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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 85 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

15.11.2016 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 8.11.2016. 

 

Beslut: 

 Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sida 1. Sammanträ-

det förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

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

Kfg § 86 Val av två protokolljusterare 

15.11.2016 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 Didrik Svahn och Christer 

Mattsson. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Didrik Svahn och Christer Mattsson. Protokol-

let justeras direkt efter mötet. 

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

 

Kfg § 87 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

15.11.2016 Beslut: 

 Föredragningslistan godkändes.  

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



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 88 Byggnadsinspektionens taxor 2017 

Btn § 102  

03.11.2016 Byggnadsinspektionens taxor höjdes inför år 2015 med 5% och avrundades 

därefter till närmaste 10-tal. 

 

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Föreslår att nämnden inför kommunstyrelsen föreslår att byggnadsinspektion-

ens taxor inte ändras utan bibehålls enligt bilaga 3-9-2016. 

 

 Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst § 242 

7.11.2016 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att byggnadstek-

niska nämndens förslag till taxor år 2017 för byggnadsinspektionen godkänns i 

enlighet med nämndens förslag. 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 2/7.11.2016 

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

 

 

Kfg § 88 

15.11.2016 Beslut: 

Försalget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 1/15.11.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 89 Tekniska förvaltningens taxor 2017. 

Btn § 103  

03.11.2016 I förslaget till tekniska förvaltningens taxor för år 2017 bilaga 4-9-2016 före-

slås: 

 En förhöjning av bruksavgiften på vatten till 2,00 €/m3 Bocknäs vatten 

har höjt avgiften vilket motiverar en höjning. 

 En förhöjning av gråvattentaxan för Prästösunds bostadsområde till 1,9 

€/m3. 

 En förhöjning av årsavgifterna för avfallshanteringen med 2%. 

 En hyreshöjning från och med april 2017 med 2%. 

  

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Nämnden omfattar förslaget till taxor för tekniska förvaltningen och för dessa 

till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

 

 Beslut: 

Förslaget omfattades med tillägg om att:  

 punkten specialavfall stryks. 

 Ingen hyreshöjning görs för Tallgårdens gamla del. 

 

 

Kst § 243 

7.11.2016 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att byggnadstek-

niska nämndens förslag till taxor år 2017 för tekniska förvaltningen godkänns i 

enlighet med nämndens förslag. 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes med tillägget att ingen hyresförhöjning sker 2017. 

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

Kst bilaga nr 3/7.11.2016 

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

 

Kfg § 89 

15.11.2016 Beslut: 
 Förslaget godkändes med följande tillägg: 

 

 Kommunfullmäktige konstaterar att för vatten är den korrekta grundav-

giften 80 euro för år 2016. 

 

 Avfallshanteringens avgifter höjs med 2 procent, dock så att de nya av-

gifterna inklusive moms avrundas upp till närmaste hela euro.  

 

  

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

Kfg bilaga nr 2/15.11.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kfg § 90 Taxor och avgifter 2017 – Skol- och bildningsnämnden 

Skbn § 47 

26.09.2016 Enligt förvaltningsstadgan för Sunds kommun 80 § hör det till nämndernas 

uppgift att ansvara för att taxor och avgifter hålls aktuella. Tjänstemännen 

inom skol- och bildningsnämnden har sett över avgiftsnivåerna och lämnat ett 

förslag till taxor och avgifter inför 2017.  

  

 En skrivelse från föräldrar vid Tosarby daghem med Thomas Andersson som 

förste undertecknare har inkommit till kommunen den 26 maj 2016. I skrivel-

sen påpekar föräldrarna att avgiften för förundervisningen inte är jämlik, rätt-

vis, ojämlikt och otydlig. Föräldrarna önskar att kommunen ändrar sin praxis 

gällande avgiften för förundervisningen så att det blir tydligt och transparent.  

  

I den av kommunfullmäktige (Fmg § 68 15.112015) fastställda taxan  för 2016 

står följande om förundervistaxan: 

Vårdnadshavare har enligt lag rätt till minst 20 timmar daghemsverksamhet 

med förundervisning per vecka. Då endast lagstadgad förundervisning önskas 

är barnet i avgiftsfri förundervisning 9.00 -13.00 under grundskolans arbetsda-

gar. Om behovet av barnomsorg är större beviljas barnet barnomsorgsplats hel-

tid eller halvtid enligt fastställd taxa. Förundervisningen är integrerad i dag-

hemmets pedagogiska verksamhet. 

 

 Vad beträffar barnomsorgens och fritidshemmets avgifter så är de fastställda i 

barnomsorgslagen och Sund använder sig för tillfället av maxtaxa. Det som 

kommunen kan besluta om är huruvida förundervisningen är avgiftsfri eller 

inte.  

 

Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden godkänner förslaget till 

taxor och avgifter 2017, där ändringen görs så att kommunen inte längre bevil-

jar avgiftsfri förundervisning.  

 

Beslut: Enligt förslag. 

___________________ 

Bilaga nr 4/ 26.09.2016  Tjänstemännens förslag till taxor och avgifter 2017.  

___________________  

Kst §244 

7.11.2016 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att skol- och bild-

ningsnämndens förslag till taxor år 2017 godkänns i enlighet med nämndens 

förslag. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 4/7.11.2016 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

 

Kfg § 90 

15.11.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 3/15.11.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kfg § 91 Förvaltningens taxor  

Kst § 245  

7.11.2016 Annonsavgifter i Sundsaktuellt justerades till år 2015. Samtidigt infördes en 

påminnelseavgift på 5 euro på kommunens fakturor. Avgifter för kopiering och 

fax justerades senast år 2007. 

 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelse föreslår för kommunfullmäktige att inga justeringar görs av 

avgifterna inom förvaltningen. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 5/7.11.2016 

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

 

Kfg § 91 

15.11.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 4/15.11.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 92 Fastställande av hundskatt 

Kst § 246 

7.11.2016 Enligt LL om hundskatt skall hundskatt erläggas årligen till ett belopp om 

högst 25 € i enlighet med vad kommunfullmäktige besluter. Kommunfull-

mäktige kan besluta att hundskatt inte uppbärs. Hundskatt har inte uppburits för 

tidigare år. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att hundskatt under 

år 2017 inte uppbärs. 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 92 

15.11.2016 Beslut: 

Förslaget godkändes. 

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 93 Arvodesstadgan för år 2017  

Kst § 247  

7.11.2016 Föredragande har gått igenom arvodesstadgan och nivån på arvodena finns i 

bilaga. Ett fåtal textmässiga förändringar har gjorts. Vidare föreslås tjänste-

männens/arbetstagarnas mötesarvoden görs om till engångs-arvoden och där-

med blir pensionsberättigade 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att arvodesstadgan för 2017 

godkänns.  

  

Beslut:  
 

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

Kst bilaga nr 6/7.11.2016 

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

 

Kfg § 93 

15.11.2016 Beslut: 

 Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen godkänt kommundirek-

törens förslag. 

 

 Förslaget godkändes med tillägget att texten ”protokolljustering” ersätts med 

”protokolljustering annan tidpunkt än i direkt anknytning till mötet” på sidan 4, 

§ 13. 

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

Kfg bilaga nr 5/15.11.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 94 Budget 2017 och ekonomiplan 2018 - 2019  

Kst § 223 

17.10.2016 Kommunfullmäktige fastställde preliminär budgetram för år 2017 enligt tabell.  

 

En sammanställning av nämndernas budgetförslag i bilagan och en samman-

fattning finns nedan i tabellen: 

 
Sammanfattning ram-förslag budget 
2017 

       
Organ 

Bokslut -
15 

Budget -
16 

Budget+TB -
16 Ram -17 Budget -17 

 

Diff mot 
ram 

Kommunstyrelsen 
       Intäkter  44 202 40 230 40 230 43 000 71 120 

 
-28 120 

Kostnader -368 186 -388 955 -388 955 -383 000 -420 200 
 

37 200 

Netto -323 984 -348 725 -348 725 -340 000 -349 080 
 

9 080 

Individ- och familjeomsorg 
       Intäkter  44 180 31 705 54 125 35 000 78 265 

 
-43 265 

Kostnader -1 049 211 -937 560 -959 980 -930 000 -998 581 
 

68 581 

Netto -1 005 031 -905 855 -905 855 -895 000 -920 316 
 

25 316 

Omsorgsnämnden 
       Intäkter  168 905 179 680 179 680 170 000 177 950 

 
-7 950 

Kostnader -1 319 442 -1 403 960 -1 403 960 -1 380 000 -1 437 530 
 

57 530 

Netto -1 150 537 -1 224 280 -1 224 280 -1 210 000 -1 259 580 
 

49 580 

Skol- och bildningsnämnden 
       Intäkter  128 341 115 400 115 400 115 000 123 760 

 
-8 760 

Kostnader -2 465 480 -2 610 390 -2 610 390 -2 555 000 -2 595 634 
 

40 634 

Netto -2 337 139 -2 494 990 -2 494 990 -2 440 000 -2 471 874 
 

31 874 

Byggnadstekniska nämnden 
       Intäkter  485 178 492 440 492 440 490 000 472 190 

 
17 810 

Kostnader -701 692 -842 705 -842 705 -840 000 -819 030 
 

-20 970 

Netto -216 514 -350 265 -350 265 -350 000 -346 840 
 

-3 160 

Gemensamma räddningsnämnden 
       Intäkter  0 300 300 0 300 

 
-300 

Kostnader -35 296 -50 066 -50 066 -40 000 -42 615 
 

2 615 

Netto -35 296 -49 766 -49 766 -40 000 -42 315 
 

2 315 

Gemensamma lantbruksnämnden 
       Intäkter  0 0 0 0 0 

 
0 

Kostnader -13 257 -15 100 -15 100 -13 000 -15 400 
 

2 400 

Netto -13 257 -15 100 -15 100 -13 000 -15 400 
 

2 400 

        Driften totalt 
       Intäkter  870 806 859 755 882 175 853 000 923 585 

 
-70 585 

Kostnader -5 952 564 -6 248 736 -6 271 156 -6 141 000 -6 328 990 
 

187 990 

Netto -5 081 758 -5 388 981 -5 388 981 -5 288 000 -5 405 405 
 

117 405 

        Investeringar 120 654 281 300 
 

650 000         419 100 

 

 

 

Kommundirektörens förslag: 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Budgetansvariga tjänstemän får i uppdrag inför budgetseminariet att komma 

med ytterligare stegvisa förslag på bantning av budget, ner till ram. Konse-

kvensanalys görs samtidigt. 

  

Kommunstyrelsen upptar budgetbehandlingen på sitt nästa möte efter budget-

seminariet. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 1/17.10.2016 

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

 

 

Kst § 248 

7.11.2016 Nämndernas budgetförslag presenterades på budgetseminariet den 25 oktober. 

Kommundirektörens förslag om oförändrad inkomstskatt är med i resultaträk-

ningen. 

  

Följande ändringar har skett: 

 NÅHD:s budgetförslag har justerats neråt med 8 920 euro. 

 Landskapsandelarna har ökat med 70 000 euro i och med att landskaps-

regeringen tagit bort sitt sparbeting på 1,5 miljoner till kommunerna. 

 

Kommundirektören har i sitt förslag följande ändringar: 

 13 000 euro införs i driften för byggnadstekniska nämnden för utvändig 

målning av hyreshuset Sundby IV med motiveringen att anslaget inte 

kan anses vara en investering. 

 Verksamhetsbidraget till Brandkåren sänks med 110 euro, så att det för-

blir oförändrat från år 2016. 

 Verksamhetsbidraget till SIF minskas med 3 000 euro, med motivering-

en att en stor sektion inom SIF, simsektionen satts på is. SIF simsektion 

hade 80-90 simmare, vilka 90 procent var barn mellan 5 och femton år. 

För de sista åren har simsektionens äskande varit 1/3 av de totala verk-

samhetsmedlen som SIF ansökt om. 

 Justeringar i investeringsbudgeten 

  

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen överlämnar budgetförslaget för 2017 till kommunfullmäk-

tige för utlåtande. Kommunstyrelsen konstaterar att den preliminära budgetra-

men inte håller och efterhör om kommunstyrelsen skall komma ner i ram och 

till vilka delar. 

 

 

 

Beslut:  
Göte Winé föreslår att hyreshuset stryks ur investeringsbudgeten. Förslaget vann inget 

understöd. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Karin Karlsson föreslår att ”iordningställande av Furumo bostadsområde” hänskjuts 

till år 2018 i investeringsbudgeten. Bengt Hagström understödde förslaget. Inget mot-

förslag lades. 

 

Göte Winé föreslår att familjearbetarbilen tidigareläggs till år 2017 i investeringsbud-

geten. Förslaget vann inget understöd. 

 

I övrigt enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 7/7.11.2016 

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

 

 

Kfg § 94 

15.11.2016 Beslut: 

 Kommunfullmäktige godkänner ramen för driftsbudgeten. Kommunfullmäk-

tige vill att följande utreds i investeringsbudgeten: 

 Tjänstebilarna 

 Eckebo 

 Stenbacka hyreshus 

 Furumo 

 Gatubelysningen 

 Båten och insatsbilen 

 

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

Kfg bilaga nr 6/15.11.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 95 Fastställande av inkomstskattesats för år 2017  

Kst § 249  

7.11.2016 Enligt § 91a mom. lagen om beskattningsförfarande skall en kommun senast 

den 17 november meddela skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som skall 

tillämpas. Inkomstskattesatsen för år 2017 bör således meddelas senast den 17 

november 2016. För år 2011 fastställdes inkomstskattesatsen till 18,50 procent 

och för år 2012 och 2013 fastställdes inkomstskattesatsen till 19,00 procent. 

För år 2014, 2015 och 2016 fastställdes inkomstskatten till 19,5 procent. 

 

 En förändring på 0,25 procent betyder ca 40 000 euro. 

 

 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen torde föreslå för kommunfullmäktige att inkomstskattesat-

sen för år 2017 bibehålls oförändrad på 19,50 procent. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 8/7.11.2016 

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

 

 

Kfg § 95 

15.11.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 7/15.11.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 96 Fastställande av fastighetsskatteprocent för år 2017  

Kst § 250  

7.11.2016 Enligt § 11 fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen de 

fastighetsskatteprocenter som inom i lagen stadgade gränser skall tillämpas i 

kommunen samtidigt som man fastställer inkomstskatteprocenten för budgetå-

ret. De fastighetsskatteprocenter som kommunen fastställt för år 2017 medde-

las skattestyrelsen samtidigt som inkomstskattesatsen. Kommunerna kan även 

fastställa fastighetsskatt för obebyggda byggnadsplatser och allmännyttiga 

samfund. För obebyggda byggnadsplatser är fastighetsskatteprocenten 0-3 % 

och för allmännyttigt samfund 0-1 %. Fastighetsskatten för år 2016 är fastställd 

enligt följande: 

 

Stadigvarande boende  0 % 

Allmänna byggnader  0,75% 

Fritidsbebyggelse  0,90% 

Allmännyttiga samfund  0,10% 

Obebyggda byggnadsplatser 0,20% 

 

En 0,1 procent fastighetsskatt för stadigvarande bostad ger en inkomst på 18 

000 euro. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att procenten för fastighets-

skatten 2017 bibehålls på samma nivå som för år 2016. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 96 

15.11.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 97 Ledningsstrukturen inom äldreomsorgen  

On § 50 

31.10.2016 Sunds kommunstyrelse har på anmodan av omsorgsnämnden sett över led-

ningsstrukturen inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsen har efterhört med Fin-

ström kommuns intresse för att samarbeta gällande äldreomsorgsledare.  

 

Finström har behandlat ärendet i kommunstyrelsen och invånarnämnden och 

senaste beslut kommer fram till ”Invånarnämnden besluter dra tillbaka sitt för-

slag om att redan nu inrätta en ny tjänst som omsorgsledare för äldreomsorgen, 

men ställer sig med anledning av avtalsförfrågan positiv till fortsatt dialog med 

berörda kommuner och med förhoppning att på sikt kunna erbjuda del av om-

sorgsledare som köptjänst. 

 

Invånarnämnden har avsikt att under början av år 2017 se över huruvida en ny 

tjänst bör inrättas eller ifall man genom omorganisering av befintlig personal-

resurs kan tillgodose kommunens egna behov och eventuellt erbjuda andra 

kommuner möjlighet att köpa in sig på omsorgsledartjänster” 

 

 Kommundirektören har även fört en dialog med Saltviks kommun om möjlig-

het om köp av ledningsfunktion inom äldreomsorgen. Saltvik kommun har inte 

möjlighet i dagsläget att sälja funktionen utan kan börja diskutera efter att ordi-

narie tjänsteman är på plats från 1.1.2017, men inga löften kan ges. 

 

Fylla vakansen som äldreomsorgledare kan inte vänta, utan behov finns att få 

ledningsfunktionen löst med det snaraste. 

 

Kommundirektören har i samråd med servicehusföreståndaren och ansvarig 

närvårdare hittat ett förslag på som löser ledningsfunktionen. En tjänst som 

äldreomsorgsledare/servicehusföreståndare (40 procent/60 procent) samt en 

tjänst som vice föreståndare/ansvarig närvårdare (40 procent/60 procent) inrät-

tas och besätts. 

 

Måndagar och tisdagar har vi en äldreomsorgledare och en vice föreståndare på 

plats på Tallgården. Onsdagar, torsdagar och fredagar har vi en servicehusföre-

ståndare och en ansvarig närvårdare på plats på Tallgården. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att inrätta en tjänst som äldre-

omsorgsledare/servicehusföreståndare (40 procent/60 procent) samt en tjänst 

som vice föreståndare/ansvarig närvårdare (40 procent/60 procent) 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

On bilaga nr 2/31.10.2016 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kst § 252 

7.11.2016 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att inrätta en tjänst som 

äldreomsorgsledare/servicehusföreståndare (40 procent/60 procent) samt en 

tjänst som vice föreståndare/ansvarig närvårdare (40 procent/60 procent) 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 10/7.11.2016 

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

 

Kfg § 97 

15.11.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 8/15.11.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kfg § 98 Inrättade av tjänst som äldreomsorgsledare/servicehusföreståndare

  

On § 54 

31.10.2016 För den nya ledningsfunktionen bör nya tjänster inrättas.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att inrätta en tjänst som äldre-

omsorgsledare/servicehusföreståndare (40 procent/60 procent) 

 

 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

 

 

Kst § 253 

7.11.2016 Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att inrätta en tjänst som 

äldreomsorgsledare/servicehusföreståndare (40 procent/60 procent)  

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 98 

15.11.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 99 Inrättande av tjänst som vice föreståndare/ ansvarig närvårdare

  

On § 55 

31.10.2016 För den nya ledningsfunktionen bör nya tjänster inrättas.  

 

Kommundirektörens förslag: 

 Omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att inrätta en tjänst som vice 

föreståndare/ansvarig närvårdare (40 procent/60 procent) 

 

 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

 

Kst § 254 

7.11.2016 Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att inrätta en tjänst som 

vice föreståndare/ansvarig närvårdare (40 procent/60 procent)  

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 99 

15.11.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 100 Tillsättande av tjänst som äldreomsorgsledare/servicehusföreståndare 

On § 56 

31.10.2016 Lag om kommunala tjänsteinnehavare 

 5 kap Förändringar i tjänsteförhållandet 

24 § Förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande  

En tjänsteinnehavare kan förflyttas till ett annat tjänsteförhållande vars behö-

righetsvillkor han eller hon uppfyller och som kan anses vara lämpligt för ho-

nom eller henne, om tjänsteinnehavarens ställning som anställd tills vidare el-

ler för viss tid inte ändras och det för förflyttningen finns grundad anledning i 

anknytning till en omorganisering av verksamheten eller uppgifterna och tjäns-

teinnehavarens ordinarie lön inte sjunker, eller tjänsteinnehavaren har gett sitt 

samtycke till förflyttningen eller det finns annat godtagbart skäl till förflytt-

ningen och tjänsteinnehavaren har gett sitt samtycke till den.  

Kommundirektörens förslag: 

Omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att Sani Gustafsson anställs 

som äldreomsorgsledare/servicehusföreståndare (40 procent/60 procent), med 

start 1.12.2016. Prövotid om 6 månader tillämpas. 

 

 Beslut: 

 Omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att Sani Gustafsson anställs 

som äldreomsorgsledare/servicehusföreståndare (40 procent/60 procent), tids-

bundet med start 1.12.2016 och fram till 31.12.2017. En utvärdering görs av 

omsorgsnämnden senast 31.10.2017. Prövotid om 6 månader tillämpas. 

  

Sani Gustafsson anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. 

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

 

Kst § 255 

7.11.2016 Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Sani Gustafsson anställs 

som äldreomsorgsledare/servicehusföreståndare (40 procent/60 procent), tids-

bundet med start 1.12.2016 och fram till 31.12.2017. En utvärdering görs av 

omsorgsnämnden senast 31.10.2017. Prövotid om 6 månader tillämpas. 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 100 

15.11.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

 

 Didrik Svahn anmälde jäv. 

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 101 Tillsättande av tjänst som vice föreståndare/ ansvarig närvårdare

  

On § 57 

31.10.2016 Annika Vördgren har samtyckt till förflyttning. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att Annika Vördgren anställs 

som vice föreståndare/ansvarig närvårdare (40 procent/60 procent), med start 

1.12.2016. Prövotid om 6 månader tillämpas. 

 

 Beslut: 

Omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att Annika Vördgren anställs 

som vice föreståndare/ansvarig närvårdare (40 procent/60 procent), tidsbundet 

med start 1.12.2016 och fram till 31.12.2017. En utvärdering görs av omsorgs-

nämnden senast 31.10.2017. Prövotid om 6 månader tillämpas. 

 

Förslaget godkändes. 

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

 

 

Kst § 256 

7.11.2016 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att Annika Vördgren anställs som vice förestån-

dare/ansvarig närvårdare (40 procent/60 procent), tidsbundet med start 

1.12.2016 och fram till 31.12.2017, under förutsättning att kommunfullmäktige 

inrättar en tjänst som vice föreståndare/ ansvarig närvårdare. En utvärdering 

görs av omsorgsnämnden senast 31.10.2017. Prövotid om 6 månader tillämpas. 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

Kfg § 101 

15.11.2016 Beslut: 

 Kommunfullmäktige antecknar kommunstyrelsens beslut till kännedom. 

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 102 Godkännade av nytt grundavtal för Oasen boende- och vårdcenter/Kf De 

gamlas Hem  

Kst § 258  

7.11.2016 Förbundsstyrelsen för Kf De Gamlas Hem har behandlat ett förslag till nytt 

grundavtal för kommunförbundet den 25.10.2016. Förslaget skickas till med-

lemskommunerna för godkännande.  

 

Förändringarna står i samklang med kommunstyrelsens utlåtande § 

217/26.09.2016. 

 

Kommunfullmäktige har inte godkänt gällande avtal. 
 

Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna det nya 

grundavtalet. 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 12/7.11.2016 

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

 

Kfg § 91 

15.11.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 9/15.11.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 103 Delgivningsärenden 

15.11.2016   

 

1. Kommunstyrelsens protokoll nr 14/2016 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

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 85 – 87, 101, 103 

  

  

 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 

 88 – 100, 102             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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Kommunfullmäktige 15.11.2016 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


