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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 48 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

14.06.2016 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 07.06.2016. 

 

Beslut: 

 Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sida 1. Sammanträ-

det förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

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

Kfg § 49 Val av två protokolljusterare 

14.06.2016 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 Anna Karls-

son. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Anna Karlsson och Mats Ekholm. Protokollet 

justeras direkt efter mötet. 

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

 

Kfg § 50 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

14.06.2016 Beslut: 

 Föredragningslistan godkändes.  

                       ---------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 51 Anhållan om tilläggsanslag – gemensamma socialnämnden  

Sn § 29 

29.03.2016 Kommunerna Saltvik, Finström och Geta har tecknat avtal om familjearbete 

med Sund som huvudman. Behovet att utöka befattningen som familjearbetare 

är totalt 70 % för resultatområdet C 212 Annan barn- och familjevård.  

Kostnaderna beräknas till 22 420 € och motsvarande inkomst. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Att socialnämnden anhåller om 22 420 € i tilläggsanslag för resultatområdet C 

212 Annan barn- och familjevård (familjearbete) samt att motsvarande belopp 

upptas som inkomst samt sänder anhållan vidare till kommunstyrelsen för be-

handling. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
 

Kst § 116 

02.05.2016 Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att bevilja 22 420 € i till-

äggsanslag för resultatområdet C 212 Annan barn- och familjevård (familjear-

bete) samt att motsvarande belopp upptas som inkomst. 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

Kfg § 51 

14.06.2016 Beslut: 

Förslaget godkändes. 

-----------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 52 Anhållan om befrielse från tjänst – Linda Nordmyr 

02.05.2016 Linda Nordmyr har den 20 april 2016 inkommit med en ansökan om befrielse 

från sin tjänst som äldreomsorgsledare/socialarbetare så att sista arbetsdag är 

19 juni 2016. 

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att bevilja Linda 

Nordmyr befrielse från sin tjänst som äldreomsorgsledare/socialarbetare så att 

sista arbetsdag är 19 juni 2016. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 6/02.05.2016 

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

 

Kfg § 52 

14.06.2016 Beslut: 
 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 1/14.06.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 53 Nytt grundavtal för NÅHD 

Kst § 123 

16.6.2014 Förbundsstyrelsen för NÅHD har behandlat ett förslag till nytt grundavtal för 

NÅHD. Förslaget skickas till medlemskommunerna för utlåtande innan 30 juni 

2014.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen behöver mera tid för att komma med sitt utlåtande och med-

delar förbundsstyrelsen vid NÅHD att det behövs tid till 19 augusti för att 

komma med utlåtande. 

 

Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 6/16.6.2014 

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

 

Kst § 139 

18.8.2014 Förändringar i avtalet är: 

 att förbundsfullmäktige kan besluta om förändringar i grundkapitalet samt 

finansieringen av investeringar och avskrivningar. 

 fördelningen av kostnaderna för NÅHD:s förvaltning tagits fram. Den nya 

modellen baserar sig på antalet elever istället för antalet skolor och antalet 

barn i barnomsorgen i de kommuner som berörs. 

 För beredning och föredragning i kommunertnas nämnder, fördelas 30,1 % av 

förvaltningskostnaderna enligt antal ärenden 

 

Förändringen i kostnad gällande berdning och föredragning i kommunens skol- 

och bildningsnämnd gör att Sunds kommun bör återuppta diskusionerna över 

strukturen för  nuvarnade skol- och bildningsnämnden och vem som är anvarig 

för beredning och föredragning. 

 

Finström gör en utredning av kommunens nämnd - och ledningsstruktur. Re-

sultatet av denna utredning kan påverka grundavtalet för NÅHD.  

 

Samarbeten på Norra Åland vilket också kan påverka NÅHD:s grundavtal.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar NÅHD att kommunen eventuellt inte är intresse-

rad av köp av tjänsten beredning och föredragning i kommunens skol- och 

bildningsnämnd vid ingången av det nya avtalet.  

 

Det betyder minskade inkomster och minskat arbete för NÅHD, vilket kan be-

tyda strukturförändringar i förvaltningen av NÅHD, särskilt om Finström går 

in för samma beslut i och med deras utredning. Kommunen uppmanar styrelsen 

för NÅHD att ha en plan för förvaltningen av NÅHD i och med dessa scena-

rier. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

I övrigt ställer sig Sunds kommun sig positiv till förslaget. 

  

Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kst § 133 

23.05.2016 Övriga medlemskommuner har godkänt avtalet. Sunds kommun har utrett 

strukturen inom skol- och bildningsnämnden och ämnar titta på den igen vid 

budgetbehandlingen inför 2017 års budget. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att det nya grundav-

talet för NÅHD godkänns. 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 4/23.05.2016 

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

 

Kfg § 53 

14.06.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 2/14.06.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kfg § 54 Balansbok och verksamhetsberättelse för 2015  

Kst § 93 

11.04.2016 Kommundirektören, ekonomichefen, räddningschefen, skolföreståndaren, 

byggnadsinspektören/kommunteknikern, socialsekreteraren och äldre-

omsorgsledaren presenterar balansboken och verksamhetsberättelsen för år 

2015. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen återremitterar balansboken och verksamhetsberättelsen för 

färdigställande.  

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 2/11.04.2016 

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

 

Kst § 111 

11.04.2016 Kommunallagen: 

67 §. (2003/23) Bokföring   

Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad 

som bestäms i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen 

(FFS 1336/1997). 

68 §. Bokslut   
Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Styrelsen skall göra upp ett 

bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige 

före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. 

I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem 

samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 

(…) 

Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören. 

69 §. Verksamhetsberättelse 
I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksam-

heten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga 

frågor som gäller kommunens förvaltning, ekonomi och koncernbokslut och 

som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen. 

70 §. Åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat 
När verksamhetsberättelsen överlämnas skall styrelsen föreslå åtgärder med 

anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Bokslutet med resultaträkning, finansieringskalkyl, balansräkning och verk-

samhetsberättelse för år 2015 finns bifogat.  

 

Verksamhetsbidraget uppgår till – 5 081 757,54 euro, årsbidraget uppgår till 

509 562,58 euro och räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar uppgår 

till 205 808,49 euro. Räkenskapsperiodens överskott efter minskning av av-

skrivningsdifferens blev 267 694,83 euro. 

 

Verksamhetsintäkterna har minskat med 1,8 procent, verksamhetskostnaderna 

har ökat med 0,2 procent och verksamhetsbidraget har minskat med 3,2 procent 

jämfört med 2014 års bokslut. 

 

Skatteintäkterna minskade med 4,1 procent jämfört med 2014. Landskapsande-

larna blev 4,0 procent högre än 2014. 

 

Tack vare god budgetdiciplin blev årsbidraget bra och resultatet förhållandevis 

positivt. 

 

Det skedde en ökning av kassamedel under 2015. Soliditetsgraden har under 

året ökat och skuldsättningen har minskat.  

 

Lånestocken har minskat till 1 923,10 euro per innevånare 2015, från 2 029,91 

euro per innevånare 2014  och från 2 194,06 euro per innevånare år 2013. 

Nämnderna har i texterna gett förklaringar till överskridningar av utgifter samt 

underskridningar av inkomster i förhållande till budgeten 2015. Detta genom 

särskilda förklaringar i textform inom berörda uppgiftsområden som icke verk-

ställda budgetmål eller orsaker till att de av fullmäktige fastställda målen inte 

verkställts. 

 

Ekonomichefen är kallad till kommunstyrelsens behandling av denna paragraf. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att notera förklaringar och motsvarande note- ringar 

i bokslutet gällande överskridningar av utgifter samt underskridningar av in-

komster.  

Kommunstyrelsen besluter vidare att godkänna bokslutet samt underteckna det. 

Bokslutet överlåts till revisorerna för granskning. 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att bokslutets överskott om 

267 674,83 euro läggs till överskotten från tidigare år under eget kapital. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 1/02.05.2016 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kst § 141 

06.06.2016 Slutrevision har hållits den 24.5.2016. I revisionsberättelsen konstaterar reviso-

rerna att kommunens förvaltning skötts enligt lag och kommunfullmäktiges be-

slut. Revisorerna förordar att bokslutet godkänns. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter inför kommunfullmäktige föreslå att bokslutet och 

verksamhetsberättelsen för år 2015 godkänns. 

 

Beslut: 

Förslaget godkänns. 

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

 

Kfg § 54 

14.06.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes med följande tillägg: 

1. sid 7: Centralvalnämnden korrigerats 

2. sid 18: verksamhetseminariet hölls i april och även fullmäktige deltog 

3. sid 59: Kommundirektören får i uppdrag att komplettera fritidshems-

verksamhetens måluppfyllelse med den text som skol- och bildnings-

nämnden beslöt om på möte 2/2016 

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

Kfg bilaga nr 3/14.06.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 55 Beviljande av ansvarsfrihet 

Kst § 142 

06.06.2016 Revision av 2014 års bokslut har verkställts den 18.4, 20.4 och 24.5. Reviso-

rerna framför i revisionsberättelsen att de förordar att ansvarsfrihet beviljas de 

redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 01.01-31.12.2015. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att kommunfull-

mäktige fattar beslut i ärendet. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 3/06.06.2016 

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

 

Kfg § 55 

14.06.2016 Beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 

01.01-31.12.2015 ansvarsfrihet.  

  

Kommunstyrelsens tidigare ordförande Christer Mattsson, tidigare kommun-

styrelsemedlemmen Annika Kortman och kommundirektör Jens Andersén an-

mälde jäv. 

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

Kfg bilaga nr 4/14.06.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 56 Verksamhetsplan 2017-2019 

Kst § 112 

02.05.2016 Den 4 oktober 2013 inlämnades en motion till fullmäktige om förbättrad bud-

getprocess och uppföljning inom Sunds kommun. 

 

Motionen bereddes av tjänstemännen i kommunen och kommunstyrelsen 

kunde den 3 juni 2014 presentera ett förslag på svar på motionen inför kom-

munfullmäktige. Kommunfullmäktige var nöjd med svaret på motionen och an-

tecknade svaret till kännedom. 

 

Budgetarbetet skulle inledas tidigare på året. Nämnderna har behandlat tjäns-

temännens förslag på verksamhetsplan för nästa år och de där på följande åren 

på sina första möten för året.  
 

Sektorernas verksamhetsplaner finns som bilaga. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att hålla verksamhetsseminarium 

den 10 maj kl. 8.00 – 16.00 på servicehuset Tallgården 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 2/02.05.2016 

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

Kst § 143 

06.06.2016 Nämndernas förslag till verksamhetsplaner presenterades och diskuterades un-

der ett verksamhetsseminarium som hölls den 10 maj. 

 

Kommundirektören har sammanställt sektorernas verksamhetsplaner till ett do-

kument som skall behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Verksamhetsplanen och de diskussioner som fördes under verksamhetssemi-

nariet kommer att ligga som grund för det förslag till budgetram som kommun-

direktören och ekonomichefen kommer att föreslå inför kommunstyrelse. 

 

Vidare kommer verksamhetsplanerna att utgöra grunden för textdelen för bud-

get 2016 och planeperioden 2017-2018. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 

Verksamhetsplan 2017-2019. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Beslut:  
Förslaget godkänns. 

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

Kst bilaga nr 4/06.06.2016 

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

 

Kfg § 56 

14.06.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 5/14.06.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 57 Preliminär budgetram 2017 

Kst §128 

23.05.2016 Kommunfullmäktige fastställde för år 2013, 2014, 2015 och 2016 en bud-

getram nämndvis. Budgetramen var negativ eller i princip 0-budget de senaste 

tre åren för att uppnå en budget i balans. 

 

 Bokslut 2015 visade ett positivt resultat och revisorerna konstaterar att en bud-

get i balans uppnåtts. Trots detta krävs en försiktighet. Kommunen har gjort 

stora investeringar och behöver återhämta sig och därför behöver hålla kostna-

derna under kontroll. Ett tak på investeringarna fastslogs för 2013, 2014, 2015 

och 2016 av kommunfullmäktige 

  

 Verksamhetens intäkter har ökat 2013 och 2014 något bl.a. till följd av höjda 

avgifter. 2015 minskade verksamhetens intäkter något. 

 

 Landskapsandelarna och skatteinkomsterna uppskattas i detta skede till 2016 

års nivå. Kostnaderna är uppskattade enligt kostnadsnivån för 2016. 

 

 Nämnderna har tagit fram verksamhetsplaner som sedan presenterats för för-

troendevalda på ett seminarium. Utgående verksamhetsplanen har ekonomiche-

fen och kommundirektören tagit fram ett förslag på budgetramar för år 2016. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att budgetramen för 

år 2016 fastställs nämndvis enligt bilaga 1/23.5.2016. En 0,5 procent ökning 

gällande verksamhetens kostnader finns i förslaget. I ramen finns beaktat in-

flation och avtalsenliga löneökningar. 

 

Vidare föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att ett tak på investe-

ringarna för 2016 sätts till att den egna finansieringen av investeringar maxi-

malt får uppgå till 650 000 euro. 

 

Beslut: 

 Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att preliminära budgetra-

men, enligt bilaga, fastställs. 

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

Kst bilaga nr 2/23.5.2016 

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

 

Kst § 140 

06.06.2016 Ledande tjänstemännen samt nämndordföranden är på styrelsemötet för dis-

kussion kring budgetramarna. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att preliminära budgetra-

men, enligt bilaga, fastställs. 
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Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Beslut:  
Förslaget godkändes med tillägget att byggnadstekniska nämnden skall ta fram eko-

nomiska förutsättningarna för att bygga ett hyreshus i Stenbro. Nämnden skall även 

föreslå vilket år investeringen bör göras.  

 

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

Kst bilaga nr 2/06.06.2016 

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

 

Kfg § 43 

19.04.2016 Beslut: 

 Kommunfullmäktige fastställer den preliminära budgetramen enligt bilaga. 

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

Kfg bilaga nr 6/14.06.2016 

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

 

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 16 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
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Kfg § 58 Inrättande av tjänst, socialarbetare 80 procent 

Kst § 147 

06.06.2016 Sunds har haft en tjänst som socialarbetare/äldreomsorgsledare i förhållandet 

65 procent/35 procent. Det pågår en utredning om hur strukturen för ledningen 

av äldreomsorgen skall se ut. Kommunstyrelsen har efterhört Finströms kom-

muns intresse för samarbete inom äldreomsorgens ledningsfunktion. En separe-

ring av delarna är bra inför KST-reformen. Läget är akut och annonseringen ef-

ter en tidsbunden socialarbetare, fram till augusti 2016, har misslyckats. Kom-

mundirektören och socialsekreteraren anser mängden arbete är kontinuerligt 

stor inom IFO, vilket bevisas av att socialsekreterarens mertid växer ständigt. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att inrätta en tillsvidare-

tjänst på 80 procent som socialarbetare.  

 
Beslut:  

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att inrätta en tillsvidare-

tjänst på 100 procent som socialarbetare. Kommundirektören i samråd med so-

cialsekreteraren ges i uppdrag att besätta tjänsten. 

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

 

Kfg § 58 

14.06.2016 Beslut: 

 Kommunfullmäktige beslöt att inrätta en tillsvidaretjänst på 100 procent som 

socialarbetare. 

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

Kfg § 59 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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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

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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Kommunfullmäktige 14.06.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

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 

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

Kst § 133 

06.06.2016 Landskapsregeringens integrationssamordnare Johanna Fogelström har skickat 

de två underlag som hon känner till, en uträkning gjord på Kimitoön som man 

inte kan läsa rakt av beroende på skillnader mellan riket och Åland samt  tabell 

i landskapsregeringens manual om flyktingmottagande. 

 

Den verkliga kostnaden för kommunen är ju svår att beräkna innan man vet hur 

familjen ser ut som kommer. Principen är att alla s.k. särskilda kostnader er-

sätts av riket, dvs om det finns särskilda kostnader kopplat till socialvård -och 

hälsovård, medan dagisplats och skolplats etc. ingår i kommunens vanliga ser-

vice oberoende hur man hamnar i kommunen. För extra språkstöd finns extra 

pengar från LR som för andra invandrare i kommunen. 

 

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. Eventu-

ella kostnader som inte finns budgeterade för flyktingmottagandet, hanteras 

främst via tilläggsmedel.  

 

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 6/06.06.2016 

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

 

Kfg § 59 

14.06.2016 Beslut: 

 Tony Ek föreslog att istället för flyktingmottagning skulle kommunen ge ett 

bidrag till hjälporganisationer p.g.a. kommunens ekonomiska och personella 

resurser. Förslaget vann inget understöd. 

 

 Fullmäktige besluter i enlighet med kommunstyrelsen förslag. 

 

 Tony Ek reserverade sig skriftligt mot beslutet. 

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

Kfg bilaga nr 7/14.06.2016 

------------------ 
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Kfg § 60 Delgivningsärenden 

14.06.2016   

 

1. Kommunstyrelsens protokoll nr 6-8/2016 
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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 48-50, 60  

  

  

 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 

 51-59             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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


