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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 26.01.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

26.01.2016 Enligt KomL 42 § kallas ett nyvalt kommunfullmäktige av kommunstyrelsens 

ordförande. Enligt samma paragraf skall kallelse till kommunfullmäktiges 

sammanträde anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sam-

manträdesdagen och sändas med posten till ledamöterna i fullmäktige och sty-

relsen. Enligt kommunens egen förvaltningsstadga kapitel VIII Kommunfull-

mäktige § 43 sänds kallelse till fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före 

sammanträdet. Enligt gällande beslut av kommunfullmäktige (§ 6/2011) skall 

kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Sunds aktuellt, förutom att 

den bör finnas på den kommunala anslagstavlan. Enligt KomL 23 § är kom-

munfullmäktige beslutför om minst två tredjedelar av ledamöterna, eventuella 

ersättare medräknade är närvarande. 

 

Enligt § 40 KomL utövas ordförandeskapet av den ledamot som längst innehaft 

ett fullmäktigeuppdrag tills det av valförrättningen av kommunfullmäktiges 

presidium slutförts. Den som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag är ledamot 

Dorita Lindholm. 

 

 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 19.01.2016. 

Beslut: 

 Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sida 1. Sammanträ-

det förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

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

Kfg § 2 Val av två protokolljusterare 

26.01.2016 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 Camilla Olin och Mats Ek-

holm. 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Tom Berglund och Jan-Erik Berglund. Proto-

kollet justeras direkt efter mötet. 

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

 

Kfg § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

26.01.2016 Beslut: 

 Föredragningslistan godkändes.  

                       ---------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 26.01.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 4 Utse centralnämnd för proportionella val för åren 2016-2019  

26.01.2016 Enligt förvaltningsstadgan § 69 utser fullmäktige en centralnämnd för förrätt-

ande av proportionella val för sin mandattid. Nämnden består av minst tre med-

lemmar och en personlig ersättare för varje medlem. Fullmäktige väljer en av 

medlemmarna till ordförande och viceordförande. Som nämndens sekreterare 

fungerar fullmäktiges protokollförare, om inte fullmäktige besluter något annat.  

  

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt utse följande centralnämnd för proportionella val 

inom kommunfullmäktige för åren 2016-2019: 

  

 Medlemmar:  Personliga ersättare: 

 Gard Larpes, ordförande  Camilla Olin 

 Ingegerd Johansson, vice ordförande Christer Mattsson 

Jan-Erik Berglund  Mats Ekholm 

Annika Kortman  Göte Winé 

-----------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 26.01.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 5 Val av kommunfullmäktiges ordförande och viceordförande 

26.01.2016 Enligt kommunens förvaltningsstadga utser kommunfullmäktige årligen vid  

 sitt första sammanträde ordförande och viceordförande för det år som påbör-

jats, i detta fall år 2016. Enligt kommunallagen skall presidiet väljas vid kalen-

derårets första sammanträde. 

 

Beslut: 

 Till kommunfullmäktiges ordförande valdes Dorita Lindholm och till kommun-

fullmäktiges viceordförande valdes Christer Mattsson. 

-----------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 26.01.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 6 Indexjustering av stödet för närståendevård från 1.1.2016 

Kst § 248 

14.12.2015 Anvisningar om indexjustering av vårdarvoden som betalas som stöd för när-

ståendevård från och med 1.1.2016 har sänts ut från Social- och hälsovårdsmi-

nisteriet i Finland. Om storleken och de lägsta beloppen på vårdarvode som be-

talas till närståendevårdare bestäms i 5 § i lagen om stöd för närståendevård 

(937/2005). Enligt lagens 6 § justeras vårdarvodena varje kalenderår med den 

lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare 

(395/2006).  

Lönekoefficienten som fastställts för år 2016 är 1,373, (2015 1,363). 

 

Då kommunen har ingått ett avtal om närståendevård bör den indexjustera ar-

voden enligt givna direktiv.  

 

Från 1.1.2016 är det lägsta vårdarvodets minimibelopp 387,49 euro och det 

lägsta beloppet på vårdarvode som betalas ut under en vårdmässigt tung över-

gångsperiod är 774,98 euro. 

Den lönekoefficient som fastställts för år 2016 innebär att vårdarvodena höjs 

med cirka 0,73 procent jämfört med 2015. 

Socialsekreterarens förslag:  

Föreslås för kommunstyrelsen i Sund, att indexjusteringarna för vårdarvode 

inom närståendevård från 1.1.2016 tillämpas enligt givna direktiv och gällande 

lagstiftning och justeras enligt följande: 

 

Kategori 1: 387,49 euro (384,67 €) 

Kategori 2:553,21 euro (549,20 €)  

Kategori: 3: 774,98 euro (769,33 €)   

 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att socialsekreterarens för-

slag godkänns. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 3/14.12.2015 

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

 

Kfg § 6 

26.01.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 1/26.01.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 26.01.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 7 Lokalvård på fritidshemmet 

Kst § 256 

14.12.2015 På skolan och fritidshemmet finns för närvarande en städare på heltid och en 

som är på deltid 14,15 h/vecka som kombineras med arbetsavtalet som köksbi-

träde. I samband med att den nya fritidshemslokalen i lärarbostäderna togs i 

bruk utökades städytan med 90 m2 till 180 m² i och med att skolan redan dis-

ponerade en av de andra lägenheterna. Ordinarie lokalvårdare räcker till skolan, 

men har svårt att hinna med lärarbostäderna. 

 

Städningen av båda lokalerna i lärarbostäderna bör lyftas från den heltidsan-

ställda städarens ansvarsområde och förslagsvis utföras av fritidshemsledaren 

som idag är anställd 62 % av heltid. Behovet av städning i lärarbostäderna är 

3,5 h/vecka, 30 minuter per dag och en timme grovstädning per vecka. Fritids-

hemsledarens arbetsavtal skulle då behövas utökas med 3,5 timmar städning 

per vecka. Uppgiftsrelaterad lön för 3,5 timmar lokalvård är 171,92 euro per 

månad. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fritidshemsledaren får 

en befattning som lokalvårdare på 3,5 timmar per vecka. Skolans budgetmedel 

täcker utökningen av städkostnader. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 10/14.12.2015 

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

 

Kfg § 7 

26.01.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 2/26.01.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 26.01.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 8 Kommunfullmäktiges sammanträden 2016 

Kst § 259 

14.12.2015 Kommunfullmäktige har under år 2015 sammanträtt tisdagar på servicehuset 

Tallgården 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå att kommunfullmäktige under år 2016 sam-

manträder på tisdagar i servicehuset Tallgårdens samlingsrum i Finby, enligt 

följande; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet publiceras på hemsidan dagen efter att det justerats och läggs fram 

till påseende senast samma veckas fredag kl. 09.00.  

 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 8 

26.01.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes med tillägget att målsättningsseminariet är den 10 maj kl. 

8.00-16.00 

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

 

 

  

FMG Klockan   

26.jan 19.00 FMG- presidieval och kommunstyrelseval 

16.feb 19.00 Val av nämnder mm. 

19.apr 19.00   

2.maj 8.00-16.00 Målsättningsseminarium 

21.juni 19.00 Bokslut 2015,  Ram 2017 plan 2018-19 

13.sep 19.00 Mellanbokslut  per den 31.7 

25. okt 17.00-21.00 Budgetpresentation 

15.nov 18.00 Skatter, taxor och  remissdebatt budget 2017 

12.dec 18.00 Slutlig budget 2017, mötesdatum 2018 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 26.01.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 9 Kommunens information under år 2016 

Kst § 6 

18.01.2016 Kommunen har enligt tidigare kutym annonserat kommunfullmäktiges sam- 

 manträden och annan viktig information till kommuninvånarna i Sundsaktuellt, 

eftersom detta når ut till alla hushåll i kommunen, samt haft alla kungörelser på 

den officiella anslagstavlan i kommunen, samt på hemsidan. Lediga tjänster, 

entreprenader och dylikt har annonserats ut i de två större dagstidningarna på 

Åland, tidningarna Nya Åland och Åland, samt på kommunens hemsida. De 

två tidningarna på Åland, samt Radio Åland meddelas per e-post att kallelserna 

och protokollen för fullmäktige- och styrelsemötena finns på kommunens hem-

sida.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att den kommunala inform-

ationen såsom tidigare till största delen anslås på den officiella anslagstavlan 

och införs i Sundsaktuellt, men att tjänster, entreprenader och dylikt även i 

fortsättningen annonseras ut i de två lokaltidningarna, för att fylla vissa krav på 

öppenhet i dylika förfaranden. Kungörelserna sätts även in på den elektroniska 

anslagstavlan på kommunens hemsida. Föreslås även att e-post sänds till 

massmedierna att kallelserna till fullmäktige- och styrelsemöte finns på kom-

munens hemsida. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

 

 

Kfg § 9 

26.01.2016 Beslut: 

 Förslaget godkämdes. 

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 26.01.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 10 Samarbetsavtal om familjearbete med Saltvik, Geta och Finström 

Sn § 12 

13.01.2016 Geta, Finström och Saltvik kommuner har efterhört om Sund kan vara huvud-

man för utvidgat behov av familjearbete. 

Finström har från tidigare ett avtal om köp av 40 % familjearbete av heltid. De 

önskar nu utvidga med ytterligare 20 % samt 10 % för Geta. Saltvik önskar ett 

avtal om 40 % av heltid. Således är utökningen totalt 70 % av heltid. 

Berörda tjänstemän bedömer att det som helhet är bättre med ett team av famil-

jearbetare och således samma huvudman. 

Ordinarie familjearbetare och vikarierande familjearbetare är informerade om 

förfrågan. 

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 godkänner förslag till avtal enligt bilaga 7. 

 

Socialnämndens beslut:  

Socialnämnden besluter föreslå att kostnader för arbetsledning och administrat-

ion bör ingå i avtalet. Förslaget godkändes i övrigt för vidare behandling i 

kommunstyrelsen, enligt bilaga 7. 
 

Kst § 7 

18.01.2016 Kommundirektören och ekonomichefen föreslår att meningen ”Ett påslag på + 

5 procent av köparens slutsumma görs för ledning och administration” under 

rubriken 4. Driftskostnader i avtalet. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att avtalet godkänns enligt 

gemensamma socialnämndens förslag med tillägget som EC och KD föreslagit.  

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 1/18.01.2016 

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

 

Kfg § 10 

26.01.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 3/26.01.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 26.01.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 11 Uppdatering av förvaltningsstadgan gällande gemensamma socialnämn-

den 

Sn § 44 Socialförvaltningen bedömer att det föreligger behov av att revidera instrukt-

ionen för socialnämnden och även förvaltningsstadgan. 

  

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden godkänner förslag till reviderad instruktion för socialnämnden 

enligt bilaga 4 och för densamma till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

  

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslöt att återremittera ärendet. 

  

Sn § 55           

20.10.2015 Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden godkänner förslag till reviderad instruktion för socialnämnden 

enligt bilaga 4 och för densamma till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

  

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden godkände förslaget med justeringar enligt bilaga 4. 

  

Kst § 9 

18.01.2016 Sund och Vårdö kommun har gemensam socialnämnd. Förvaltningsstadgorna 

vad gällande den gemensamma nämnden bör stå i samklang med varandra. En 

uppdatering av Vårdös förvaltningsstadga ger som resultat att små förändringar 

i enlighet med detta bör göras i Sunds förvaltningsstadga. 

  

Kommundirektörens förslag:  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfull-

mäktige godkänner en uppdatering av Sunds kommuns förvaltningsstadga vad 

gäller § 113 a. Socialnämnd för Sund och Vårdö kommuner i enlighet med bi-

laga. 

  

Beslut: 
  Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 2/18.01.2016 

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

  
 

Kfg § 11 

26.01.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 4/26.01.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 26.01.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 12 Förordnande för socialsekreterare 

Kst § 10 

18.01.2016 Enligt det samarbetsavtal mellan Sund och Saltviks kommuner gällande kom- 

 munernas socialsekreterares och socialarbetares tjänstgöring i dessa kommu-

ner, som godkänts av kommunfullmäktige den 14.06.2011 § 44, bör respektive 

kommun utfärda ett förordnande för den andra kommunens socialsekreterare 

och socialarbetare, så att denna kan tjänstgöra inom kommunen i enlighet med 

detta samarbetsavtal.  

   

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att socialarbetaren i 

Saltvik; Cecilia Dahlström förordnas att handa socialarbetaruppdraget i Sunds 

kommun i enlighet med avtalet. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes med förtydligande att förordnandet gäller socialarbetare. 

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

Kst bilaga nr 3/18.01.2016 

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

 

Kfg § 12 

26.01.2016 Beslut: 

Förslaget godkändes med förtydligande att förordnandet gäller socialarbetare. 

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

Kfg bilaga nr 5/26.01.2016 

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

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 13 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 26.01.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 13 Delgivningsärenden 

26.01.2016   

 

1. Kommunstyrelsens protokoll nr 16/2015 och 01/2016 

2.  Finlands kommunförbunds och Ålands kommunförbunds kurser för förtro-

endevalda. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 26.01.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 14  Val av kommunstyrelse för åren 2016-2017 

26.01.2016 Kommunfullmäktige beslöt utse följande ledamöter med personliga ersättare  

 till kommunstyrelse för åren 2014-2015 

 

Ordinarie                                                            Ersättare 

Christer Mattsson, ordförande                           Michael Donalds 

Gard Larpes, viceordförande                             Åke Ek 

Robert Andersson, medlem                               Lars-Ove Blomqvist 

Tom Berglund, medlem                                     Kjell Berglund 

Annika Kortman, medlem                                  Johanna Wikström 

Gunilla Karlsson, medlem                                  Lena Klingberg 

Karin Karlsson, medlem                                     Anna Karlsson 

 

Kommunfullmäktige besluter utse ledamöter till kommunstyrelsen för perioden 

2016-2017, samt personliga ersättare. 

 

Kfg beslut: 

Gard Larpes föreslog att kommunstyrelsen består av 5 ledamöter. Camilla Olin 

understöder Gard Larpes förslag. Jan-Erik Berglund föreslog att kommunsty-

relsen består av 7 ledamöter. Tom Berglund understöder Jan-Erik Berglunds 

förslag. 

 

Omröstningspropositionen upplades så att den som röstade för Gard Larpes 

förslag röstade ja och den som röstade för Jan-Erik Berglunds förslag röstade 

nej. Efter röstning förelåg 5 nej röster (Berglund Tom, Berglund Jan-Erik, 

Kortman Annika, Ekholm Mats och Lindholm Dorita), 8 ja röster (Larpes 

Gard, Svahn Didrik, Winé Göte, Mattsson Christer, Olin Camilla, Karlsson Ka-

rin, Johansson Ingegerd och Hagström Bengt), varvid Gard Larpes förslag blev 

kommunfullmäktiges beslut. 

 

 

Kommunfullmäktige beslöt utse följande ledamöter med personliga ersättare 

till kommunstyrelsen för åren 2016-2017: 

 

Ordinarie:   Ersättare: 

Göte Winé, ordförande  Sven Blomberg 

Bengt Hagström, viceordförande Michael Donalds 

Ingegerd Johansson  Sisa Långqvist 

Karin Karlsson  Ulla-Britt Dahl 

Jonas Back   Tarja Blomqvist 

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 26.01.2016 

 

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 1-3, 13 

  

  

 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 

 4-12, 14             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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


