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Tid och plats tisdagen den 14.06.2016, på servicehuset Tallgården 

 

 

 

Gard Larpes                                                       Camilla Olin 
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Tid och plats fredagen den 28.10.2016, kl. 09.00 

Intygar: 

 

 

Ann-Mari Öster-Karlsson 

Byråsekreterare 
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Organ Kallelsedatum Kallelsenummer 

Kommunfullmäktige 17.10.2016 6/2016 

Sammanträdestid Tisdagen den 25 oktober 2016, kl. 20.00  

 

Sammanträdesplats Servicehuset Tallgården 

 

Protokollet fram-

lagt till påseende 

Fredagen den 28.10.2016, kl. 09.00 på kommunkansliet i Björby 

Kallelsen utfärdad 

 

Sund den 17 oktober 2016 

 

                                                      Dorita Lindholm ordf.  
 

Ärendets §-nummer Ärende sida 

 

 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 17.10.2016 

 

Intygar 

 ________________________________________ 

                     Jens Andersén, kommundirektör 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.10.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 76 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

25.10.2016 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 6 fullmäktiges sammanträden § 44 sänds 

kallelse till fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet. En-

ligt gällande beslut av kommunfullmäktige (§ 6/2013 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 § 50 i förvaltningsstadgan skall namnupprop förrättas och ordföranden 

skall konstatera huruvida kommunfullmäktige är lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

 Kallelse till detta sammanträde har anslagits och avsänts 17.10.2016. 

 

Beslut: 

 Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sida 1. Sammanträ-

det förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

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

Kfg § 77 Val av två protokolljusterare 

25.10.2016 Enligt kapitel 6 Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga § 76 

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 Gard Larpes och Camilla Olin. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Gard Larpes och Camilla Olin. Protokollet just-

eras direkt efter mötet. 

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

 

Kfg § 78 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

25.10.2016 Beslut: 

 Föredragningslistan godkändes.  

                       ---------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.10.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 79 Samarbetsavtal med Finströms kommun inom individ- och familjeomsor-

gen 

Sn § 11  

13.1.2016 Socialnämnden i Finström har efterhört om utvidgat samarbete gällande individ 

– och familjeomsorgen med Saltvik och Sund kommuner.  

 

Socialsekreteraren har av kommunstyrelsen i Sund 14.12.2015 § 251, fått i 

uppdrag att ta fram ett avtal. 

 

Socialsekreterarna för Sund-Vårdö och Saltvik och socialchefen i Finström-

Geta, kommundirektörerna för Finström, Geta, Saltvik och Sund sammanträder 

12.1.2016 för att diskutera utkastet till avtal. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden besluter att godkänna förslag till avtal enligt bilaga 6. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes för vidare behandling i kommunstyrelsen, enligt bilaga 6. 
 

Kst § 177 

08.08.2016 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna samarbetsav-

tal inom individ- och familjeomsorgen med Finströms kommun.  

 

Beslut:  

Återemiss. 

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

Kst bilaga nr 5/04.07.2016 

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

 

Kst § 209 

26.09.2016 Förslaget som omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen baserar sig på 

ett möte med tjänstemän från alla berörda kommuner. Bifogat finns även gäl-

lande avtal med Saltviks kommun som ersätts med det nya avtalet då alla 

kommuners fullmäktige har godkänt avtalet. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna samarbetsav-

tal inom individ- och familjeomsorgen med Finströms kommun med följande 

ändringar och förtydliganden: 

 .. kommuner från x.x.2016 tillsvidare ändras till … kommuner från den 

x.x.2016 och tillsvidare. 

 Sund – Vårdö 1,65 tjänster ändras till Sund – Vårdö 2,00 tjänster. 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.10.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kfg § 79 

25.10.2016 Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 1/25.10.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.10.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 80 Norråländsk samordning av individ- och familjeomsorg 

Kst § 129 

23.05.2016 Kommundirektören presenterar kommundirektörernas förundersökning om ett 

norråländskt KST i NÅHD:s regi. 

 

 Saltviks kommun kommer i egenskap av huvudman att komma med en förfrå-

gan om att anlita en extern konsult för att vidare utreda det framtida KST -

arbetet. 

 

Kostnaden för Sunds del uppskattas till ca 1200 euro 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter medfinansiera konsultkostnaderna från kommunsty-

relsens dispositionsmedel. 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 3/23.05.2016 

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

 

Kst § 210 

26.09.2016 Lagen om kommunernas socialtjänst, KST, trädde i kraft 1 januari 2016 och 

beskriver organiseringen av samarbetet mellan kommunerna vad gäller tillhan-

dahållandet av den individ- och familjeomsorg som enligt lag ankommer på 

kommunerna förutom barn- och äldreomsorg.  

 

Kommunerna Geta, Finström, Saltvik, Sund och Vårdö tog under våren fram 

ett ramförslag gällande en norråländsk lösning på hur samordningen av individ- 

och familjeomsorg ordnas. Förslaget presenterades på det norråländska presidi-

emötet den 26 april 2016. Mötet var enigt om att arbetet med ett KST samar-

bete i ett norråländskt socialkansli var viktigt att fortsätta med, för att under 

hösten kunna presentera ett förslag till samarbete och organisation. Mötet kon-

staterade vidare att kommundirektörerna gemensamt skulle ta fram ett underlag 

till en utredning där bl a uppdragets syfte, mål, avgränsningar, tidsåtgång, tids-

period och huvudmannaskap beskrivs. Utredningen skulle presenteras på nästa 

presidiemöte i augusti och vara slutförd i september 2016.  

 

Saltviks kommun agerade huvudman för utredningen och Carolina Sandell via 

företaget Lina Sandell Ab kontrakterades för utredningen. Rapporten som ut-

redningen lett fram till presenterades på det norråländska presidiemötet i Geta 

den 30 augusti 2016. Mötesprotokoll och rapport gällande KST norra bifogas 

möteskallelsen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar de övergripande målsättningarna med föreslagen 

modell enligt rapporten och föreslår för kommunfullmäktige att kommunstyrel-
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.10.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

sen ges mandat att arbeta vidare med frågan om ett norråländskt samarbete 

inom det sociala området. 

  

Beslut:  

Förslaget godkändes. med tillägget att ett informationsmöte för fullmäktige, 

styrelse och omsorgsnämnd ordnas före fullmäktigemötet den 25 oktober. 

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

Kst bilaga nr 2/26.09.2016 

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

 

 

Kfg § 80 

25.10.2016 Beslut: 
 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 2/13.09.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.10.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 81 Kommundirektör från 1.3.2017 

Kst § 212 

26.09.2016 Kommundirektör Jens Andersén har en tidsbunden tjänst på fem år, där sista 

arbetsdag är 28.2.2017. För att kontinuiteten i ledarskapet inte skall brytas 

1.3.2017 är det viktigt att processen med rekrytering av kommundirektör startar 

snarast. 

 

Det pågår flera processer för utveckling av den kommunala servicen i samar-

bete med andra kommuner, där Sunds kommun är del aktör, bland annat en 

kommunindelningsreform mellan Finström och Geta och den av landskapsre-

geringen initierade kommunindelningsutredningen för hela Åland. 

  

Utvecklingsprocesser där nuvarande kommundirektörs erfarenhet och medver-

kan är av stor vikt.  

 

I det perspektivet är det för kommunen viktigt att inte bryta den kontinuitet 

som ett byte av kommundirektör skulle innebära.  

 

Att det därför skulle vara i kommunens intresse att söka en förlängning av nu-

varande kommundirektör Jens Anderséns förordnande. 

 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, att inför kommunfullmäktige föreslå,  

 att en förlängning av nuvarande kommundirektörens förordnande söks 

 att en förhandling inleds med nuvarande kommundirektör Jens An-

dersén, om en förlängning av nuvarande förordnande med 5 år 

 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande och vice ord-

förande i uppdrag att förhandla om ett nytt avtal med Jens Andersén. 

 

Beslut: 

Kommundirektören anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling. 

Till sekreterare för paragrafen valdes Ingegerd Johansson.  

 

Karin Karlsson understödde ordförandes förslag.  

 

Jonas Backs förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att för Kommunfullmäktige föreslå att kommunen 

inleder förhandling med Jens Andersén om förlängt förordnande efter att 

kommunstyrelsen har godkänt Ledarskapshusets utlåtande. Förslaget vann 

inget understöd. 

 

Styrelsens beslut blev enligt ordförandes förslag. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.10.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 81 

25.10.2016 Beslut: 

 Enligt förslag. 

 

Kommundirektören anmälde jäv.  

-----------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.10.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kfg § 82 Avgifter inom äldreomsorgen  

On § 42  

03.10.2016 Avgifterna inom äldreomsorgen justerades till 2015 senast. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Omsorgsnämnden gör inga justeringar av avgifterna inom hemservice och 

äldreomsorg inför 2017 

  

Beslut: 

Förslaget godkändes med tillägget att alla taxor blir i ett dokument. 

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

On bilaga nr 1/03.10.2016 

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

 

 

Kst § 224 

17.10.2016 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att omsorgsnämn-

dens förslag till avgifter år 2017 för äldreomsorgen godkänns i enlighet med 

nämndens förslag. 

Beslut:  
 

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

Kst bilaga nr 2/17.10.2016 

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

 

Kfg § 82 

25.10.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes 

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

Kfg bilaga nr 3/25.10.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.10.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 83 Borgensmäns samtycke för ändrad räntemarginal 

Kst § 232 

17.10.2016 Enligt kommun fullmäktigebeslut kfg § 82, 1.11.2005, Kfg §108, 14.2.2005 

och Kfg § 34, 12.02.2008 har Sunds kommun ingått borgen som säkerhet för 

de skuldebrevslån som Andelsbanken har beviljat Norra Ålands Avloppsvatten 

Ab.  

 

Enligt meddelande från banken så har skuldvillkoren ändrats fr.o.m. 19.1.2016 

för skuldebreven utställda på Norra Ålands Avloppsvatten Ab. Norra Ålands 

Avloppsvatten Ab har den 17.5.2016 godkänt villkoren till ändrad räntemargi-

nal.  

 

De kommuner, Saltvik, Sund och Finström som ställt properieborgen behöver 

också skriftligen ge sitt samtycke och godkänna de ändrade villkoren för rän-

temarginalen. Borgen är solidarisk med den begränsningen att kommunen sva-

rar för 20,10 % av kapitalet på huvudförpliktelserna 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna den ändrade 

räntemarginalen för krediterna 80820162 och 80534029 och befullmäktigar 

kommundirektören att underteckna godkännandet av förändrade villkor för de 

båda skuldebreven. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes 

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

Kst bilaga nr 9/17.10.2016 

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

 

 

Kfg § 83 

25.10.2016 Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 4/25.10.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.10.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 84 Delgivningsärenden 

25.10.2016   

 

1. Kommunstyrelsens protokoll nr 12-13/2016 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.10.2016 

 

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 beslu-

tet i  

 Paragraferna 76-78, 84  

  

  

 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 

 79 - 83            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 under-

tecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 25.10.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som 

officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden räk-

nas. 

 

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 pos-

ten, i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag, innan äm-

betsverket stängs. 

 

  

 Besvärshandlingarna kan även lämnas till: 1) 

 Namn, adress och postadress   Paragrafer 

 

 

 

 

 

  

 

 

TILLÄGGSUPPGIFTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


