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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 16.02.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

16.02.2016 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 09.02.2016. 

 

Beslut: 

 Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sida 1. Sammanträ-

det förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

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

Kfg § 16 Val av två protokolljusterare 

16.02.2016 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 Mats Ekholm och Susann 

Eklund. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Susann Eklund och Veronica Frank. Protokollet 

justeras direkt efter mötet. 

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

Kfg § 17 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

16.02.2016 Beslut: 

 Föredragningslistan godkändes med tillägget att § 32, Planering av hyreshus på 

fastigheten Ekebo 2:129 i Kastelholm behandlas först. 

                       ---------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 16.02.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 18 Val av medlemmar till gemensam socialnämnd och omsorgsnämnd för 

perioden 2016-2019  

Kst § 23 

08.02.2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut av den 11.12.2007 § gick Sund och Vårdö 

kommuner in för en gemensam social- och omsorgsnämnd från och med den 

01.01.2008. Den gemensamma socialnämnden består av sju medlemmar, varav 

fyra medlemmar väljs från Sunds kommun med fyra personliga ersättare och 

tre medlemmar väljs från Vårdö kommun med tre personliga ersättare. Ordfö-

randen väljs från Sunds kommun och viceordföranden från Vårdö kommun. 

Socialsekreteraren är föredragande och sekreterare i nämnden.  

 

 De fyra medlemmar som valts från Sunds kommun bildar en omsorgsnämnd 

för äldreomsorgen i Sund. I omsorgsnämnden fungerar äldreomsorgsledaren 

som föredragande och sekreterare.  

 

 Valbar till nämnd är enligt kommunallagen § 54; den som har kommunen som 

sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i land-

skapet. Valbar till ledamot i en nämnd är inte: 

1. den som står under förmynderskap, 

2. en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol, 

3. kommundirektören, 

4. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. 

Punkt 5 har enligt LL 23/2003 upphävts, det vill säga medlem av kommunsty-

relsen kan även vara medlem av en nämnd. 

. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ordinarie medlemmar för Sunds 

kommun jämte ersättare i den gemensamma socialnämnden för åren 2016-

2019, varav en ordinarie medlem utses till ordförande. De fyra medlemmar 

med ersättare som väljs till den gemensamma socialnämnden blir samtidigt 

medlemmar och ersättare i omsorgsnämnden för Sunds kommun. Till ordfö-

rande i omsorgsnämnden utses den som utses till ordförande i den gemen-

samma socialnämnden. Skild viceordförande utses för omsorgsnämnden i 

Sund. Förslaget lämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige följande medlemmar 

till den gemensamma socialnämnden för Sunds del och till omsorgsnämnd i 

Sunds kommun: 

 

Ordinarie:    Ersättare: 

Petter Johansson, ordförande  Mats Ekholm 

Ulla-Britt Dahl, viceordförande (omsorgsnämnd) Ann Carlsson 

Annika Kortman   Linda Smith 

Erik Schütten   Gard Larpes. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 16.02.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kfg § 18 

16.02.2016 Beslut: 

 

-----------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 16.02.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 19 Val av medlemmar till skol- och bildningsnämnd  för perioden 2016-2019 

Kst §24 

08.02.2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut av den 09.12.2003 § 108 tillsätts från och 

med den 01.01.2004 endast tre nämnder, varav skol- och bildningsnämnden är 

en av dessa. Skol- och bildningsnämnden handhar förutom skolnämndens upp-

gifter, barnomsorgen, fritidsverksamheten samt biblioteks- och kulturverksam-

heten. Enligt kommunens förvaltningsstadga § 114  har skol- och bildnings-

nämnden 5-7 medlemmar med lika många personliga ersättare.  Kommunfull-

mäktige utser ordförande och viceordförande bland dem, enligt kommunalla-

gens § 51 mom. 3. Den avgående skol- och bildningsnämnden har bestått av 

fem ordinarie medlemmar med lika många personliga ersättare. 

 

Valbar till nämnd är enligt kommunallagen § 54; den som har kommunen som 

sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i land-

skapet. Valbar till ledamot i en nämnd är inte: 

1. den som står under förmynderskap, 

2. en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol, 

3. kommundirektören, 

4. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. 

Punkt 5 har enligt LL 23/2003 upphävts, det vill säga medlem av kommunsty-

relsen kan även vara medlem av en nämnd. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ordinarie medlemmar, jämte person-

liga ersättare i skol- och bildningsnämnden för åren 2016-2019, varav en ordi-

narie medlem utses till ordförande och en till viceordförande. Förslaget lämnas 

till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige följande medlemmar 

till skol- och bildningsnämnden för perioden 2016-2019: 

 

Ordinarie:   Ersättare: 

Camilla Olin, ordförande  Annett Pfeifer 

Mats Ekholm, viceordförande Petter Johansson 

Ninna Nikula  Anna Karlsson 

Didrik Svahn  Gard Larpes 

Veronica Frank  Sonja Lindström-Winé 

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

Kfg § 19 

16.02.2016 Beslut: 
  

-----------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 16.02.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 20 Val av medlemmar till byggnadstekniska nämnden för perioden 2016-

2019 

Kst § 25 

08.02.2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut av den 09.12.2003 § 108 tillsätts från och 

med den 01.01.2004 endast tre nämnder, varav byggnadstekniska nämnden är 

en av dessa. Byggnadstekniska nämnden handhar byggnadsinspektionen och 

den tekniska sektorns uppgifter. Enligt kommunens förvaltningsstadga § 115 

består nämnden av fem till sju medlemmar med lika många personliga supple-

anter. I fråga om byggnadsinspektionen skall ordföranden och viceordföranden 

äga god förtrogenhet med byggnadsverksamhet. Ledamöter i nämnden ska äga 

kännedom om byggnadsverksamhet. Den avgående nämnden har bestått av fem 

medlemmar med lika många personliga ersättare. 

 

 Valbar till nämnd är enligt kommunallagen § 54; den som har kommunen som 

sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i land-

skapet. Valbar till ledamot i en nämnd är inte: 

1. den som står under förmynderskap, 

2. en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol, 

3. kommundirektören, 

4. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. 

Punkt 5 har enligt LL 23/2003 upphävts, det vill säga medlem av kommunsty-

relsen kan även vara medlem av en nämnd. 

   

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ordinarie medlemmar, jämte person-

liga ersättare i byggnadstekniska nämnden för åren 2016-2019, varav en ordi-

narie medlem utses till ordförande och en till viceordförande. Förslaget lämnas 

till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige följande medlemmar i 

byggnadstekniska nämnden för perioden 2016-2019: 

 

Ordinarie:   Ersättare: 

Mikael Wennström, ordförande Tom Berglund 

Åke Ek, viceordförande  Bengt Karlsson 

Susanne Eklund  Eva-Len Mattsson 

Desirée Zetterman  Rauni Nikula 

Tony Ek   Johanna Wikström 

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

 

Kfg § 20 

16.02.2016 Beslut: 

  

-----------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 16.02.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 21 Val av representant till den gemensamma räddningsnämnden för Rädd-

ningsområde Ålands Landskommuner för åren 2016-2019 

Kst § 26 

08.02.2016 Kommunerna Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lum-

parland, Saltvik, Sund och Vårdö har den 11.12.2007 undertecknat ett avtal om 

ett gemensamt branddistrikt med Jomala kommuns om huvudman. Enligt in-

struktionen för den gemensamma räddningsnämnden godkänd av kommun-

fullmäktige i Jomala den 22.05.2007 består räddningsnämnden av tio med-

lemmar och lika många ersättare. Fullmäktige i varje medlemskommun utser 

en ordinarie medlem och en personlig ersättare till nämnden.  Nämnden utser 

ordförande och viceordförande inom sig. 

 

 För att uppfylla andan i jämställdhetslagen bör kommunerna sträva till att båda 

könen är representerade med minst 40 % även i gemensamma organ. 

 

 Avgående representant i den gemensamma räddningsnämnden har varit Agneta 

Göstas med Bengt Karlsson som ersättare. 

  

 Jomala kommun har den 20 december 2011 meddelat avtalskommunerna att 

den gemensamma räddningsnämnden för Räddningsområde Ålands Lands-

kommuner kvartstår.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till representant, jämte personlig ersät-

tare i den gemensamma räddningsnämnden för Räddningsområde Ålands 

Landskommuner för åren 2016-2019. Förslaget lämnas till kommunfullmäktige 

för beslut. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att Didrik Svahn väljs 

till ordinarie medlem i den gemensamma brand- och räddningsnämnden för 

åren 2016-2019 med Agneta Göstas som ersättare. 

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

 

Kfg § 21 

16.02.2016 Beslut: 

  

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 16.02.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 22 Val av representant till den gemensamma lantbruksnämnden för Norra 

Åland för åren 2016-2019 

Kst § 27 

08.02.2016 Den av kommunfullmäktige fastställda instruktionen för den gemensamma 

lantbruksnämnden för Norra Åland stadgar att ordinarie medlemmar i nämnden 

skall vara fem jämte personliga ersättare. Envar medlemskommun utser en or-

dinarie medlem med en personlig ersättare. Nämnden utser ordförande och 

viceordförande inom sig. 

 

 För att uppfylls andan i jämställdhetslagen bör kommunerna sträva till att båda 

könen är representerade med minst 40 % även i gemensamma organ. 

 

Avgående medlem i den gemensamma lantbruksnämnden har varit Per-Ole 

Mattsson med Anette Blomqvist som ersättare. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till representant, jämte personlig ersät-

tare i den gemensamma lantbruksnämnden för åren 2016-2019.  Förslaget läm-

nas till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att Annett Blomqvist 

väljs till ordinarie medlem i gemensamma lantbruksnämnden för Norra Åland 

för åren 2016-2019 med Annett Pfeifer som ersättare. 

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

 

Kfg § 22 

16.02.2016 Beslut: 

  

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 16.02.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 23 Val av nämndemän vid Ålands Tingsrätt för åren 2016-2019 

Kst § 28 

08.02.2016 Enligt Tingsrättslagen § 7 skall kommunfullmäktige välja nämndemän för en 

period som motsvarar kommunfullmäktiges mandatperiod. Antalet nämndemän 

har justerats fr.o.m. 01.03.2001 så att Sunds kommun har rätt till två nämnde-

män. 

 

I § 6 Tingsrättslagen stadgas att en nämndeman skall vara finsk medborgare 

och bosatt i kommunen. Personen i fråga skall inte stå under något slags för-

mynderskap och skall anses vara lämplig för uppgiften som nämndeman. Den 

som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 63 år får inte väljas till nämndeman. 

Den person som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller en straffanstalt 

eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott, tull- 

eller polisbevakning, får inte vara nämndeman, inte heller en allmän åklagare, 

advokat eller någon som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet. Ålands 

Tingsrätt önskar även med tanke på jordrättsmål att de personer som väljs till 

nämndemän i tingsrätten inte kommer från samma by. 

 

Under den förra mandatperioden hade Bengt Karlsson och Gunilla ”Gilla” 

Karlsson uppgiften som nämndemän. 

 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen torde besluta om förslag till två nämndemän vid Ålands 

tingsrätt för åren 2016-2019. Förslaget lämnas till kommunfullmäktige för be-

slut. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att Sisa Långkvist och 

Bengt Karlsson väljs till nämndemän vid Ålands tingsrätt för åren 2016-2019. 

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

 

Kfg § 23 

16.02.2016 Beslut: 

  

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 16.02.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 24 Val av representant i Ålands omsorgsförbund kf för åren 2016-2019 

Kst § 29 

08.02.2015 Enligt kommunalförbundets grundavtal har kommunen rätt till en ordinarie 

medlem i förbundsfullmäktige för Ålands Omsorgsförbund kf. Under slutet av 

den senaste perioden var Ulla-Britt Dahl kommunens ordinarie förbundsfull-

mäktigemedlem med Petter Johansson som ersättare. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen beslutar om en ordinarie representant och en ersättare som 

medlem i Ålands Omsorgsförbunds förbundsfullmäktige för åren 2016-2019. 

Förslaget lämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att Petter Johansson 

utses till ordinarie representant i förbundsfullmäktige för Ålands Omsorgsför-

bund kf för perioden 2016-2019 med Ulla-Britt Dahl som ersättare. 

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

 

Kfg § 24 

16.02.2016 Beslut: 

  

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 16.02.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 25 Val av representant till förbundsfullmäktige för Oasen boende- och vård-

center kf för åren 2016-2019 

Kst § 30 

08.02.2016 Enligt grundavtalet för Oasen boende- och vårdcenter kf (De Gamlas Hem kf ) 

har kommunen rätt att utse en representant till förbundsfullmäktige för Oasen 

boende- och vårdcenter kf. Under den senaste perioden har Ulla-Britt Dahl va-

rit kommunens ordinarie representant med Petter Johansson som ersättare. 

  

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om en ordinarie medlem och en ersättare som 

kommunens representant i förbundsfullmäktige för Oasen boende- och vård-

center kf för åren 2016-2019. Förslaget lämnas till kommunfullmäktige för be-

slut. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att Petter Johansson 

utses till ordinarie representant i förbundsfullmäktige för Oasen boende- och 

vårdcenter kf (DGH) för perioden 2016-2019 med Ulla-Britt Dahl som ersät-

tare. 

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

 

Kfg § 25 

16.02.2016 Beslut: 

  

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 16.02.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 26 Val av lantmäterigodemän för åren 2016-2019 

Kst § 31 

08.02.2016 Enligt fastighetsbildningslagen (FFS 554/1995) § 6 skall kommunfullmäktige 

för en tid som motsvarar kommunfullmäktiges mandatperiod välja minst sex 

personer till godemän vid lantmäteriförrättningar. Den som väljs till godeman 

skall vara förtrogen med fastighetsfrågor och känna de lokala förhållandena. 

Angående valbarheten gäller dessutom vad som stadgas om nämndemän vid 

tingsrätt. Den som är god man skall, innan han börjar utöva sysslan, inför tings-

rätten eller jorddomstolen avge försäkran om att efter bästa förstånd och sam-

vete ärligt fullgöra sin syssla som god man och att därvid inte behandla någon 

orätt av någon som helst orsak.  

 Under åren 2002-2015 har uppdraget som lantmäterigodemän handhafts av 

Annette Loumann, Per-Erik Lindholm, Henrik Hagström, Johanna Wikström, 

Christer Lindqvist och Bengt Berglund 

 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till lantmäterigodemän för åren 2016-

2019. Förslaget lämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att Anders Carlson, 

Per-Erik Lindholm, Henrik Hagström, Johanna Wikström, Christer Lindqvist 

och Bengt Berglund väljs till lantmäteri godemän för åren 2016-2019. 

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

 

Kfg § 26 

16.02.2016 Beslut: 

  

----------------- 
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Kfg § 27 Val av representanter till förbundsfullmäktige för Norra Ålands Högsta-

diedistrikt kf för åren 2016-2019 

Kst § 32 

08.02.2016 Kommunen har enligt kommunalförbundets grundstadga rätt att utse två ordi-

narie medlemmar med två personliga ersättare till förbundsfullmäktige för 

Norra Ålands Högstadiedistrikt kf.  

 

 Under den gångna mandatperioden har följande varit representanter i förbunds-

fullmäktige för Norra Ålands Högstadiedistrikt kf: 

 

 Ordinarie   Ersättare 

 Camilla Olin  Karin Karlsson 

 Mats Ekholm  Christer Mattsson 

 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter om två ordinarie medlemmar och två ersättare som 

kommunens representanter i Norra Ålands Högstadiedistrikt kf förbundsfull-

mäktige för åren 2016-2019. Förslaget lämnas till kommunfullmäktige för be-

slut. 

 

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att Camilla Olin och 

Mats Ekholm utses till ordinarie representanter i förbundsfullmäktige för Norra 

Ålands högstadiedistrikt kf för perioden 2016-2019. Till ersättare för Camilla 

Olin föreslås Karin Karlsson och till ersättare för Mats Ekholm föreslås Jan-

Erik Berglund. 

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

 

Kfg § 27 

16.02.2016 Beslut: 

  

----------------- 
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Kfg § 28 Val av representanter till förbundsstämman för Ålands kommunförbund 

Kst § 33 

08.02.2016 Enligt kommunallagens § 98 har varje kommun vid Ålands kommunförbund 

en röst per påbörjat femhundratal invånare i respektive kommun på årets första 

dag. Varje kommun har rätt att utse två delegater till förbundsstämman.  

 

 Under senaste period har följande varit kommunens representanter: 

  

 Ordinarie:   Ersättare: 

 Lindholm Dorita  Mattsson Christer 

 Johans Maud  Dahl Ulla-Britt 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter om förslag på två ordinarie och två personliga ersät-

tare som kommunstyrelsens representanter i förbundsstämman för Ålands 

kommunförbund för åren 2016-2019. Förslaget lämnas till kommunfullmäktige 

för beslut. 

 

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att följande personer 

väljs till kommunens representanter vid förbundsstämman för Ålands kommun-

förbund för åren 2016-2019: 

  

Ordinarie:   Ersättare: 

Dorita Lindholm  Göte Winé 

Christer Mattsson  Bengt Hagström 

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

 

Kfg § 28 

16.02.2016 Beslut: 

  

----------------- 
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Kfg § 29 Val av kommunala ombud och organisationer för åren 2016-2019 

Kst § 34 

08.02.2016 Kommunen är delägare, medlem, respektive intressent i följande bolag och 

organisationer och under förgående period var följande personer utsedda att re-

presentera kommunen vid bolagsstämmor, respektive höst- och vårmöten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ombud i de bolag och organisationer 

där kommunen är delägare, medlem eller intressent. Förslaget överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att representanter 

väljs enligt följande för mandatperioden 2012-2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--

--

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

  Ordinarie Ersättare 

Ålands Problemavfall Ab Robert Andersson Dorita Lindholm 

Ålands Turistförbund Christer Mattsson Gunilla Karlsson 

Ålands Näringsliv Christer Mattsson Robert Andersson 

Ålands Företagarförening Ulla-Britt Dahl Tom Berglund 

Västra Sunds Vatten Dorita Lindholm Gard Larpes 

Sundets Vatten Tom Berglund Gard Larpes 

Bocknäs Vatten 
Mikael Wenn-

ström 
Gard Larpes 

Ålands Idrotts- och Motionscenter 

Ab 
Christer Mattsson Karin Karlsson 

Norra Ålands Avloppsvatten Ab Christer Lindqvist Annika Kortman 

ÅDA Ab Jens Andersén Marika Willstedt 

  Ordinarie Ersättare 

Ålands Problemavfall Ab Göte Winé Karin Karlsson 

Ålands Turistförbund – Visit Åland Christer Mattsson Göte Winé 

Ålands Näringsliv 
Ingegerd Johans-

son 
Mats Ekholm 

Ålands Företagarförening Mats Ekholm 
Ingegerd Johans-

son 

Västra Sunds Vatten Tom Berglund Bengt Hagström 

Sundets Vatten 
Ingegerd Johans-

son 
Gard Larpes 

Bocknäs Vatten Bengt Hagström Tom Berglund 

Ålands Idrotts- och Motionscenter 

Ab 
Göte Winé Karin Karlsson 

Norra Ålands Avloppsvatten Ab Christer Lindqvist Jonas Back 

ÅDA Ab Jens Andersén Marika Willstedt 
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Kfg § 29 

16.02.2016 Beslut: 

  

----------------- 
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Kfg § 30 Val av revisorer för perioden 2016-2019 

Kst § 35 

08.02.2016 Enligt § 72 i kommunallagen utser kommunfullmäktige för sin mandatperiod 

minst tre revisorer med personliga ersättare för att granska kommunens för-

valtning och ekonomi under tjänstemannaansvar. 

 

Valbar till revisor är inte 

1. en ledamot i styrelsen, 

2. den som inte är valbar till styrelsen 

3. den som är närstående till kommundirektören eller en styrelseledamot, eller 

4. den som står i anställningsförhållande av bestående natur till kommunen el-

ler en sammanslutning eller stiftelse som kommunen har bestämmanderätt i. 

 

Med närstående avses make/maka, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller nå-

gon annan närstående till kommundirektören eller styrelseledamoten. 

Även en person som saknar rösträtt i kommunalval i landskapet eller inte har 

hemort i kommunen kan väljas till revisor. Om jäv för revisorer gäller som be-

stäms om jäv för styrelseledamöter. 

 

Under föregående mandatperiod köpte kommunen tjänster av revisorsföretaget 

BDO Audiator Ab i form av en revisor och kommunfullmäktige tillsatte de två 

andra. Petter Johansson har varit invald som ordinarie revisor med Barbro 

Jansson som ersättare och Carina Blomqvist som ordinarie revisor med Lena 

Skog-Mörn som ersättare. 

 

BDO Audiator Ab erbjuder fortsättningsvis kommunen sina tjänster. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter om förslag till revisorer för mandatperioden 2016-

2019. Förslaget lämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslöt överlämna frågan om val av revisorer till kommun-

fullmäktige. 

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

 

Kfg § 30 

16.02.2016 Beslut: 

  

----------------- 
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Kfg § 31 Utnämning av personer till mellankommunal ombudsstämma 

Kst § 38 

08.02.2016 En överenskommelse om sammankallande av en mellankommunal ombuds-

stämma träffas på initiativ av fullmäktige i en kommun. Finströms kommun-

fullmäktige har bjudit in till mellankommunal ombudsstämma i månadsskiftet 

febuari/mars. 
 

Varje deltagande kommun representeras vid ombudsstämman av högst tre om-

bud, vilka utses av fullmäktige. Fullmäktige kan även utse personliga ersättare 

för ombuden. Valbar är den som är valbar till kommunfullmäktige och också 

kommundirektören.  

 

Ombudsstämman sammankallas sålunda efter nyval för val av ledamot och er-

sättare för Norra Åland i olika organ där Norra Åland skall vara företrädda; 

 polisdelegationen , 

 avtalsdelegationen 

 elförsörjningsdelegationen 

 vuxenutbildningsnämnden för MEDIS 

 olika kommun- och kommunalförbunds styrelser (De Gamlas Hem, 

Ålands Omsorgsförbund, Ålands kommunförbund med flera), 

 fältarverksamheten,  

 eventuella övriga organ där kommunerna får förfrågan om förslag till re-

presentation. 

 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå inför fullmäktige att kommunfullmäktiges 

ordförande, kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören utses som 

ombud till den mellankommunala ombudsstämman. Som ersättare för kom-

munfullmäktiges ordförande fungerar kommunfullmäktiges viceordförande, 

som ersättare för kommunstyrelsens ordförande fungerar kommunstyrelsens 

viceordförande och som ersättare för kommundirektören fungerar ekonomiche-

fen. 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 31 

16.02.2016 Beslut: 

  

----------------- 
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Kfg § 32 Planering av hyreshus på fastigheten Ekebo 2:129 i Kastelholm 

Btn § 12 

04.02.2016 I budgeten för 2016 finns ett anslag för planering av hyreshus i Stenbro. Ansla-

get täcker inte fullständig projektering men torde räcka till skiss- och bygglovs-

ritningar samt kostnadsberäkning av projektet. 

 

 Tomtens storlek uppgår till 3820 m2 vilket ger en teoretisk byggrätt på 573 m2 

våningsyta.  

 

 I förslaget till delgeneralplan ligger tomten till ca hälften inom område för bo-

stadsändamål (B). Planbestämmelserna anger: Området är avsett för lands-

bygds liknande boende. Områdets bebyggelse får inte väsentligt förtätas. Ny-, 

om- och tillbyggnader skall anpassas till den lokala byggnadstraditionen i om-

rådet. Fasadmaterial bör vara trä eller puts. Nya Tomter som styckas ska vara 

minst 2000 m2. 

 Den resterande låglänta delen av tomten ligger inom jord- och skogsbruksdo-

minerat område med särskilda fornminnes- och kulturhistoriska värden (LF). 

Planbestämmelserna anger: Området sköts som jord- och skogsbruksområde. 

Inför byggande och alla andra åtgärder på området skall utlåtande inhämtas av 

landskapsregeringens museibyrå. 

 Förslaget till delgeneralplan ställer inget egentligt krav på detaljplanering av 

detta område. 

 

 Placeras byggnaden så på tomten att en gavel ligger i tomtgräns mot söder och 

den andra 5 m från tomtgräns mot norr får man en ca 26 m lång byggnad att 

rymmas på tomten. 

 Utförs sedan byggnaden som suterränghus med lägenheter i halva nedre vå-

ningen torde våningsytan för lägenheterna utgöra drygt 400 m2. Teknikutrym-

men och förråd kan då placeras i det resterande källarutrymmet. 

 

 Vid planering av byggnaden bör vikt fästas vid framtida drift och underhåll. 

För vårt klimat väl utprovade konstruktions- och tekniklösningar bör väljas så 

driftkostnaderna kan hållas på låg nivå. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Föreslår att en byggkonsult utses med uppdrag att ta fram skiss- och bygglovs-

ritningar samt kostnadsförslag på ett hyreshus anpassat för tomten Ekebo 

2:129 i Kastelholm. 

 Arbetet ska vara klart senast 20:e augusti 2016 så underlag finns till budget-

behandlingen. 

 Lägenheterna i hyreshuset ska i huvudsak utgöras av 2rok samt 2rokv. En 3rok 

samt någon/några 1rok planeras in. Denna lägenhetsfördelning ger en bred 

målgrupp av hyresgäster. 

 Byggnaden förses med sadeltak, fasader av trä och puts. Entréer, altaner och 

balkonger ska vara under tak. 

 

 BESLUT 



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 21 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 16.02.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 Nämnden beslöt att en byggkonsult anlitas med uppdrag att ta fram skiss- rit-

ningar samt kostnadsförslag på ett hyreshus anpassat för tomten Ekebo 2:129 i 

Kastelholm. 

 Arbetet ska vara klart senast 30:e april 2016 så underlag finns till budgetbe-

handlingen. 

 Lägenheterna i hyreshuset ska i huvudsak utgöras av 2rok samt 2rokv. En 3rok 

samt någon/några 1rok planeras in. Denna lägenhetsfördelning ger en bred 

målgrupp av hyresgäster. 

 Byggnaden förses med sadeltak, fasader av trä och puts. Entréer, altaner och 

balkonger ska vara under tak. 
 

Kst § 45 

08.02.2016 Följande står i budgeten 2016: Fullmäktige tar beslut om projektering av hy-

reshus i Stenbro på basis av en förundersökning som görs. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att en projektering görs i 

enlighet med byggnadstekniska nämndens förslag. Erik Nordback presenterar 

nämndens förslag för kommunfullmäktige. 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 32 

16.02.2016 Beslut: 

  

----------------- 
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Kfg § 33 Delgivningsärenden 

26.01.2016   

 

1. Kommunstyrelsens protokoll nr 02/2016 
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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, 9  

  

  

 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 

 4-8             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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


