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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 30 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

18.06.2019 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 

kommunens egen förvaltningsstadga kapitel 6 fullmäktiges sammanträden § 44 

sänds kallelse till fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet. 

Enligt gällande beslut av kommunfullmäktige (§ 6/2011 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 11.06.2019. 

 

Beslut: 

 Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sida 1. 

Sammanträdet förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

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

Kfg § 31 Val av två protokolljusterare 

18.06.2019 Enligt kapitel 6 Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga § 76 

skall fullmäktiges protokoll justeras av två för ändamålet för var gång valda 

fullmäktige, såvida fullmäktige inte beslutat annorlunda beträffande något 

ärende. I enlighet därmed bör två protokolljusterare utses för sammanträdet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunfullmäktige torde bestämma tid för protokolljustering, samt utse två 

protokolljusterare. I tur att justera protokollet är Didrik Svahn och Annika 

Kortman. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Didrik Svahn och Annika Kortman. Protokollet 

justeras direkt efter mötet. 

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

Kfg § 32 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

18.06.2019 Beslut: 

 Föredragningslistan godkändes.  

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

Kfg § 33 Balansbok och verksamhetsberättelse för 2018 

Kst § 68 

15.04.2019 Kommundirektören och ekonomichefen presenterar balansboken och 

verksamhetsberättelsen för år 2018. 

 

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 

verksamheten 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. 

Bokslutet med resultaträkning, finansieringskalkyl, balansräkning och 

verksamhetsberättelse för år 2018 finns bifogat.  

 

Verksamhetsbidraget uppgår till – 5 228 824,97 euro, årsbidraget uppgår till 

723 351,18 euro och räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar uppgår 

till 402 632,63 euro. Räkenskapsperiodens överskott blev 402 632,63 euro. 

 

Verksamhetsintäkterna är oförändrade. Verksamhetskostnaderna har ökat med 

4,7 procent vilket betyder att kostnaderna ökade med 274 234,92 euro. 

Verksamhetsbidraget har minskat från -4 953 803,49 euro år 2018 till -

5 228 824,97 år 2019. En ökning av verksamhetsbidraget med 275 021,48 euro. 

 

Skatteintäkterna ökade med 0,2 procent jämfört med 2017. 

Landskapsandelarna blev 3,4 procent högre än 2018.  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 18.06.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Tack vare god budgetdiciplin blev årsbidraget bra och resultatet förhållandevis 

positivt. 

 

Det skedde en ökning av kassamedel under 2018. Soliditetsgraden har under 

året minskat något och skuldsättningen har minskat.  

 

Lånestocken har minskat:  

År Lån per innevånare 

2013 2 194,06 euro 

2014 2 029,91 euro 

2015 1 923,10 euro 

2016 1 833,07 euro 

2017 1 647,19 euro 

2018 1 540,14 euro 

 

Nämnderna har i texterna gett förklaringar till överskridningar av utgifter samt 

underskridningar av inkomster i förhållande till budgeten 2018. Detta genom 

särskilda förklaringar i textform inom berörda uppgiftsområden som icke 

verkställda budgetmål eller orsaker till att de av fullmäktige fastställda målen 

inte verkställts. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen noterar att inom äldreomsorgen har hemservicens 

verksamhetsintäkter varit lägre, -34 669 euro, än budgeterat på grund av att 

äldreomsorgen har sålt färre vårddygn till andra kommuner under år 2018. 

 

Kommunstyrelsen noterar vidare att kostnaderna för byggnadstekniska 

nämndens investering, avloppsledningsnätet i Norra Finby har överskridit 

budget med 21 562 euro gällande kostnaderna.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera förklaringar och motsvarande noteringar i 

bokslutet gällande överskridningar av utgifter samt underskridningar av 

inkomster.  

Kommunstyrelsen besluter vidare att godkänna bokslutet samt underteckna det. 

Bokslutet överlåts till revisorerna för granskning. 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att bokslutets överskott om 

402 632,63 euro läggs till överskotten från tidigare år under eget kapital. 
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Kommunfullmäktige 18.06.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 01/15.04.2019 

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

 

Kst § 103  

10.6.2019 Slutrevision har hållits den 4.6.2019. I revisionsberättelsen konstaterar 

revisorerna att kommunens förvaltning skötts enligt lag och 

kommunfullmäktiges beslut. Revisorerna förordar att bokslutet godkänns. 

 

Resultaträkningen för år 2018 uppvisar ett överskott om 403 000  euro mot ett 

ursprungligen budgeterat underskott på 218 000 euro och ett underskott om 

318 000  euro i den ändrade budgeten. Utfallet avviker således i synnerligen 

positiv bemärkelse dels från både den ursprungliga och den ändrade budgeten. 

Den positiva budgetavvikelsen kan huvudsakligen relateras till följande 

faktorer: 

1. Skatteintäkterna  + 100 000 euro   

2. Landskapsandelarna + 300 000 euro 

3. Köptjänsterna  -  200 000 euro 

 

Ökningen i landskapsandelar berodde på landskapsregeringens räknefel för 

landskapsandelarna för grundskolan. Räknefelet har landskapsregeringen 

korrigerat till 2019 genom budgetlag. 

 

Underskottet i köptjänsterna beror på att en del köptjänster inte förverkligades 

ännu år 2018. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter inför kommunfullmäktige föreslå att bokslutet 

fastställs och verksamhetsberättelsen för år 2018 godkänns. 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att bokslutets överskott om 

402 632,63 euro läggs till överskotten från tidigare år under eget kapital. 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 01/10.6.2019 

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

 

Kfg § 33 

18.06.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 01/18.06.2019 

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

Kfg § 34 Beviljande av ansvarsfrihet 

Kst § 104 

10.6.2019 Revision av 2018 års bokslut har verkställts den 4.6.2018. Revisorerna framför 

i revisionsberättelsen att de förordar att ansvarsfrihet beviljas de 

redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 01.01-31.12.2018. 
 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att 

kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 01/10.6.2019 

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

 

Kfg § 34 

18.06.2019 Beslut: 

 Kommunfullmäktige beviljar de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. 

 

 Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören anmälde jäv. 

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

Kfg bilaga nr 02/18.06.2019 

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

Kfg § 35 Förnyandet av förvaltningsstadgan 

Kst § 38 

26.03.2018 Det omedelbara behovet för verksamhetsutveckling är att förvaltningsstadgan 

måste uppdateras pga nya förordningar gällande elektronisk anslagstavla samt 

förändringar i ärendehanteringen så att personuppgifter kan skyddas i enlighet 

med EU’s nya dataskyddsförordning, som träder i kraft den 25 maj 2018.  

 

Till det ska läggas att Sunds kommun under flera år har försökt få till en 

modernisering av vår nuvarande förvaltningsstadga, en arbetsgrupp har i 2 år 

arbetat fram ett förslag. 

 

Det har konstaterats att den delegeringsordning som också är en följd av 

nuvarande förvaltningsstadga, inte kan anses vara anpassad till en modern 

förvaltningsordning, där rationell effektivitet eftersträvas. Modern förvaltning 

förutsätter att gränsdragningen, mellan förtroendevaldas behörighet att besluta 

om och vad tjänstemännen har befogenhet och beslutsrätt över, måste vara klar 

och tydlig.  

 

Det nya förslaget till förvaltningsstadga tar inte heller tillräcklig hög grad 

hänsyn till hur en modern förvaltning ska styras genom tydliga gränssnitt 

mellan behörigheter för förtroendevalda och tjänstemän. 

 

Det nya förslaget föreskriver inte heller hur beslutsprocesser ska genomföras 

där syftet är att förtydliga de olika ansvarsområdena mellan förtroendevalda 

och tjänstemän. 

 

Arbetet med att ta fram en ny förvaltningsstadga, som motsvarar en modern 

förvaltning, bedöms vara ett för stort arbete för befintliga resurser i 

förvaltningen. 

 

Därför förslås att en extern resurs anlitas för att arbeta fram ett förslag till 

förvaltningsstadga enligt följande. 

Det saknas medel i budget för verksamhetsutveckling, för att finansiera detta 

uppdrag.  

 

Var och en har rätt till skydd för sitt privatliv och skydd av de personuppgifter 

som rör honom eller henne. Det följer bland annat av dataskyddsdirektivet och 

grundlagen. Det följer också av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som 

antogs den 14 april 2016 och som börjar tillämpas den 25 maj 2018. För att 

kommunen skall följa EU:s dataskyddsförordning behövs resurser i form av 

budgetmedel för inköp av tjänster och för skolning. 

 

Från och med den 1 juni 2018 ska myndigheter på Åland ha en elektronisk 

anslagstavla på sin webbplats. Den elektroniska anslagstavlan ska vara 

lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Den kan 

användas för all typ av information som måste delges under en viss tid, tex 

kungörelser och lediga tjänster. 
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De tekniska kraven på en elektronisk anslagstavla är höga och alla eventuella 

förändringar av innehållet på tavlan ska gå att spåra och dokumentera. 

För att kunna ta i bruk en elektronisk anslagstavla skall kommunens 

förvaltningsstadga uppdateras. 

  

Målsättningen är en förvaltningsstadga som 

  

• ger förändring av förvaltningsstadgan i enlighet med krav på 

elektronisk anslagstavla. 

• ger förändring av förvaltningsstadgan i enlighet med EU’s nya 

dataskyddsförordning 

• förtydligar rollfördelning  

• förtydligar processer vad gäller framtagande av budget, 

verksamhetsplan och övrig beredning samt  

• fastställer en mer långtgående delegering av beslutanderätten.  

  

En viktigt del av arbetet är både politikers och tjänstemäns delaktighet i 

förnyandet av förvaltningsstadgan. Underlag och utkast till ny 

förvaltningsstadga, bearbetning av förslagen och de frågeställningar som 

uppkommer, av både politiker och tjänstemän. Utgångspunkten för 

bearbetningen är målsättningarna som beskrivs ovan.  
 

Arbetet ska resultera i ett utkast till förvaltningsstadga som kan tas upp till 

behandling av kommunstyrelsen för beredning inför kommunfullmäktige. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter äska om 10 000 euro i tilläggsmedel av 

kommunfullmäktige för verksamhetsutveckling. De äskade medlen sätts på 

kommunstyrelsens dispositionsmedel. Tilläggsanslaget finansieras med egna 

medel. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 27 

02.05.2018 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

------------------ 
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Kst § 113 

28.06.2018 Carolina Sandell har anlitats för att hjälpa till och förnya förvaltningsstadgan. 

Carolina har träffat förtroendevalda en gång, haft individuella möten med alla 

tjänstemän i ledningsgruppen (LG) och träffat hela LG 2 ggr. 

 

Carolina Sandell är på plats på kommunstyrelsemötet och informerar om 

arbetet med att förnya förvaltningsstadgan. 
 

Kommundirektörens förslag: 

Förslaget till förvaltningsstadga återremitteras till Carolina Sandell, LG och 

kommundirektören för vidare beredning. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 02/28.6.2018 

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

 

Kst § 136 

10.09.2018 Kommundirektören, LG och Carolina Sandell har jobbat vidare på förslaget till 

förvaltningsstadga, genom gemensamma möten och möte i mindre 

konstellationer.  

  

 Ledningsgruppen beslöt på sitt möte den 4 september omfatta förslaget. 

 

 Carolina Sandell och kommundirektören presenterar förslaget för 

kommunstyrelsen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter efterhöra nämndernas utlåtande över förslaget till 

förnyad förvaltningsstadga. Kommunstyrelsen vill ha in nämndernas utlåtande 

senast den 5 oktober 2018. 

 

Beslut: 

 

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

Kst bilaga nr 01/10.9.2018 

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

 

On 79  

25.9.2018 Äldreomsorgsledaren presenterar förvaltningsstadgan till omsorgsnämnden. 

 

Äldreomsorgsledarens förslag: 

 

Omsorgsnämnden godkänner förslaget till förvaltningsstadgan. 

 

Beslut: 
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§8 enhetliga benämningar. §12 landskapsandelar för anläggningsprojekt tas 

bort. I övrigt enligt förslag. 

 

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

ON bilaga nr 4/25.9.2018 

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

 

Skbn § 30 

1.10.2018 Kommunstyrelsen har vid sitt möte 10.09.2018 beslutat efterhöra nämndernas 

utlåtande över förslaget till ny förvaltningsstadga, så att utlåtandena är 

kommunstyrelsen tillhanda senast 5 oktober. Det finns en strävan efter att om 

möjligt ha en ny förvaltningsstadga som kan träda i kraft 1.1.2019, därav den 

snäva tidsplanen. 
 

 Carolina Sandell har anlitats som sakkunnig vid arbetet med 

förvaltningsstadgan. Carolina har träffat förtroendevalda en gång och samtliga 

ledande tjänstemän och enhetschefer enskilt. Ledningsgruppen har i träffar med 

Carolina bearbetat förslaget till ny förvaltningsstadga.  
 

Målsättningen vid förnyandet av förvaltningsstadgan är att ta i beaktande den 

elektroniska förvaltningen, tydliggöra rollfördelning och delegera 

beslutanderätten.  

 

För skol- och bildningsnämnden innebär förslaget att biblioteks- och 

kulturverksamheten (bibliotek och kultur) samt fritidsverksamheten (ungdom 

och idrott) överförs till styrelsen. Skol- och bildningsnämnden ändrar namn till 

skolnämnden och handhar skol- och barnomsorgsfrågor.  

 

I kapitel 5 beskrivs nämndernas sammansättning och beslutanderätt. 

Nuvarande delegeringar har uppdaterats och delegering från nämnd till 

tjänsteman är mer långtgående än idag.  

 

Som ett led i förnyandet av förvaltningsstadgan behöver skolstadgan för Sunds 

kommun uppdateras. 

 

 

 Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden diskuterar förslaget till 

ny förvaltningsstadga och omfattar förslaget.  

  

 

 Beslut: Skol- och bildningsnämnden omfattar inte namnförslaget utan föreslår 

istället utbildningsnämnden. I 64§ behöver skolnämndens uppgifter och 

beslutanderätt definierats till grundskolan samt barnomsorg. Beskrivande 

direktiv skall inte finnas i förvaltningsstadgan, här behövs en harmonisering av 

nuvarande förslag till förvaltningsstadgan. I förvaltningsstadgan behöver 

däremot finnas hänvisning till andra styrdokument som t.ex. nämndinstruktion.  
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____________________ 

 

 Bilaga nr 8/ 01.10.2018  Förslag till ny förvaltningsstadga 

 Bilaga nr 9/ 01.10.2018  Ändringar i korthet 

____________________ 

 

Btn 172 

1.10.2018 Byggnadsinspektören/kommunteknikerns förslag: 

 Nämnden förordar förslaget till förvaltningsstadga och konstaterar att ett antal 

kompletterande styrdokument erfordras för att detta upplägg av 

förvaltningsstadga ska fungera fullt ut. 

 

 BESLUT 

 Mötet ajourneras till måndagen den 1 oktober kl 19.00 

 

 Nämnden beslöt framföra följande synpunkter gällande förslag till ny 

förvaltningsstadga: 

 § 2 sista meningen behöver förtydligas. 

 § 4 antal ledamöter ska följa befolkningstal (kommunallagen § 38). 

 § 48 punkt 11 ändras till: godkänner kommunens byggnadsprojekt. 

 § 48 punkt 14 bör flyttas till BTN 

 § 48 punkt 17-21 behöver förtydligas 

 § 50 punkt 3 flyttas till § 100 och budgetansvarig tjänsteman. 

 § 53 en ny första punkt med lydelsen föreslår verksamhetsmål utgående från 

verksamhetsplan. 

 § 88 tilläggs att det inte gäller ärenden för lov och tillstånd som underlyder 

plan- och bygglagen 

 § 109 i punkten införs hänvisning till lagstiftning 
 

Sn  § 49 

4.10.2018 Förslag till revidering av förvaltningsstadga för Sund har tillsänts nämnderna 

för utlåtande. Utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast 5.10.2018. 

Arbetet med det slutliga förslaget till förvaltningsstadga, bilaga 1, har enligt 

kommunstyrelsebeslut skett under ledning av Carolina Sandell i samarbete 

med kommunens ledningsgrupp.  

Bifogas även 4 andra dokument som använts i förarbetet. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden tar del av förslag till reviderad förvaltningsstadga för Sunds 

kommun enligt bilaga 1 samt ger sina synpunkter inför vidare behandling i 

kommunstyrelsen. 

Förvaltningsstadgan bör kompletteras av nödvändiga 

styrdokument/uppdaterade styrdokument. 

 

 

 

Socialnämndens beslut: 
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Socialnämnden förordar förslaget till reviderad förvaltningsstadga för vidare 

behandling i kommunstyrelsen och i övrigt enligt förslag. 

 

Kst § 172 

08.10.2018 Nämnderna har inkommit med sina utlåtande om förvaltningsstadgan. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen diskuterar förslaget till förnyad förvaltningsstadga en första 

gång och återemiterar förslaget till kommundirektören och ledningsgruppen för 

att bearbeta nämndernas förslag samt eventuell färdkost från kommunstyrelsen. 

En tidsplan tas fram för vidare behandling av förvaltningsstadgan. 

  

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

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

Kst § 61 

25.03.2019 KD och konsult Carolina Sandell har gått igenom nämndernas förslag på 

förändring samt liberala gruppen i Sunds frågor och förslag inför diskussions- 

och informationsmötet och gett kommentarer till mötet. 

 

Ett diskussions- och informationsmöte om förslaget till ny förvaltningsstadga 

hölls den 20.11.2018. KD, SD och konsult Carolina Sandell informerade. 

Fullmäktige-, Styrelse- och nämndledamöter var inbjudna.  
 

 Utgående från nämndernas förslag och den diskussion som fördes den 20.11 

har KD justerat förslaget. Det justerade förslaget finns bifogat. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen går noggrant igenom och diskuterar förslaget till förnyad 

förvaltningsstadga och återremiterar förslaget till kommundirektören, 

ledningsgruppen och konsult Carolina Sandell för att bearbeta förslaget 

utgående från kommunstyrelsens färdkost. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 05/25.03.2019 

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

 

Kst § 74 

15.04.2019 Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen  besluter föreslå för kommunfullmäktige att godkänna den 

nya förvaltingsstadgan för Sunds kommun. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

-------------------- 
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Kst bilaga nr 06/15.04.2019 

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

 

 

 

Kfg § 25 

14.05.2019 Beslut: 

 Återremiss för kontrollera: 

• §74,  

• ikraftträdandedatum,  

• KD-avtalet, linjedragning mellan ekonomi som är styrelsen kompetens 

och arbetsledning som är fullmäktiges kompetens 

• Införa att föredragande är sekreterare om inte organet besluter 

annorlunda. 

• Sid 33, §56 skall vara § 58 

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

Kfg bilaga nr 01/14.05.2019 

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

 

 

 

Kst § 106 

10.6.2019 Kommundirektören och konsult Carolina Sandell har gått igenom de i 

återremissen givna punkter och gjort ändringar i enlighet med punkterna. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att förslag till förvaltningsstadga 

enligt bilaga 03/10.6.2019 träder i kraft den 1 augusti 2019, med undantag för: 

• § 48 p. 15-19 genom vilka beslutanderätten inom verksamhetsområdena 

bibliotek och kultur samt ungdom och idrott överförs till 

kommunstyrelsen; 

 

• delar av § 98 genom vilken ansvarsområdena bibliotek och kultur samt 

ungdom och idrott organisatoriskt blir en del förvaltningssektorn som 

leds av kommundirektören. 

 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att nämnda punkter träder 

ikraft den 1 januari 2020, med hänvisning till budgettekniska orsaker.  

 

Beslutanderätten inom bibliotek och kultur samt ungdom och idrott skulle 

därmed fram till den sista december i år höra till utbildningsnämnden 

(nuvarande skol- och bildningsnämnd) och organisatoriskt vara en del av 

utbildningssektorn som leds av skoldirektören, i enlighet med den nu gällande 

förvaltningsstadgan.  

 

Vidare handhar utbildningsnämnden bokslutet 2019 för bibliotek och kultur 

samt ungdom och idrott. 
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Att nämnda punkter träder i kraft vid en senare tidpunkt hindrar inte 

tillämpningen av förvaltningsstadgans övriga delar. 

Kommunstyrelsen besluter som en följd av att förvaltningsstadgan godkänns 

att en arbetsvärdering för berörda tjänstemän görs under hösten 2019 så att den 

är färdig sista oktober. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 03/10.6.2019 

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

 

Kfg § 35 

18.06.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes 

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

Kfg bilaga nr 03/18.06.2019 

-------------------- 
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Kfg § 36 Utbildningsstadga för Sunds kommun. 

Kst § 60 

25.03.2019 Nuvarande skolstadga är en del av nuvarande förvaltningsstadga för Sunds 

kommun. När kommunen nu håller på att förnya förvaltningsstadgan skall även 

skolstadgan förnyas. I förslaget till förvaltningsstadga finns hänvisningar till 

utbildningsstadgan.  I flertalet kommuner är skolstadgan ett skilt dokument. 

Sunds kommun föreslås gå in för samma lösning. 

 

Skoldirektören har gjort ett förslag till utbildningsstadga. Förslaget liknar de 

skolstadgor som finns i de norråländska kommunerna. 

 

Förändringar i korthet till förslaget till utbildningsstadgan i Sund  

• Namnet skolstadga byts ut till utbildningsstadga eftersom det blir ett 

krav i och med nya Landskapslagen för barnomsorg och grundskola, 

där barnomsorgen lyfts in i och sammanförs med grundskolelagen.  

• Barnomsorgen lyfts in i stadgan. 

• Kommunens barnomsorg och skola organiseras genom två parallella 

verksamheter med samma ledningsstruktur. 

 

Grundskoleförordning (1995:95) 2 kap. Förvaltning 

 

I skolstadgan skall finnas bestämmelser om 

• Indelning i skoldistrikt och skolornas placering 

• Intagning av elever 

• Ordnandet av skolskjuts och inkvartering 

• Uppgifter för skolnämnden och de tjänsteman som underställs nämnden 

• De främmande språk som är valfria läroämnen för eleverna 

• Rutiner för elevernas val och valfria läroämnen samt 

• Vilka frågor skolnämnden skall inhämta elevrådets yttrande i.   

 

Delegering av ”icke politiska” beslut till föreståndarna (verksamheten) och 

skoldirektör (förvaltning). 

 

Beslut som inte kan delegeras från nämnd enligt gällande grundskolelagen är: 

• Godkännande av arbetsplan 

• Tillsättande av ordinarie lärartjänster  

• Överföring till mångprofessionellt stöd mot föräldrars vilja. 

• Längre avstängning av elev. 

• Disciplinära åtgärder mot tjänsteman och hävande av 

tjänsteförhållande. 
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Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen besluter efterhöra skol-och bildningsnämndens utlåtande om 

förslaget till utbildningstadga. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes 

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

Kst bilaga nr 04/25.03.2019 

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

 
Skbn § 11  

01.04.2019 Som ett led i uppdateringen av ny förvaltningsstadga för Sunds kommun 

behöver skolstadgan uppdateras.  

  

Kommunstyrelsen i Sund vill efterhöra skol- och bildningsnämndens utlåtande 

om förslaget till utbildningsstadga.  

 

Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden diskuterar stadgan och 

ger ett utlåtande till kommunstyrelsen. 

 

 Beslut: Skol- och bildningsnämnden omfattar förslaget till utbildningsstadga. 

Skolnämnden upplyser styrelsen om att barnomsorgsledartjänsten inte finns i 

nya organisationen utan uppgifterna är fördelade på daghemsföreståndaren och 

skoldirektören.  

____________________ 

 

 Bilaga 13/ 01.04.2019  Förslag till ny utbildningsstadga 

 Bilaga 14/ 01.04.2019  Förändringar i korthet 

 ____________________ 

 

 

Kst § 73 

15.04.2019 I nuvarande grundskolelag: 

9 §. Skolstadga 

Kommunfullmäktige skall anta en skolstadga för grundskolan. Skolstadgan 

skall innehålla de allmänna grunderna för grundskolans verksamhet.  

 

Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för 

kommunfullmäktige att godkänna det av skol- och bildningsnämndens 

omfattade förslag till utbildningsstadga med tillägget att under paragraf ett 

skriva in: 

 
Utbildningsstadgan är den skolstadga som stipuleras i grundskolelag (1995:18) 
9§ skolstadga: 
Kommunfullmäktige skall anta en skolstadga för grundskolan. Skolstadgan 
skall innehålla de allmänna grunderna för grundskolans verksamhet  
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Beslut: 

Förslaget godkändes med tillägget att under § 8 har benämningen skolledare 

ersatts med benämningen skolföreståndare/skolledare. 

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

Kst bilaga nr 05/15.04.2019 

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

 

 

Kfg § 26 

14.05.2019 Beslut: 

 Återremiss. 

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

 Kfg bilaga nr 02/14.05.2019 

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

 

Kst § 107 

10.6.2019 Kommundirektören och konsult Carolina Sandell har gått igenom 

utbildningsstadgan en gång till och ändrat felaktiga benämningar och justerat 

smått i delegeringsordningen så att den liknar övriga utbildningstadgor på norra 

Åland. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna 

utbildningsstadgan samt att den föreslås träda i kraft 1.8.2019. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 04/10.6.2019 

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

 

 

Kfg § 36 

18.06.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes 

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

Kfg bilaga nr 04/18.06.2019 

-------------------- 
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Kfg § 37 Förordnande för t.f socialarbetare Johanna Fellman 

Kst § 108 

10.6.2019 Enligt det samarbetsavtal mellan Sund, Finström, Geta och Saltvik kommuner 

gällande kommunernas socialchef, socialsekreterares och socialarbetares 

tjänstgöring i dessa kommuner, som godkänts av kommunfullmäktige den 

25.10.2016 § 79, bör respektive kommun utfärda ett förordnande för den andra 

kommunens socialchef, socialsekreterares och socialarbetare, så att denne kan 

tjänstgöra inom kommunen i enlighet med detta samarbetsavtal.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att t.f socialarbetare 

Johanna Fellman i Finström förordnas att handha individ och familjeomsorgen 

i Sunds kommun i enlighet med avtalet. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 05/10.6.2019 

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

 

Kfg § 37 

18.06.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes 

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

Kfg bilaga nr 05/18.06.2019 

----------------- 
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Kfg § 38 Förordnande för socialarbetare Emelie Börman 

Kst § 109 

10.6.2019 Enligt det samarbetsavtal mellan Sund, Finström, Geta och Saltvik kommuner 

gällande kommunernas socialchef, socialsekreterares och socialarbetares 

tjänstgöring i dessa kommuner, som godkänts av kommunfullmäktige den 

25.10.2016 § 79, bör respektive kommun utfärda ett förordnande för den andra 

kommunens socialchef, socialsekreterares och socialarbetare, så att denne kan 

tjänstgöra inom kommunen i enlighet med detta samarbetsavtal.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att socialarbetare 

Emelie Börman i Saltvik förordnas att handha individ och familjeomsorgen i 

Sunds kommun i enlighet med avtalet. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 06/10.6.2019 

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

 

Kfg § 38 

18.06.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 06/18.06.2019 

----------------- 
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Kfg § 39 Förordnande för t.f. socialsekreterare Malin Lundberg 

Kst § 110 

10.6.2019 Enligt det samarbetsavtal mellan Sund, Finström, Geta och Saltvik kommuner 

gällande kommunernas socialchef, socialsekreterares och socialarbetares 

tjänstgöring i dessa kommuner, som godkänts av kommunfullmäktige den 

25.10.2016 § 79, bör respektive kommun utfärda ett förordnande för den andra 

kommunens socialchef, socialsekreterares och socialarbetare, så att denne kan 

tjänstgöra inom kommunen i enlighet med detta samarbetsavtal.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att t.f. 

socialsekreterare  Malin Lundberg i Saltvik förordnas att handha individ och 

familjeomsorgen i Sunds kommun i enlighet med avtalet. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 07/10.6.2019 

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

 

Kfg § 39 

18.06.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes 

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

Kfg bilaga nr 07/18.06.2019 

----------------- 
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Kfg § 40 Resurser på socialkansliet 

Sn § 42 

28.5.2019 Socialsekreteraren har efter kommunens målseminarium 20-21.5.2019 fått i 

uppdrag att bereda tilläggsresurser för socialkansliet. 

 

Både socialarbetaren och socialsekreteraren har max. antal dagar semester tot. 

76 dagar, drygt 15 veckor av året. Arbetets art har övergått till att det är allt 

svårare att vikariera varandra. Under semester eller annan frånvaro bör löpande 

ärenden skötas och omprioriteringar av eget ansvarsområde är mera en regel. 

Detta leder till att hantering av ärenden lider. 

 

Under tiden februari-april har förvaltningen därtill haft begränsad 

familjearbetarresurs, p.g.a. att det varit svårt att rekrytera heltidsvikarie. 

Personalsituationen inom det sociala området på Åland är begränsad och flera 

förvaltningar lider/har lidit av personalbrist. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialsekreteraren avger sitt förslag senast på sammanträdet. 

Socialsekreteraren föreslår att inköpa riktade uppgifter av Björkkö AB. 

 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden besluter att inför fortsatt behandling i kommunstyrelsen ges 

socialsekreteraren i uppdrag att göra en beräkning över behovet och kostnader. 

Bilaga 5 bifogas. 
 

Kst § 115 

10.6.2019 Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen besluter föreslå för fullmäktige att ett tilläggsanslag på 

17 500 euro upptas för tilläggsresurser för individ och familjeomsorgen i form 

av antingen konsulttjänster eller i form av tidsbunden anställning. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 11/10.6.2019 

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

 

Kfg § 40 

18.06.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes 

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

Kfg bilaga nr 08/18.06.2019 

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

 

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 23 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 18.06.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 41 Resurser på tekniska sektorn 

Kst § 116 

10.6.2019 Tekniska sektorn har varit underbemannad sedan 1.1.2013 då tjänsterna 

kommuntekniker (80 + 20 procent) och byggnadsinspektör (35 procent) 

sammanslogs till en byggnadsinspektör/kommuntekniker (100 procent). 

Kommutekniker tjänsten var på 80 procent men p.g.a mycket arbete i sektorn 

var det sista tiden tilläggsresurserat med 20 procent. Vid sammanslagningen 

fick kommundirektören  förmanskapet för städningen på kansliet och 

befolknings-skyddschefs-uppgifterna.Efter sammanslagningen har det 

budgeterats för extra resurser som köptjänster kring 10 000 euro som har 

använts i i lite olika grad. 
 

Antalet administrativa arbetsuppgifter har ökat inom tekniska sektorn under de 

sista åren. Det operativa arbete måste göras, för det är kommunens service ut 

mot våra innevånare. Det betyder att administraiva arbetsuppgifterna fått 

komma i andra hand, förutom de mest viktiga. Det betyder att vissa 

administrativa uppgifter tar lång tid att verkställa eller blir ogjorda. 

 

Det finns behov av extra kommuntekniker resurser motsvarnde 40 procent av 

heltid, antingen som konsulttjänster eller i form av tidsbunden anställning. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen besluter föreslå för fullmäktige att ett tilläggsanslag på 

9 000 euro upptas för tilläggsresurser för tekniska sektorn i form av antingen 

konsulttjänster eller i form av tidsbunden anställning. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 41 

18.06.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

----------------- 
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Kfg § 42 Delgivningsärenden 

18.06.2019  

 

1. Kommunstyrelsens protokoll nr 7/2019 

2. Revisorernas revisionsprotokoll 
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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 beslutet i  

 Paragraferna  

 42 

  

 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 

 30 - 41                   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 undertecknar 

den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. 

 

 

 

 Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som 

officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas. 
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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 posten, i så 

god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag, innan ämbetsverket 

stängs. 

 

  

 Besvärshandlingarna kan även lämnas till: 1) 

 Namn, adress och postadress   Paragrafer 

 

 

 

 

 

  

 

 
TILLÄGGSUPPGIFTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten 
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