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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 34 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

19.04.2016 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 12.04.2016. 

 

Beslut: 

 Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sida 1. Sammanträ-

det förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

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

Kfg § 35 Val av två protokolljusterare 

19.04.2016 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 Veronica Frank och Anna 

Karlsson. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Veronica Frank och Annika Kortman. Protokol-

let justeras direkt efter mötet. 

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

 

Kfg § 36 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

19.04.2016 Beslut: 

 Föredragningslistan godkändes.  

                       ---------------------  
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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 37 Anhållan om tilläggsanslag – gemensamma socialnämnden  

Sn § 24 

25.2.2016 Socialnämnden har utökat behov av anslag för Annan barn och familjevård. 

Utgifterna är oförutsedda och lagstadgade. 

Beräknade kostnader för 2016 är 94 000 euro. 

Kommunen erhåller särskilda landskapsandelar för samtliga kostnader, dock 

med 2-års fördröjning. Omdisponeringar inom individ- och familjeomsorgen 

bedöms inte som möjliga. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden besluter inför kommunstyrelsen anhålla om tilläggsanslag för 

annan barn och familjevård totalt 94.000 euro.  

 

Socialnämndens beslut:  

Förslaget godkändes. 
 

 

Kst § 58 

08.03.2016 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna ett tilläggs-

anslag för annan barn och familjevård på totalt 94.000 euro i enlighet med ge-

mensamma socialnämndens förslag. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kfg § 37 

19.04.2016 Beslut: 

Förslaget godkändes. 

-----------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.04.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 38 Antagande av kommunalt program för integration 

Kst § 211 

02.11.2015 Enligt LL om främjande av integration (ÅFS 2012/74) § 26, kommunens pro-

gram för integrationsfrämjande, skall kommunen eller flera kommuner till-

sammans göra upp ett program för att främja integrationen och stärka det sek-

torövergripande samarbetet. Programmet ska godkännas i respektive kommuns 

kommunfullmäktige och ses över vart fjärde år. Programmet ska beaktas när en 

budget och en ekonomiplan görs upp i kommunen. Därefter ska integrations-

planer uppgöras som personliga eller familjespecifika. 

En modell för kommunernas program för främjande av integration har nu tagits 

fram i samarbete mellan kommunförbundet, Jomala kommun, Mariehamns stad 

och Ålands landskapsregering. Förslaget är dokument som är uppbyggt så att 

det kan antas som sådant till respektive kommuns egna kommunala program 

för främjande av integration. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Sunds kom-

muns program för främjande av integration för åren 2016 - 2019 enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 6/02.11.2015 

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

 

Kfg § 74 

10.11.2015 Beslut: 

 Återremiss för att förtydliga ansvarsområdena i programmet. 

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

Kfg bilaga nr 9/10.11.2015 

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

Kst § 225 

23.11.2015 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen efterhör socialnämndens samt skol- och bildningsnämndens 

utlåtande om kommunens program för integration samt hur nämnden ser på an-

svarsfrågan.  

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Sn § 10 

13.01.2016 Kommunstyrelsen har beslutat efterhöra socialnämndens samt skol- och bild-

ningsnämndens utlåtande, efter att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 

10.11.2015 § 74 har beslutat att återremittera kommunens program för integ-

ration för åren 2016-2019, för att förtydliga ansvarsområdena i programmet, 

Bilaga 5. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.04.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Enligt LL om främjande av integration ÅFS 2012/74 skall kommunerna ha ett 

program för integration som godkänns av kommunens fullmäktige. En modell 

för program har utarbetats med bl.a. Ålands kommunförbund, Ålands land-

skapsregering, Jomala kommun och Mariehamns stad. Programmet innehåller 

för kommunerna betydande åtaganden. För kommunens socialservice betyder 

det att t.ex. en individuell integrationsplan bör göras ifall en invandrare inte 

endast tillfälligt är i behov av utkomststöd. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden föreslår att programmet godkänns enligt bilaga 5 och att kom-

munen noterar att det medför nya skyldigheter för de olika förvaltningarna. 

Arbetsinsatserna och kostnaderna för socialförvaltningen bedöms i nuläget 

som ringa. Vid en större invandring till landskapet behövs dock mer resurser. 

 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslöt att programmet godkänns enligt bilaga 5 och att kom-

munen noterar att det medför nya skyldigheter för de olika förvaltningarna. 

Socialnämnden vill att kommunstyrelsen tar beslut om att förtydliga ansvars-

områden för de olika tjänstemännen. 
 

Skbn § 5 

15.02.2016 Kommunstyrelsen efterhör skol- och bildningsnämndens utlåtande om kom-

munens program för integration för åren 2016-2019, för att förtydliga ansvars-

områdena i programmet.  Idag finns elever från andra länder, kulturer och 

språkgrupper inom barnomsorg och skola. Stödundervisning i svenska ges och 

personalen förkovrar sig i ländernas kultur och traditioner. Skol- och bild-

ningsnämnden beslutar om de lokala undervisningsarrangemangen och i dags-

läget räcker stödundervisningen till. Vid en större inflyttning behöver resurser-

na utökas. 

SD:s förslag: Skol- och bildningsnämnden föreslår att programmet godkänns i 

nuvarande form. 

Beslut: Enligt förslag.  

____________________  

Bilaga 3/15.02.2016 Kommunalt program för främjande av integration 

___________________ 

 

 

 

Kst § 63 

08.03.2016 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Sunds kom-

muns program för främjande av integration för åren 2016 - 2019 enligt bilaga. 

 

 Kommunstyrelsen konstaterar att kommundirektören har det övergripande an-

svaret att stärka det sektorövergripande samarbetet som stipuleras i Sunds 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.04.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

kommuns program för främjande av integration för åren 2016 – 2019. Sektor-

cheferna har ansvaret inom respektive sektor. 

 

Beslut: 

Bordläggs. 

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

Kst bilaga nr 8/08.03.2016 

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

Kst § 79 

21.03.2016 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Sunds kom-

muns program för främjande av integration för åren 2016 - 2019 enligt bilaga. 

 

 Kommunstyrelsen konstaterar att kommundirektören har det övergripande an-

svaret att stärka det sektorövergripande samarbetet som stipuleras i Sunds 

kommuns program för främjande av integration för åren 2016 – 2019. Sektor-

cheferna har ansvaret inom respektive sektor. 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

Kfg § 38 

19.04.2016 Beslut: 
 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 1/19.04.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.04.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 39 Äldreomsorg på distans klientavgift 

Sn § 14 

01.03.2016 För deltagande i Äldis kan en månadsavgift uppbäras från klienten.  

 

I avgiften ingår hjälp och handledning för att komma igång med Äldis och då 

det uppstår problem, internet samt det program som sänds ut via skärmen.  

 

En skälig klientavgift beräknas vara 30 euro/månad. 

 

Äldreomsorgsledarens förslag: 

Ett tillägg görs till äldreomsorgens klientavgifter där avgiften för att delta i Äl-

dis är 30 euro/månad/klient. 

 

Omsorgsnämndens beslut: 

Omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att avgiften för att delta i Äl-

dis fastställs till 30 euro/månad/klient. 

 

 

Kst § 67 

08.03.2016 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna omsorgs-

nämndens förslag att avgiften för att delta i Äldis fastställs till 30 

euro/månad/klient. 

 

Beslut:  

Återremiss. 

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

 

Kst § 74 

21.03.2016 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgiften för att delta i 

Äldis fastställs till 20 euro/månad/klient. 

 

Beslut:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna omsorgs-

nämndens förslag att avgiften för att delta i Äldis fastställs till 30 

euro/månad/klient. 

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

Kst bilaga nr 1/21.03.2016 

-------------------- 
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Kfg § 39 

19.04.2016 Beslut: 

 Bordläggning tills fullmäktige behandlar avtalet om äldreomsorg på distans. 

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

Kfg bilaga nr 2/19.04.2016 

------------------ 
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Kommunfullmäktige 14.04.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kfg § 40 Anhållan om användning av dana-arvsmedel 

Sn § 12 

01.03.2016 Dana-arvet bör gynna den äldre befolkningen i kommunen. Äldreomsorg på 

distans är en verksamhet som gynnar kommunens äldre som fortfarande bor 

hemma. Det främjar klientens möjligheter att bo hemma längre eftersom per-

sonen har en meningsfull vardag, blir sedd och kan på ett enkelt sätt ha kontakt 

med andra äldre som deltar i Äldis. Det finns även möjlighet att få stöd från 

Tallgårdens personal via Äldis.  

 

Kostnaderna för Äldis är ej budgeterade för 2016. Därmed anhålles om dana-

arv för 2016. Från 2017 ska kostnaderna föras in i löpande budget. Från 2017 

tas även en månadsavgift tas ut från klienten i samband med att avgifterna för 

äldreomsorgen justeras.  

 

Totalkostnaden för Sund 2016 beräknas bli (10 klienter + Tallgården) 

Administrationskostnad: 0 euro 

Teknikkostnad: 7600 euro 

Installationsavgifter: 500 euro 

Intäkter från klienter: 3600 euro 

 

Äldreomsorgsledarens förslag: 

Omsorgsnämnden beslutar att kostnaderna för Äldreomsorg på distans (4302-

4228) täcks av dana-arv upp till 4500 euro. 

 

Omsorgsnämndens beslut: 

Omsorgsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att kostnaderna för äldre-

omsorg på distans kan täckas av danaarv upp till ett belopp om 4500 euro un-

der år 2016. 
 

Kst § 65 
08.03.2016  
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna omsorgs-

nämndens förslag att kostnaderna för äldreomsorg på distans kan täckas av da-

naarv upp till ett belopp om 4 500 euro under år 2016. 

 

Beslut: 

Återremiss. 

-------------------- 
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Kst § 75 

21.03.2016 Om klientavgiften sänks med 10 euro, behöver kommunens finansiering öka 

med 1200 euro. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kostnaderna för äldre-

omsorg på distans kan täckas av danaarv upp till ett belopp om 4 500 euro un-

der år 2016. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 40 

19.04.2016 Beslut: 

 Bordläggning tills fullmäktige behandlar avtalet om äldreomsorg på distans. 

----------------- 
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Kfg § 41 Principer för försäljning av tomter på bostadsområdet Furumo på Prästö. 

Btn § 25 

03.03.2016 Detaljplaneområdet Furumo har 5 st tomter för egnahemsbebyggelse. Två av 

tomterna har befintliga byggnader i dåligt skick och bör rivas. Planbestämmel-

serna möjliggör dock att byggnaderna renoveras. 

 Tomterna har följande areal: 

 Tomt 1 kv.7  2.230 m2. 

 Tomt 1 kv.8  2.230 m2. 

 Tomt 1 kv.9  1.388 m2. 

 Tomt 1 kv.10 1.787 m2. 

 Tomt 2 kv.10 1.634 m2. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Föreslår följande principer för tomtförsäljning av tomterna på området Fu-

rumo. 

 1. Tomterna ska användas för egnahemsbebyggelse och bebyggas i enlighet 

med fastställd detaljplan. 

 2. Av kommunfullmäktige fastställt tomtpris utgör minimipris. Finns fler intres-

senter av samma tomt tillämpas budgivning mellan dessa. 

 3. Tomt ska vara bebyggd med bostadshus inom fem år räknat från det köpeav-

tal tecknats. Bostadshuset ska även vara taget i bruk under denna tid. 

 4. Betalning av tomten görs i en rat inom 30 dagar räknat från köpebrevets 

undertecknande. I tomtpriset ingår anslutningsrätt till dag- och bdt-

vattenavlopp. 

 5. Ifall tomten inte är bebyggd inom fem år har kommunen återköpsrätt på 

tomten. Priset vid återköp ar 80% av fastställt minimipris. 

 6. En och samma intressent kan inte köpa fler tomter på området. 

 

 BESLUT 

 Enligt förslag med tillägg om ytterligare en punkt: 

 I sådana fall där byggandet av bostadshuset inte är färdigt inom utsatt tid kan 

kommunen besluta om vite. 

 

Kst § 84 

21.03.2016 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att principerna för för-

säljning av tomter på bostadsområdet Furumo på Prästö fastslås i enlighet med 

byggnadstekniska nämndens förslag 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes med tillägget att punkt 6 stryks. 

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

 

Kfg § 41 

19.04.2016 Beslut: 

 Återremiss för att byggnadstekniska nämnden skall utreda 

 Om principer för tomtförsäljning skall gälla alla tomter i kommunen, inte 

endast för Furumo, som det nu framgår. 
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 När det gäller punkt 6, kontrolleras hur andra kommuners principer ser ut, 

det vill säga är det brukligt att en och samma intressent kan köpa fler tomter 

på ett område samt med en fastighetsmäklare hur den privata marknaden 

agerar. 

 Bakgrunden till att Furumo kommit på tapeten, är att det inkommit en anhål-

lan från ett par om att köpa tre tomter på Furumo.  

 Kommunstyrelsen skall bereda ett ärende om kommunalteknik skall byggas 

på Furumo samt äska om eventuell tilläggsbudget för år 2016 eller i investe-

ringsbudgeten med aktuella kostnader inför 2017. 

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

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.04.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kfg § 42 Fastställande av minimipris för tomterna på detaljplaneområdet Furumo. 

Btn § 24 

03.03.2016  På detaljplaneområdet Furumo finns fem tomter för bostadshus inplanerade.  

 Tomternas storlek är från 1.388 m2 till 2.230 m2 och den sammanlagda tomta-

realen uppgår till 9.269 m2. Hela områdets areal är 2,708 ha. 

 Kostnaderna för byggande av kommunalteknik och förstorande av gråvatten-

filtret som finns på det intilliggande bostadsområdet har beräknats till 113.000 

€ exkl moms. Detta ger en kostnad på 12,19 €/m2 för bostadstomterna. 

  

 Kommunen erhöll området som danaarv år 2008 och enligt kommunfullmäkti-

ges beslut §206/2008 ska danaarvsmedlen användas för Tallgårdens om- och 

tillbyggnad. 

 Med ett 5 €/m2 tillägg per tomt ”öronmärkt” för danaarvet skulle 46.345 € gå 

till danaarvskontot från försäljning av tomterna på Furumoområdet. 

 

 Inom detaljplaneområdet finns även en småbåtshamn inplanerad för tomterna 

på Furumoområdet samt det intilliggande området Prästösund. Hamnen ligger 

dock inte inom fastigheten Furumo utan på landskapets jord- och vattenområde 

och måste först lösas in innan hamnen kan förverkligas. Kostnaderna för för-

verkligande av väg till hamnen samt plan vid hamnen och småbåtshamn har 

uppskattats till 80.000 €. Innan man går vidare med hamnprojektet måste för-

handlingar göras med landskapsregeringen om köp samt en projektering göras 

på hamnen så det går att få fram ett mer exakt kostnadsunderlag. 

    

Kommunteknikerns förslag: 

 Föreslår med att nämnden inför kommunstyrelsen föreslår ett minimipris för 

tomterna på detaljplaneområdet Furumo om 17,20 €/m2. Priset binds till 2016 

års kostnadsnivå och justeras ifall området byggs ut i ett senare skede. 

 Kostnaderna för förverkligande av småbåtshamnen tas inte med i tomtpriset. 

Båtplatserna säljs styckevis till självkostnadspris när småbåtshamnen byggts. 

Alternativt kan småbåtshamnen förverkligas av förening/båtklubb. 

 

 BESLUT 

 Efter diskussion beslöt nämnden enligt kommunteknikerns förslag. 

 

Kst § 85 

21.03.2016 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att minimipriserna för 

tomterna på detaljplaneområdet Furumo fastslås enligt byggnadstekniska 

nämndens förslag.  

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

-------------------- 
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Kfg § 42 

19.04.2016 Beslut: 

 Återremiss. 

----------------- 
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Kfg § 43 Initiativ om flyktingmottagning i Sunds kommun 

Kst § 156 

21.09.2015 Christer Mattsson har den 4 september 2015 inkommit med ett initiativ om att 

kommunen skulle utreda möjligheterna att mottaga en flyktingfamilj (4-6 per-

soner) i kommunen.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter tillsätta en arbetsgrupp som utreder möjligheterna 

till nästa kommunstyrelsemöte. Medlemmar i gruppen: socialsekreteraren, 

skolföreståndaren, barnomsorgsledaren, kommunteknikern, kommundirektören 

och 2-3 förtroendevalda. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes med tillägget att en förtroendevald, Christer Mattsson, 

väljs till arbetsgruppen. Kommundirektören utses till sammankallare. 

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

Kst bilaga nr 4/21.09.2015 

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

 

Kst § 210 

02.11.2015 Arbetsgruppen har sammankommit en gång. Det kan konstateras att ur skolans, 

barnomsorgens samt individ– och familjeomsorgens del finns det möjligheter 

att ta emot en familj kvotflyktingar. 

 

Det som däremot inte finns är en tillräckligt stor bostad som kommunen varken 

har ledig eller som ser ut att bli ledig. 

 

Det andra är att en samordning med någon eller några andra kommuner bör ske 

för att lösa tolktjänster och eventuellt en gemensam flyktingkoordinator på ett 

ekonomiskt hållbart sätt. 

 

Mer information finns på: http://www.regeringen.ax/demokrati-

hallbarhet/integration/flyktingmottagning 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen sänder ärendet till kommunfullmäktige för att efterhöra om 

kommunfullmäktige ställer sig positiva till mottagandet av en familj kvotflyk-

tingar och därmed ger styrelsen och arbetsgruppen mandat att arbeta vidare på 

att lösa bostadsfrågan, nödvändiga stödfunktioner och samordningen med nå-

gon annan kommun. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 5/12.10.2015 

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

 

Kfg § 75 

http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/integration/flyktingmottagning
http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/integration/flyktingmottagning
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10.11.2015 Beslut: 

Tony Ek föreslog att istället för flyktingmottagning skulle kommunen ge ett 

bidrag till hjälporganisationer. Förslaget vann inget understöd. 

 

Kommunfullmäktige beslöt ställa sig positiva till mottagandet av en familj 

kvotflyktingar och därmed ges styrelsen och arbetsgruppen mandat att arbeta 

vidare på att lösa bostadsfrågan, nödvändiga stödfunktioner och samordningen 

med någon eller några andra kommuner. 

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

Kfg bilaga nr 10/10.11.2015 

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

Kst § 233 

23.11.2015 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta och komma med en 

utredning över möjlighetena att Sunds kommun kan ta emot en familj kvotflyk-

tingar. 

 

Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

 

Kst § 92 

11.04.2016 Arbetsgruppen för flyktingmottagning har sammanträtt 2 gånger och har gjort 

en slutrapport över dess arbete, se bilaga. 

 

Landskapsregeringens flyktingsamordnare Johanna Fogelström presenterar vad 

flyktingmottagning går ut på samt svarar på frågor. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Sund tar emot kvotflyk-

tingar, en familj bestående av maximalt 5 personer, under hösten 2016 – våren 

2017 och befullmäktigar samtidigt kommundirektören att för kommunens räk-

ning ingå avtal med Egentliga Finlands NTM-central och med ÅHS under för-

utsättning att kommunfullmäktige godkänner det kommunala programmet för 

främjande av integration. Eventuella kostnader som inte finns budgeterade för 

flyktingmottagandet, hanteras främst via tilläggsmedel.  

 

Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 1/11.04.2016 

-------------------- 
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Kfg § 43 

19.04.2016 Beslut: 

 Återremiss för att utreda vilka kostnader som finska staten ersätter, som ersätts 

av landskapsregeringen. Vilka kostnader vilar på kommunen vid ett flykting-

mottagning.  

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

Kfg bilaga nr 3/19.04.2016 

------------------ 
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Kfg § 44 Val av representant i gemensamma räddningsnämnden 

Kst § 83 

08.03.2016 Jomala kommun i egenskap av värdkommun för gemensamma räddnings-

nämnden har den 04.03.2016 inkommit med en skrivelse där det påtalas att la-

gen om jämställdhet mellan kvinnor och män gällande gemensamma rädd-

ningsnämnden inte uppfylls. 

 

Jomala kommun konstaterar att åtminstone fyra kvinnor totalt måste utses till 

representanter i nämnden och emedan endast en medlemskommun (Lumpar-

land) utsett en kvinna som ordinarie medlem. Jomala kommun ber övriga 

kommuner i den gemensamma nämnden att återkomma med ett formellt beslut 

i ärendet så snabbt som möjligt. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till representanter. Förslaget lämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beslut:  

Återremiss 

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

Kst bilaga nr 7/08.03.2016 

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

Kst § 96 

11.04.2016 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till representanter. Förslaget lämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Agneta Göstas utses till ordina-

rie ledamot och Didrik Svahn till ersättare i räddningsnänmden. 

 

Kfg § 44 

19.04.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

----------------- 
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Kfg § 45 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: 

 Återremiss. 

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

Kst § 102 

11.04.2016 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, 

Kjell Berglund, Henrik Hagström, Johanna Wikström, Henrik Karlsson och 

Robert Lindeman väljs till lantmäteri godemän för åren 2016-2019. 

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

 

Kfg § 45 

19.04.2016 Beslut: 

 Kommunfullmäktige besluter att Anders Carlson, Kjell Berglund, Henrik Hag-

ström, Johanna Wikström, Henrik Karlsson (Sundby) och Robert Lindeman 

väljs till lantmäteri godemän för åren 2016-2019. 

----------------- 
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Kfg § 46 Samarbetsutredning för Norra Ålands kommuner 

Kst § 120 

16.6.2014 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsens besluter meddela de andra norråländska kommunerna att 

Sunds kommun ställer sig positiv till att göra en utredning av en norråländsk 

kommun.  

 

Kommunstyrelsen i Sund föreslår att Finström skall vara huvudman för utred-

ningen och att Sunds kommun ställer sig positiva till utredningen förutsatt att 

samarbetsmedel erhålls av Ålands landskapsregering  

 

Kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens vice ordförande som 

suppleant, och kommundirektören, med ekonomichefen som suppleant, funge-

rar som Sunds representanter för utredningen och eventuell referensgrupp. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

 

Kst § 92 

25.05.2015 Kommundirektörerna för Geta, Finström och Sund har diskuterat projektbeskriv-

ningen som sedermera har sammanställts av Finströms Ekonomichef. 
 

Landskapsregeringen väntas stöda projektet till 80 procent vilket innebär att pro-

jektet kommer belasta Sunds kommun ekonomiskt vilket ej är i linje med fullmäk-

tiges beslut § 40/3.6.2014 ovan. Kostnaden för Sund estimeras dock endast till 586 

euro.  
 

Finströms kommunstyrelse har även tillfrågat huruvida Saltvik och eller Vårdö 

kommun vill delta i denna utredning. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att projektbeskrivningen om-

fattas oavsett om den endast innefattar Geta, Finström och Sund eller om även 

Saltvik och eller Vårdö inkluderas. 

 

Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner att projektet 

belastar Sunds kommun ekonomiskt enligt kostnadsfördelningen i projektbeskriv-

ningen. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 7a/25.05.2015  

Kst bilaga nr 7b/25.05.2015  

-------------------- 
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Kfg § 33 

02.06.2015 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 3a/02.06.2015 

Kfg bilaga nr 3b/02.06.2015 

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

Kst § 230 

23.11.2015 Utredarna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson lade fram och presenterade 

slutrapporten för ”Samarbetsutredning för norra Ålands kommuner” den 12 

november 2015. 

 

 Konsulternas slutsats och rekommendationer: 

”Ovan har två samarbetsmodeller för Norra Ålands kommuner utretts: 

 Ett utvidgat samarbete enligt värdkommunmodellen, och  

 En modell med Norra Ålands samarbetskommun.   

 

Ur den kommunala ekonomins, den lokala demokratins och kompetensförsörj-

ningens   perspektiv är samarbetskommunmodellen att föredra.   

 

I fråga om samgång mellan kommunerna har tre alternativ utretts:  

• Huvudalternativet där Finström, Geta och Sund går samman och bildar en ny 

kommun,  

• Alternativ B där också Saltvik ingår i den nya kommunen, och  

• Alternativ C där också Saltvik och Vårdö ingår i den nya kommunen.    

De olika alternativen har granskats ur fem perspektiv: Kommunal ekonomi, lo-

kal demokrati, fungerande närservice, intressebevakning och regional utveckl-

ing, samt kompetensförsörjning. Granskningen visar att alla tre samgångsal-

ternativ är att föredra framom nuvarande kommunstruktur.    

Vi rekommenderar därför att Finströms, Geta och Sunds kommuner riktar en 

förfrågan om en egentlig kommunindelningsutredning till landskapsregering-

en.    

En stor del av de framtida utmaningar som identifieras i denna utredning gäl-

ler det åländska kommunfältet som helhet. Därför är det klokt att söka lösning-

ar som omfattar hela Åland.    

Vi rekommenderar därför att landskapsregeringen tar initiativ till en utredning 

där olika alternativ för Ålands kommunstruktur utreds, t.ex.  

• En kommun för hela Åland,  

• Tre kommuner: Mariehamn, en landsbygdskommun och en skärgårdskom-
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mun,   och  

• Sex kommuner: Mariehamn, Norra Åland, Södra Åland, Brändö, Kumlinge -

samt   Södra skärgården som består av Föglö, Kökar och Sottunga. ” 

Sittande fullmäktige har varit med och beställt utredningen och torde få möj-

lighet att ta del av utredningen samt ta ställning till utredarnas slutsatser och 

rekommendationer. 

 

Följande ställningstagande kan kommunfullmäktige ta: 

 Kommunen fortsätter som den gör idag 

 Gå inför ett utvidgat samarbete enligt värdkommunmodellen  

 Gå inför en modell med Norra Ålands samarbetskommun. 

 Förfrågan till landskapsregeringen om kommunindelningsutredning   

 

Om Sunds kommun går inför en kommunindelningsutredning har kommunen 

inte därmed sagt ja till ett samgående med någon eller några andra kommuner. 

En kommunindelningsutredning kan utmynna i en folkomröstning. Efter en 

kommunindelningsutredning skall kommunfullmäktige i de kommuner som fö-

reslås sammanslås ta slutlig ställning till samgående.  

 

En kommunindelningsutredning ger mera detaljerat fakta om omständigheterna 

och villkor för ett samgående med en eller flera kommuner. Dessutom hinner 

det nya landskapsandelsystemet växa fram, så dess effekter blir kända och kan 

beaktas. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att klart uttala att Sunds 

kommun skall vända sig till landskapsregeringen med en förfrågan om en 

egentlig kommunindelningsutredning. Sunds kommun önskar att landskapsre-

geringen i kommunindelningsutredningen ser på alternativen att Sund sam-

mangår med en eller båda av de kommuner som var med om samarbetsutred-

ningen, men även övriga alternativ i enlighet med utredarnas rekommendation-

er.  

 

Kommunstyrelsen föreslår vidare för kommunfullmäktige att därefter återre-

mittera ärendet till styrelsen för att ärendet kan tas till ett norråländskt presidi-

emöte i början på 2016. Därefter kan det nytillträdda kommunfullmäktige ta 

ställning i ärendet inom februari 2016. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes 

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

Kst bilaga nr 4/23.11.2015 

-------------------- 
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Kfg § 82 

01.12.2015 Beslut: 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till styrelsen för fortsatt beredning 

så att ärendet kan diskuteras på ett norråländskt presidiemöte i början på 2016. 

Därefter kan det nytillträdda kommunfullmäktige ta ställning i ärendet inom 

februari 2016. 

 

Kommunfullmäktige förordar att Sunds kommun skall vända sig till landskaps-

regeringen med en förfrågan om en egentlig kommunindelningsutredning till-

sammans med Geta och Finströms kommuner.  

 

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

Kfg bilaga nr 2/10.11.2015 

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

 
 

Kst § 100 

11.04.2016 Efter Sunds fullmäktiges riktgivande beslut § 82 per december 2015 har även 

Getas och Finström respektive fullmäktige behandlat frågan, som även diskute-

rats vid norråländskt presidiemöte i Sund 15 februari 2016. Tjänstemännen i de 

deltagande kommunerna har upprättat en slutrapport jämte kostnadsredovis-

ning över projektet. Kommundirektörerna bedömer att utredningsprojektet i 

stort motsvarat förväntningarna och att det genomförts i enlighet med doku-

mentet ”anhållan om samarbetsunderstöd”. Ekonomiskt håller sig projektet 

inom de ramar som givits för landskapsstöd om 80 procent. 

 

Utredarna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson kommer i sin slutrapport i 

november 2015 till slutsatsen att samgång vore att föredra och ”rekommende-

rar därför att Finströms, Geta och Sunds kommuner riktar en förfrågan om en 

egentlig kommunindelningsutredning till landskapsregeringen”. Som främsta 

alternativ till samgång för de fram den så kallade samarbetskommunen, med 

NÅHD som bas, att föredra framom en värdkommunmodell för regionen.  

 

Finström kommunfullmäktiges beslut (Finström KFGE § 106/17.12.2015): 

Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning med rösterna 8 mot 7 enligt 

Solveig Gestbergs förslag, baserat på inledningen av kommundirektörens för-

slag gentemot kommunstyrelsen 9.12.2015, att Finströms kommun ställer sig 

positiv till att gå vidare med en kommunindelningsutredning för de tre kom-

munerna Finström, Geta och Sund, och öppnar även för andra kommuner i reg-

ionen att ansluta sig och ingå i densamma. Frågan återremitteras till kommun-

styrelsen för vidare beredning inför det för inkommande mandatperiod tillträ-

dande fullmäktige 

.  

Geta kommunfullmäktiges beslut (Geta KFGE § 8/25.1.2016): Kommunfull-

mäktige beslutar att utredningen enligt bilaga A - KST § 204 antecknas för 

kännedom och kommunen vidtar inte några vidare åtgärder. 
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Norra Ålands presidiemöte i Sund (§ 5 Sammanslagningsutredningen och sam-

arbeten): Samarbeten som lyftes och diskuterades: Gemensam näringsnämnd, 

Tekniska sektorn, Byggnadsinspektion, Fritidssektorn, Portal för regionen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samarbetsutredningens rekommen-

dation och det avgångna fullmäktiges riktgivande ställningstagande, att inför 

det nytillträdda kommunfullmäktige föreslå att Sunds kommun tillsammans 

med Finström kommun riktar en förfrågan till landskapsregeringen om genom-

förande av en egentlig kommunindelningsutredning, som i så fall sker i land-

skapets regi och bekostnad och utan bindande förpliktelser från kommunerna 

att sedan förverkliga ett samgående. 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 6/11.04.2016 

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

 

Kfg § 46 

19.04.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 4/19.04.2016 

------------------ 
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Kfg § 47 Delgivningsärenden 

19.04.2016   

 

1. Kommunstyrelsens protokoll nr 3-5/2016 

2. Målsättningsseminariet kl. 8-16 den 10 maj 2016 på Tallgården. 
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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 34-37, 39 – 43, 47 

  

  

 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 

 38, 44 - 46             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. 

 

 

 



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 28 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.04.2016 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


