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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.12.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 104 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

12.12.2016 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 5.12.2016. 

 

Beslut: 

 Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sida 1. Sammanträ-

det förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

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

Kfg § 105 Val av två protokolljusterare 

12.12.2016 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 Tom Berglund och Mats Ek-

holm. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Tom Berglund och Annika Kortman. Protokol-

let justeras onsdag den 14 december kl. 15.30 på kommunkansliet. 

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

 

Kfg § 106 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

12.12.2016 Beslut: 

 Föredragningslistan godkändes.  

                       --------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.12.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 107 Budget 2017 och ekonomiplan 2018 - 2019  

Kst § 223 

17.10.2016 Kommunfullmäktige fastställde preliminär budgetram för år 2017 enligt tabell.  

 

En sammanställning av nämndernas budgetförslag i bilagan och en samman-

fattning finns nedan i tabellen: 

 
Sammanfattning ram-förslag budget 
2017 

       
Organ 

Bokslut -
15 

Budget -
16 

Budget+TB -
16 Ram -17 Budget -17 

 

Diff mot 
ram 

Kommunstyrelsen 
       Intäkter  44 202 40 230 40 230 43 000 71 120 

 
-28 120 

Kostnader -368 186 -388 955 -388 955 -383 000 -420 200 
 

37 200 

Netto -323 984 -348 725 -348 725 -340 000 -349 080 
 

9 080 

Individ- och familjeomsorg 
       Intäkter  44 180 31 705 54 125 35 000 78 265 

 
-43 265 

Kostnader -1 049 211 -937 560 -959 980 -930 000 -998 581 
 

68 581 

Netto -1 005 031 -905 855 -905 855 -895 000 -920 316 
 

25 316 

Omsorgsnämnden 
       Intäkter  168 905 179 680 179 680 170 000 177 950 

 
-7 950 

Kostnader -1 319 442 -1 403 960 -1 403 960 -1 380 000 -1 437 530 
 

57 530 

Netto -1 150 537 -1 224 280 -1 224 280 -1 210 000 -1 259 580 
 

49 580 

Skol- och bildningsnämnden 
       Intäkter  128 341 115 400 115 400 115 000 123 760 

 
-8 760 

Kostnader -2 465 480 -2 610 390 -2 610 390 -2 555 000 -2 595 634 
 

40 634 

Netto -2 337 139 -2 494 990 -2 494 990 -2 440 000 -2 471 874 
 

31 874 

Byggnadstekniska nämnden 
       Intäkter  485 178 492 440 492 440 490 000 472 190 

 
17 810 

Kostnader -701 692 -842 705 -842 705 -840 000 -819 030 
 

-20 970 

Netto -216 514 -350 265 -350 265 -350 000 -346 840 
 

-3 160 

Gemensamma räddningsnämnden 
       Intäkter  0 300 300 0 300 

 
-300 

Kostnader -35 296 -50 066 -50 066 -40 000 -42 615 
 

2 615 

Netto -35 296 -49 766 -49 766 -40 000 -42 315 
 

2 315 

Gemensamma lantbruksnämnden 
       Intäkter  0 0 0 0 0 

 
0 

Kostnader -13 257 -15 100 -15 100 -13 000 -15 400 
 

2 400 

Netto -13 257 -15 100 -15 100 -13 000 -15 400 
 

2 400 

        Driften totalt 
       Intäkter  870 806 859 755 882 175 853 000 923 585 

 
-70 585 

Kostnader -5 952 564 -6 248 736 -6 271 156 -6 141 000 -6 328 990 
 

187 990 

Netto -5 081 758 -5 388 981 -5 388 981 -5 288 000 -5 405 405 
 

117 405 

        Investeringar 120 654 281 300 
 

650 000         419 100 

 

 

 

Kommundirektörens förslag: 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.12.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Budgetansvariga tjänstemän får i uppdrag inför budgetseminariet att komma 

med ytterligare stegvisa förslag på bantning av budget, ner till ram. Konse-

kvensanalys görs samtidigt. 

  

Kommunstyrelsen upptar budgetbehandlingen på sitt nästa möte efter budget-

seminariet. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 1/17.10.2016 

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

 

 

Kst § 248 

7.11.2016 Nämndernas budgetförslag presenterades på budgetseminariet den 25 oktober. 

Kommundirektörens förslag om oförändrad inkomstskatt är med i resultaträk-

ningen. 

  

Följande ändringar har skett: 

 NÅHD:s budgetförslag har justerats neråt med 8 920 euro. 

 Landskapsandelarna har ökat med 70 000 euro i och med att landskaps-

regeringen tagit bort sitt sparbeting på 1,5 miljoner till kommunerna. 

 

Kommundirektören har i sitt förslag följande ändringar: 

 13 000 euro införs i driften för byggnadstekniska nämnden för utvändig 

målning av hyreshuset Sundby IV med motiveringen att anslaget inte 

kan anses vara en investering. 

 Verksamhetsbidraget till Brandkåren sänks med 110 euro, så att det för-

blir oförändrat från år 2016. 

 Verksamhetsbidraget till SIF minskas med 3 000 euro, med motivering-

en att en stor sektion inom SIF, simsektionen satts på is. SIF simsektion 

hade 80-90 simmare, vilka 90 procent var barn mellan 5 och femton år. 

För de sista åren har simsektionens äskande varit 1/3 av de totala verk-

samhetsmedlen som SIF ansökt om. 

 Justeringar i investeringsbudgeten 

  

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen överlämnar budgetförslaget för 2017 till kommunfullmäk-

tige för utlåtande. Kommunstyrelsen konstaterar att den preliminära budgetra-

men inte håller och efterhör om kommunstyrelsen skall komma ner i ram och 

till vilka delar. 

 

 

 

Beslut:  
Göte Winé föreslår att hyreshuset stryks ur investeringsbudgeten. Förslaget vann inget 

understöd. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.12.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Karin Karlsson föreslår att ”iordningställande av Furumo bostadsområde” hänskjuts 

till år 2018 i investeringsbudgeten. Bengt Hagström understödde förslaget. Inget mot-

förslag lades. 

 

Göte Winé föreslår att familjearbetarbilen tidigareläggs till år 2017 i investeringsbud-

geten. Förslaget vann inget understöd. 

 

I övrigt enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 7/7.11.2016 

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

 

 

Kfg § 94 

15.11.2016 Beslut: 

 Kommunfullmäktige godkänner ramen för driftsbudgeten. Kommunfullmäk-

tige vill att följande utreds i investeringsbudgeten: 

 Tjänstebilarna 

 Eckebo 

 Stenbacka hyreshus 

 Furumo 

 Gatubelysningen 

 Båten och insatsbilen 

 

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

Kfg bilaga nr 6/15.11.2016 

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

 

Kst § 267 

28.11.2016 Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att budgeten för år 

2017 godkänns med ett årsbidrag om 280 075 euro och ett underskott om – 39 

105 euro efter avskrivningar. Investeringarna slutar på 659 000 euro netto för 

år 2017. 

 

Samtidigt föreslås att ekonomiplanen för åren 2018-2019 godkänns. 

 

Beslut: 

Bengt Hagström föreslår att under medborgarinstitut, verksamhetsplan 2017–

2019 kompletteras befintlig text med att det gäller år 2017. Vidare skrivs en ny 

mening in: ”Inför 2018 tas inga medel upp för medborgarinstitutet, då avtalet 

föreslås sägs upp senast 31.12.2016. Karin Karlsson understödde förslaget. 

Göte Winé understöder kommundirektörens förslag till verksamhetsberättelse 

för 2017–2019. 

 

Omröstningspropositionen lades upp så att de som röster på kommundirektö-

rens förslag röstar JA och de som röstar på Bengt Hagströms förslag röstar 

NEJ. Omröstningen slutade med 1 JA-röst (Göte Winé) och 4 NEJ-röster 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.12.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

(Bengt Hagström, Sisa Långqvist, Karin Karlsson och Jonas Back). Texten 

ändras i enlighet med Bengt Hagströms förslag. 

 

I investeringsdelen beslöts enhälligt att flytta båda bilarna, för fastighetsskötsel 

och familjearbete, till år 2018. 

 

I övrigt godkändes förslaget. 

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

Kst bilaga nr 1/28.11.2016 

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

 

Kfg § 107 

12.12.2016 Beslut: 

 Christer Mattsson föreslog: Innan investeringar görs i Stenbacka hyreshus ska 

KST & BTN utreda fastighetens skick och ta fram en kostnadsberäkning gäl-

lande renoveringsbehov. Innan beslut om investering gällande avloppsanlägg-

ning och bergvärmepump ska ärendet behandlas i KFM, det vill säga antingen 

ska försäljningen utföras enligt tidigare KFM-beslut eller så ska nytt beslut tas 

för fastigheten Stenbacka och även en investeringsplan godkännas av KFM. 

Förslaget godkändes av samtliga ledamöter. 

 

 Dorita Lindholm föreslog att Tallgården etapp 2 byts till Tallgården etapp 3. 

Förslaget godkändes av samtliga ledamöter. 

 

Tom Berglund föreslog att investeringen Tallgården etapp 3 skulle vara enligt 

följande 50 000 euro år 2017, 400 000 euro år 2018 och 400 000 euro år 2019. 

Jan-Erik Berglund understödde förslaget. Omröstningspropositionen blev att 

den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den som röstar för 

Tom Berglunds förslag röstar NEJ. Omröstningen slutade med 8 JA-röster 

(Christer Mattsson, Tor-Åke Ek, Tony Ek, Anna Karlsson, Annika Kortman, 

Gard Larpes, Ninna Nikula och Didrik Svahn) och 5 NEJ-röster (Tom Berg-

lund, Mikael Wennström, Jan-Erik Berglund, Camilla Olin och Dorita Lind-

holm).  Kommunstyrelsens förslag blev kommunfullmäktiges beslut. 

 

Tom Berglund föreslog anslaget för iordningställande av Furumo bostadsom-

råde stryks. Förslaget godkändes av samtliga ledamöter. 

 

Christer Mattsson föreslog att anslaget för servicebil till fastighetsskötseln sätts 

till 17 000 euro och följande text skrivs in: Syftet är att få en effektivare ser-

vice. Under 2017 uppmanar KFM att BTN och KST presenterar en kostnadsbe-

räkning både vad gäller effektivitetsvinsterna och inköp av en tre-fem år be-

gagnad servicebil för ändamålet. Gard Larpes understödde förslaget. Tony Ek 

understödde kommunstyrelsens förslag. Omröstningspropositionen blev att den 

som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den som röstar för Christer 

Mattssons förslag röstar NEJ. Omröstningen slutade med 2 JA-röster (Tony Ek 

och Annika Kortman) och 11 NEJ-röster (Christer Mattsson, Tor-Åke Ek, 

Anna Karlsson, Gard Larpes, Ninna Nikula, Didrik Svahn, Tom Berglund, Mi-
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.12.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

kael Wennström, Jan-Erik Berglund, Camilla Olin och Dorita Lindholm).  

Christer Mattssons förslag blev kommunfullmäktiges beslut. 

 

Christer Mattsson föreslog att anslaget för familjearbetarnas bil stryks. Försla-

get godkändes av samtliga ledamöter. 

 

Christer Mattsson föreslog att KFM godkänner investeringen för avloppsled-

ningsnät i Norra Finby, men innan investeringen genomförs ska BTN och KST 

presentera kostnadsberäkningar mer i detalj för investeringen inklusive intäk-

ter. Stickledningen ska ha kostnadstäckning, enligt lag. Didrik Svahn under-

stödde förslaget. Tony Ek understödde kommunstyrelsens förslag. Omröst-

ningspropositionen blev att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar 

JA. Den som röstar för Christer Mattsons förslag röstar NEJ. Omröstningen 

slutade med 3 JA-röster (Tor-Åke Ek, Annika Kortman och Tony Ek) och 9 

NEJ-röster (Christer Mattsson, Anna Karlsson, Ninna Nikula, Didrik Svahn, 

Tom Berglund, Mikael Wennström, Jan-Erik Berglund, Camilla Olin och Do-

rita Lindholm). Gard Larpes deltog inte i behandlingen. Christer Mattssons för-

slag blev kommunfullmäktiges beslut. 

 

Christer Mattsson föreslog att budgetara för inläckaget i avloppsledningsnätet 

på driftsbudgeten istället för som en investring. Gard Larpes understödde för-

slaget. Tony Ek understödde kommunstyrelsens förslag. Omröstningsproposit-

ionen blev att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den som 

röstar för Tony Eks förslag röstar NEJ. Omröstningen slutade med 2 JA-röster 

(Tony Ek och Mikael Wennström) och 11 NEJ-röster (Christer Mattsson, Tor-

Åke Ek, Anna Karlsson, Gard Larpes, Ninna Nikula, Didrik Svahn, Tom Berg-

lund, Annika Kortman, Jan-Erik Berglund, Camilla Olin och Dorita Lindholm).  

Christer Mattssons förslag blev kommunfullmäktiges beslut. 

 

Christer Mattsson föreslog att budgetera 4000 euro per år (2017-2019) för tät-

ning av inläckage i avloppsledningsnätet i driftsbudgeten. Förslaget godkändes 

av samtliga ledamöter. 

 

Christer Mattsson föreslog anslaget för insatsbil stryks och brandnämnden ges i 

uppdrag att presentera prioriteringsordningen för investeringar i insatsbil och 

båt samt tydliga kostnadsberäkningar inför budgeten 2018. Förslaget godkän-

des av samtliga ledamöter. 

 

I övrigt godkändes budgeten. 

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

Kfg bilaga nr 1/12.12.2016 

------------------ 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.12.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 108 Kommunfullmäktiges sammanträden 2016 

Kst § 269  

28.11.2016 Kommunfullmäktige har under år 2016 sammanträtt tisdagar på servicehuset 

Tallgården 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå att kommunfullmäktige under år 2017 sam-

manträder på tisdagar i servicehuset Tallgårdens samlingsrum i Finby, enligt 

följande; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett målsättningsseminarium skall hållas vecka16-17. 

 

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

till påseende senast samma veckas fredag kl. 09.00.  

 

 

Beslut:  

Förslaget godkändes med tillägget att det gäller kommunfullmäktiges möten 

2017 

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

 

Kfg § 108 

12.12.2016 Beslut: 

Förslaget godkändes med tillägget att det gäller kommunfullmäktiges möten 

2017. 

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

 

  

FMG Klockan   

24.jan 19.00 FMG- presidieval 

21.mars 19.00 
 

16.maj 19.00 
 

13.juni 19.00 Bokslut 2016,  Ram 2018 plan 2019-20 

19.sep 19.00 Mellanbokslut  per den 31.7 

   23.okt 17.00-21.00 Budgetpresentation 

14.nov 18.00 Skatter, taxor och  remissdebatt budget 2018 

12.dec 18.00 Slutlig budget 2018, mötesdatum 2018 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.12.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 109 Kommunens information under år 2017  

Kst § 270  

28.11.2016 Kommunen har enligt tidigare kutym annonserat kommunfullmäktiges sam-

manträden och annan viktig information till kommuninvånarna i Sundsaktuellt, 

eftersom detta når ut till alla hushåll i kommunen. Alla kungörelser sätts på den 

officiella anslagstavlan i kommunen och på hemsidan. Lediga tjänster, entre-

prenader och dylikt har annonserats ut i de två större dagstidningarna på Åland, 

tidningarna Nya Åland och Åland och på kommunens hemsida. De två tidning-

arna på Åland, samt Ålands radio och TV meddelas per e-post att kallelserna 

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

sida.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att den kommunala inform-

ationen såsom tidigare till största delen anslås på den officiella anslagstavlan 

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

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

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

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

massmedierna om att kallelserna till fullmäktige- och styrelsemöte finns på 

kommunens hemsida. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 109 

12.12.2016 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.12.2016 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 110 Omdisponering av medel för vårdtyngdsmätningsprogramvaran RAI 

Kst § 289 

5.12.2016 Ekonomichefens beredning: 
I budgeten för år 2016 finns 5 000 euro upptaget i investeringsdelen för an-

skaffning av programvara för mätning av vårdtyngd inom äldreomsorgen. An-

skaffningen är genomförd men den uppfyller inte kriterierna för en investering 

då den består av kursavgift, tjänster och årsavgift. Därför måste anskaffningen 

bokföras som en årskostnad.  I investeringsdelen är anslagen bindande per pro-

jekt gentemot kommunfullmäktige.  

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att 5 000 euro omdispone-

ras från konto 4340, kostnadsställe 8404, projekt 6 till konto 4440, kostnads-

ställe 4221.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att 5 000 euro omdispone-

ras från konto 4340, kostnadsställe 8404, projekt 6 till konto 4440, kostnads-

ställe 4221.  

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 110 

12.12.2016 Beslut: 

 Försalget godkändes. 

----------------- 
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Kfg § 111 Medisavtalet  

Kst § 292 

5.12.2016 Geta kommunstyrelse föreslår inför kommunfullmäktige att kommunens Me-

dis-verksamhet upphör samt säger upp avtalet med berörda aktörer. 

 

 I avtalet med Mariehamnstad gällande Medis, bilaga 2 - underteckningsproto-

koll står följande att läsa: ” Avtalet anses vara uppsagt för samtliga avtalsslu-

tande parter i enlighet med 12 § då det sagts upp så att de avtalsslutande sam-

arbetskommunerna understiger 13.” 

 

 Det innebär att 3 samarbetskommuner bör säga upp avtalet för att avtalet skall 

vara uppsagt för alla.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 

delegerar beslutet att säga upp Medisavtalet med Mariehamn till kommunsty-

relsen. 

 

Avtalet kan sägas upp av kommunstyrelsen då Sund och minst 2 andra kom-

muner kommit överens om att säga upp avtalet. Detta ger möjlighet att för-

handla om ett nytt avtal. 

 

Kommunstyrelsen skall även lista vilka avtalsvillkor som önskas förändras i ett 

nytt avtal med Mariehamns stad. 

 

Beslut: 

Göte Wine föreslog att Sund inte säger upp avtalet förrän det garanterat är 3 

kommuner som säger upp avtalet. Ingegerd Johansson understödde föreslaget. 

Bengt Hagström understödde kommundirektörens förslag. 

 

Omröstningspropositionen blev att den som röstar för kommundirektörens för-

slag röstar JA. Den som röstar för Göte Winés förslag NEJ. Omröstningen slu-

tade med 3 JA-röster (Bengt Hagström, Karin Karlsson och Jonas Back) och 2 

NEJ-röster (Ingegerd Johansson och Göte Wine). Kommundirektörens förslag 

blev kommunstyrelsens beslut. 

 

 Göte Winé och Ingegerd Johansson reserverade sig skriftligt mot beslutet.  

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

Kst bilaga nr 4/5.12.2016 

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

Kfg § 111 

12.12.2016 Beslut: 

 Tony Ek föreslog att fullmäktige i Sund inte säger upp avtalet förrän det garan-

terat är 3 kommuner som säger upp avtalet. Annika Kortman understödde.  

Gard Larpes understödde kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstningspropositionen blev att den som röstar för kommunstyrelsens för-

slag röstar JA. Den som röstar för Tony Eks förslag röstar NEJ. Omröstningen 

slutade med 7 JA-röster (Christer Mattsson, Anna Karlsson, Gard Larpes, 

Ninna Nikula, Camilla Olin, Didrik Svahn och Dorita Lindholm) och 6 NEJ-

röster (Tom Berglund, Mikael Wennström, Tor-Åke Ek, Tony Ek, Annika 

Kortman, Jan-Erik Berglund.).  Kommunstyrelsens förslag blev kommunfull-

mäktiges beslut. 

 

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

Kfg bilaga nr 2/12.12.2016 

------------------ 
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Kfg § 112 Kommundirektör från 1.3.2017 

Kst § 212 

26.09.2016 Kommundirektör Jens Andersén har en tidsbunden tjänst på fem år, där sista 

arbetsdag är 28.2.2017. För att kontinuiteten i ledarskapet inte skall brytas 

1.3.2017 är det viktigt att processen med rekrytering av kommundirektör startar 

snarast. 

 

Det pågår flera processer för utveckling av den kommunala servicen i samar-

bete med andra kommuner, där Sunds kommun är del aktör, bland annat en 

kommunindelningsreform mellan Finström och Geta och den av landskapsre-

geringen initierade kommunindelningsutredningen för hela Åland. 

  

Utvecklingsprocesser där nuvarande kommundirektörs erfarenhet och medver-

kan är av stor vikt.  

 

I det perspektivet är det för kommunen viktigt att inte bryta den kontinuitet 

som ett byte av kommundirektör skulle innebära.  

 

Att det därför skulle vara i kommunens intresse att söka en förlängning av nu-

varande kommundirektör Jens Anderséns förordnande. 

 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, att inför kommunfullmäktige föreslå,  

 att en förlängning av nuvarande kommundirektörens förordnande söks 

 att en förhandling inleds med nuvarande kommundirektör Jens An-

dersén, om en förlängning av nuvarande förordnande med 5 år 

 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande och vice ord-

förande i uppdrag att förhandla om ett nytt avtal med Jens Andersén. 

 

Beslut: 

Kommundirektören anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling. 

Till sekreterare för paragrafen valdes Ingegerd Johansson.  

 

Karin Karlsson understödde ordförandes förslag.  

 

Jonas Backs förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att för Kommunfullmäktige föreslå att kommunen 

inleder förhandling med Jens Andersén om förlängt förordnande efter att 

kommunstyrelsen har godkänt Ledarskapshusets utlåtande. Förslaget vann 

inget understöd. 

 

Styrelsens beslut blev enligt ordförandes förslag. 

-------------------- 
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Kfg § 81 

25.10.2016 Beslut: 

 Enligt förslag. 

 

Kommundirektören anmälde jäv.  

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

 

 

Kst § 279 

28.11.2016 Kommunstyrelsen underrättar kommunfullmäktige att kommunstyrelsens ord-

förande Göte Winé och viceordförande Bengt Hagström har förhandlat fram ett 

kommundirektörsavtal för tiden 1.3.2017 – 28.2.2022, tillsammans med kom-

mundirektör Jens Andersén. Kommundirektörsavtalet har godkänts av kom-

munstyrelsen den 28 november, § 278. 

 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag: 

 Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att konstatera till protokol-

let att Jens Andersén är kommundirektör under tiden 1.3.2017 – 28.2.2022. 

 

Beslut:  

Till sekreterare för paragrafen valdes Sisa Långqvist. 

 

Förslag om återremiss väcktes av Karin Karlsson och fick understöd. Förslaget 

återremitteras. 

 

Kommundirektören anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling.  

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

Kst § 290 

5.12.2016 Kommunstyrelsen har verkställt kommunfullmäktiges beslut §81/25.10.2016, 

vilket kommunfullmäktige härmed underrättas om av kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Göte Winé och viceordförande Bengt Hagström 

har kommit överens med kommundirektör Jens Andersén om en förlängning av 

kommundirektörens förordnande. Förhandlingen har resulterat i ett avtal, om 

en förlängning av förordnandet på 5 år. 

 

Kommunstyrelsen har godkänt avtalet, § 278/28.11.2016 

 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att konstatera till protokol-

let att Jens Andersén är kommundirektör under tiden 1.3.2017 – 28.2.2022. 
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Beslut:  

Kommundirektören anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling. 

Till sekreterare för paragrafen valdes Ingegerd Johansson. 

 

Jonas Backs förslag: 

Att kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ta ställning till 

kommundirektörsavtalet. 

Ifall kommunfullmäktige omfattar avtalet, föreslår KST inför kommunfullmäk-

tige att Jens Andersén anställs som kommundirektör under tiden 1.3.2017-

28.2.2022 

 

Förslaget vann inget understöd. 

 

Beslut enligt ordförandes förslag.  

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

 

Kfg § 112 

12.12.2016 Beslut: 

Tom Berglund föreslog: ” Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet 

Kfm §112 Kommundirektör f.r.om 1.3-2017. 

Kommunfullmäktige anser att Kst §278 Kommundirektörsavtalet inte är i 

Sunds kommuns samt kommuninnevånarnas intresse. 

Kommunfullmäktige ber Kommunstyrelsen omförhandla kommundirektörsav-

talet Kst §278. Kommunfullmäktige anser att Kommundirektörsavtalet skall 

följa AKTA. Inklusive Kap 2 § 17. Samt Kap 3 §23 mom. 3.1 

Kommunfullmäktige konstaterar att Kommunstyrelsen ska sända ärendet till 

Kommunfullmäktige med förslag till beslut om att utse kommundirektör i en-

lighet med kommunallagen § 58. Till ärendet ska bifogas samtliga handlingar 

inklusive förslaget till kommundirektörsavtal i enlighet med Kommunallagen § 

42 och § 33. Förslaget vann understöd. 

 

Omröstningspropositionen blev att den som röstar för Tom Berglunds förslag 

om återremiss röstar JA. Den som röstar för fortsatt behandling röstar NEJ. 

Omröstningen slutade med 4 JA-röster (Tom Berglund, Mikael Wennström, 

Jan-Erik Berglund och Dorita Lindholm) och 9 NEJ-röster (Christer Mattsson, 

Tor-Åke Ek, Tony Ek, Anna Karlsson, Annika Kortman, Gard Larpes, Ninna 

Nikula, Camilla Olin och Didrik Svahn).  Kommunfullmäktige fortsatte be-

handla ärendet. 

 

Gard Larpes föreslog att kommunfullmäktige konstaterar och fastställer att 

Jens Andersén är kommundirektör under tiden 1.3.2017 – 28.2.2022. Förslaget 

vann understöd 

 

Omröstningspropositionen blev att den som röstar för kommunstyrelsens för-

slag röstar JA. Den som röstar för Gard Larpes förslag röstar NEJ. Omröst-

ningen slutade med 0 JA-röster och 9 NEJ-röster (Christer Mattsson, Tor-Åke 

Ek, Tony Ek, Anna Karlsson, Annika Kortman, Gard Larpes, Ninna Nikula, 

Camilla Olin och Didrik Svahn) samt 4 nedlagda röster (Tom Berglund, Mikael 
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Wennström, Jan-Erik Berglund och Dorita Lindholm).  Gard Larpes förslag 

blev kommunfullmäktiges beslut. 

 

 Tom Berglund, Mikael Wennström, Jan-Erik Berglund och Dorita Lindholm 

reserverade sig skriftligt mot beslutet. 

----------------- 
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Kfg § 113 Revidering av renhållningsplan för Sunds kommun  

Btn § 98 

03.11.2016 Landskapsregeringen begärde i februari 2015 in en reviderad renhållningsplan 

för Sunds kommun. Landskapsregeringen avser att uppdatera landskapets av-

fallsplan. 

  

 Landskapsregeringen håller på att ta fram en ny renhållningslag vilket förmod-

ligen kommer att innebära en ny översyn av kommunens renhållningsplan. 

 Kommunteknikern har uppgjort ett förslag till uppdatering av renhållningspla-

nen för Sunds kommun (bilaga 1-9-2016). 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Förslaget till uppdatering av renhållningsplan för Sundskommun omfattas och 

förs till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

 

 BESLUT 

 Enligt förslag. 
 

 

 

Kst § 275 

28.11.2016 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att omfatta den reviderade 

renhållningsplanen i enlighet med byggnadstekniska nämndens förslag. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 6/28.11.2016 

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

 

Kst § 291 

5.12.2016 Renhållningsplanen bör ställas ut innan den slutgiltigt godkänns av kommun-

fullmäktige. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att planen läggs 

fram för allmänt påseende under tiden 19.12.2016 - 31.01.2017. 

Beslut:  

Förslaget godkändes.  

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

Kfg § 113 

12.12.2016 Beslut: 

 Kommunfullmäktige besluter att planen läggs fram för allmänt påseende under 

tiden 16.12.2016 - 31.01.2017. 

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

Kfg bilaga nr 3/12.12.2016 

------------------ 
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Kfg § 114 Delgivningsärenden 

5.12.2016   

 

1. Kommunstyrelsens protokoll nr 15-16/2016 
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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  104-106, 113 -114 

  

  

 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 

 107 - 112                   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


