörs av styrelsen som anställande organ. 

Kommunstyrelsen anställer sektorcheferna. 

Kommundirektören anställer övrig personal inom förvaltningssektorn. 

När en kommundirektör skall anställas tillsätts en rekryteringsgrupp som består av 

kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande samt avgående kom-

mundirektör. Kommunstyrelsens ordförande föredrar sedan rekryteringsgruppens ar-

bete inför kommunstyrelsen som sedan bereder ärendet åt kommunfullmäktige som 

fattar beslut. 

När en sektorchef skall rekryteras tillsätts en rekryteringsgrupp som består av kom-

munfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, aktuell nämnds ordfö-

rande samt kommundirektören. Kommundirektören föredrar sedan rekryteringsgrup-

pens arbete inför kommunstyrelsen som sedan fattar beslut. 

Sektorcheferna anställer personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande 

inom sin sektor. 

Den nya förvaltningsstadgan börjar gälla från 1.8.2021. 

Motionen beslutas därmed vara slutbehandlad. 
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Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst 31.05.2021, Bilaga 2 

-------------------- 
Kfg § 32 

08.06.2021  
Beslut: 

Ledamot Tony Ek föreslår att § 48/1 i förvaltningsstadgan stryks och att behö-

righeten därmed tillfaller kommunfullmäktige. 

Vidare föreslår ledamot Tony Ek att § 93/2 ändras så att orden kommunstyrel-

sen byts ut mot kommunfullmäktige. I övrigt enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Enhälligt enligt ledamot Tony Eks förslag. 

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

Kfg 08.06.2021, Bilaga 1 

-------------------- 
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Kfg § 33 Balansbok och verksamhetsberättelse för 2020 

Kst § 53 

03.05.2021 
Kommundirektören presenterar balansboken och verksamhetsberättelsen för år 

2020. 

 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_10_kap_kommunens_eko-

nomi_67_p_200323_bokforing 

Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland: 

67 §. (2003/23) Bokföring 

Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad 

som bestäms i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen 

(FFS 1336/1997). 

68 §. Bokslut 
Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Styrelsen skall göra upp ett 

bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige 

före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. 

I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem 

samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 

(…) 

Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören. 

69 §. Verksamhetsberättelse 
I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksam-

heten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga 

frågor som gäller kommunens förvaltning, ekonomi och koncernbokslut och 

som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen. 

70 §. Åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat 
När verksamhetsberättelsen överlämnas skall styrelsen föreslå åtgärder med 

anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. 

Sunds kommun budgeterade för ett resultatunderskott på – 489 500 € och ett 

negativt årsbidrag om – 116 500 €. Under 2020 har det tagits 3 tilläggsbudgeter 

varav 0 rörande driftsbudgeten och 3 rörande investeringsbudgeten. Beloppen 

för tilläggsbudgeterna uppgår sammantaget till ca 93 000 €.  

 

Resultatet blev betydligt mer positivt än resultatet. Verksamhetsbidraget upp-

går till ca – 4 994 000 €, årsbidraget uppgår till ca 687 000 € och räkenskaps-

periodens resultat efter avskrivningar uppgår till ca 325 000 €. Således gjordes 

ett överskott under räkenskapsperioden med 325 000 €.   

 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_10_kap_kommunens_ekonomi_67_p_200323_bokforing
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_10_kap_kommunens_ekonomi_67_p_200323_bokforing
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Verksamhetsintäkterna har minskat med ca 5 000 € motsvarande 0,5 %. Verk-

samhetskostnaderna har minskat med ca 232 000 €, motsvarande 3,7 %. Verk-

samhetsbidraget har således minskat med ca 227 000 € motsvarande 4,4 %, vil-

ket är mycket positivt.  

 

Skatteintäkterna ökade med ca 122 000 €, motsvarande 3,6 % jämfört med 

2019, vilket är positivt. Dock så konstateras att det stora antalet arbetslösa ej 

har slagit igenom alls i skattehänseende vilket betyder att kommunen kommer 

få en negativ rättelse under 2021 för 2020. Landskapsandelarna har ökat med 

ca 82 000 € motsvarande 3,8 %, jämfört med 2019. Detta beror på att Ålands 

landskapsregering beslutade om ett särskilt stöd till kommunerna i dess till-

läggsbudget 3. 

 

Sammantaget så kan man säga att i verksamheterna så har utfallet varit till be-

låtenhet samt också i finansieringsdelen. Dock så konstateras tillväxten i finan-

sieringsdelen vara temporär vilket det finns stor anledning att återkomma till 

inför uppgörande av budget för 2022. 

 

Det skedde en ökning av kassamedel under 2020. Soliditetsgraden har under 

året ökat något och skuldsättningen har minskat.  

 

Det bör också nämnas i översikten att när detta skrivs så pågår en pandemi av 

COVID-19. Det är högst oklart hur detta kommer påverka kommunen under 

2021 och framledes, annat än att det kommer bli en mycket negativ påverkan. 

 

Kommundirektören föredrar muntligt bokslutet för kommunstyrelsen. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar bokslutet och översänder 

detsamma till revisionen för granskning. 

2. Räkenskapsperioden uppvisar ett överskott om 325 089,06 €. Kommunsty-

relsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott 

läggs till överskotten från tidigare år under eget kapital.  

3. Med anledning av räkenskapsperiodens överskott föreslår kommunstyrel-

sen inga åtgärder för att stabilisera ekonomin även om kommunstyrelsen 

konstaterar att överskottet för år 2020 beror på överbudgetering på driftssi-

dan samt att skatteutfallet och utfallet för landskapsandelarna var av en-

gångskaraktär och därmed kommer sjunka under år 2021 och år 2022. 

4. Kommundirektören korrekturläser balansboken och rättar eventuella fel. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst 03.05.2021, Bilaga 6 

-------------------- 
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Kfg § 33 

08.06.2021  
Beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner balansboken och verksamhetsberättelsen för år 

2020. 

Kommunfullmäktige beslutar att räkenskapsperiodens överskott läggs till över-

skotten från tidigare år under eget kapital. 

Kommunfullmäktige beviljar de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räken-

skapsperioden.  

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

Kfg 08.06.2021, Bilaga 2, bilaga 2.1 

-------------------- 
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Kfg § 34 Revidering av det personalpolitiska programmet för Sunds kommun 

Kst § 12 

08.02.2021  
I kommunfullmäktiges budget för år 2021 så står det under förvaltningssek-

torns verksamhetsmål på sidan 16, punkt 4, ”Uppdatera det personalpolitiska 

programmet”. 

 

Länk till nu gällande personalpolitiska programmet finns här 

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

gram_250515.pdf  

 

Rent allmänt kan man säga att de största förändringarna sker för att se till att 

programmet harmoniserar med förvaltningsstadgan. 

I övrigt så har gamla benämningar bytts ut mot nu gällande benämningar. 

Vidare så har hänvisningen till en ”må-bra-policy” strukits då den ej kunnat 

återfinnas. Detta är inget problem då gällande styrdokument ”Tidigt ingripande 

– plan som stöder arbetsförmågan” svarar mot det som är relevant i samman-

hanget.  

 

Den stora förändringen är gällande avsnitt 3.2 i gällande policy, som kallas för 

personalpolicy. En sådan policy som åsyftas har sannolikt aldrig funnits. Där-

för så ändras den paragrafen till ”lönepolicy” som förklarar hur det belopp som 

överenskommes i de centrala förhandlingarna fördelas (individuellt lönetill-

lägg). Själva lönepolicyn är ej klar nu, utan skall förhandlas fram med de fack-

liga representanterna vilket blir ett skilt ärende senare i vår för kommunstyrel-

sen att behandla. 

  

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen noterar kommundirektörens förslag och vidtar eventuella 

förändringar. 

Förslaget sänds till personalgrupperna och nämnderna för utlåtande. Syn-

punkterna på förslaget måste vara kommunstyrelsen till handa senast den sista 

april för att kunna beaktas. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 4 / 08.02.2021 

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

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/personalpolitiskt_program_250515.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/personalpolitiskt_program_250515.pdf
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Kst, § 67  

31.05.2021  
Personalpolitiska programmet har varit ute på remiss till nämnderna och per-

sonalgrupperna. Kansligruppen har lämnat sina synpunkter självständigt i sam-

band med personalmöten. Utbildningsnämnden har svarat för sig och persona-

len. Omsorgsnämnden har svarat att de ej lämnar någon synpunkt och bygg-

nadstekniska nämnden har ej svarat. Flera synpunkter har rört sakinnehåll så 

som hänvisningar till formuleringar i kollektivavtal som ej längre gäller etc. 

Andra synpunkter har gällt språkliga formuleringar men även syftat till att för-

tydliga formuleringar. Kommundirektören har beaktat svaren i så stor utsträck-

ning som möjligt.  

 

Det personalpolitiska programmet kom också att beröras i samband med de lo-

kala löneförhandlingar som företogs 28.4.2021. Frågan ställdes bland annat om 

nuvarande program från 2015 står under revidering, vilket då kommundirektö-

ren bekräftade. Konstaterades vidare av flera formuleringar i nuvarande pro-

gram ej längre är i samklang med gällande kollektivavtal (åtgärdat nu, se 

ovan).  

I anslutning till detta så berördes också ”Bedömning av arbetsprestation för det 

individuella tillägget för anställda under AKTA”, som kommunstyrelsen fast-

ställde 9.9.2019, § 154. Samtliga parter konstaterade att systemet är stelbent 

och kommundirektören meddelade att han önskar revidera även det styrdoku-

mentet men det kommer som ett skilt ärende. 

  

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

fastställer det personalpolitiska programmet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst 31.05.2021, Bilaga 5 

-------------------- 
Kfg § 34 

08.06.2021  
Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kfg 08.06.2021, Bilaga 2 

-------------------- 
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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 28-30 

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: 27, 31-34 
 
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. 

 


