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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Kfg § 54
Sammanträdets laglighet och beslutförhet
17.09.2019
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 3 fullmäktiges sammanträden § 12
sänds kallelse till fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet.
Enligt gällande beslut av kommunfullmäktige (§ 72/2018 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 § 18 i förvaltningsstadgan skall namnupprop förrättas och ordföranden
skall konstatera huruvida kommunfullmäktige är lagligen sammankallat och
beslutfört.
Kallelse till detta sammanträde har anslagits och avsänts 10.09.2019.
Beslut:
Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sida 1.
Sammanträdet förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört.
-------------------Kfg § 55
17.09.2019

Val av två protokolljusterare
Enligt kapitel 6 Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga § 44
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 Gard Larpes och Jan-Erik
Berglund.
Beslut:
Till protokolljusterarare valdes Gard Larpes och Jan-Erik Berglund. Protokollet
justeras direkt efter mötet.
--------------------

Kfg § 56
17.09.2019

Godkännande och komplettering av föredragningslista
Beslut:
Föredragningslistan godkändes med tillägget att § 57, granskning av
fullmäktiges protokoll, flyttas sist i föredragningslistan.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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sida 4

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Kfg § 57
Granskning av fullmäktiges protokoll
Kst § 170
9.9.2019
Enligt kommunallagen för landskapet Åland, 49 § 3 mom. skall
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas av
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträde har hållits den
20.8.2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning, men
beslutet , § 53/ 20.8.2019, där viceföreståndaren på skolan utses till ersättare i
kommunstyrelsen inte är lagenligt då:
7 kap. Styrelsen
47 §. Valbarhet till styrelsen
Valbar till ledamot i styrelsen är den som har kommunen som sin hemkommun
och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet. Valbar till
ledamot i styrelsen är inte
(..)
5) den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en nämnd
eller annars svarar för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av
kommunstyrelsen samt
(..)
Beslut:
Förslaget godkändes med tillägget att kommunfullmäktige bör utse en ny
ersättare i dennes ställe i kommunstyrelsen.
-------------------Kfg § 57
17.09.2019

Beslut:
Kommunfullmäktige besluter att utse Karin Karlsson till personlig ersättare för
Erik Schütten i kommunstyrelsen.
Karin Karlsson anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Kfg § 58
Mellanrapport per den 31 juli 2019
Kst § 149
9.9.2019
Budgetuppföljningen är gjord per 31.07.2019 och gäller för årets sju första
månader. Målsättningen har varit att bokföra de fakturor och inkomster som
hör till perioden på rätt månad. Alla utgifter och inkomster går dock inte ut
eller kommer in i jämna rater, vilket bör beaktas i analysen av
budgetuppföljningen. Då budgetuppföljningen är uppgjord per 31 juli innebär
det att semesterpenningen är utbetald till kommunens ordinarie anställda.
Sammantaget visar analysen för driften en nyttjandegrad på 54 procent av
totalbudgeten vilket är under budgeterade. Sammantaget gör detta att
verksamhetsbidraget är 9,3 procent bättre än budgeterat för perioden januarijuli 2019, d v s nyttjandegraden är 90,7 procent.
Noteras kan att problemen med införandet av inkomstregistret påverkar
skatteinkomsterna och att skatteinkomsterna kommer att vara lägre under andra
halvan av året.
Ekonomichefen presenterar mellanrapporten för driften, investeringar och
finansieringen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anteckna
budgetuppföljningen för kännedom utan vidare åtgärder.
Beslut:
Förslaget godkändes.
-------------------Kst bilaga nr 1/9.9.2019
--------------------

Kfg § 58
17.09.2019

Beslut:
Förslaget godkändes.
-------------------Kfg bilaga nr 01/17.09.2019
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Kfg § 59
Tillsättande av arbetsgrupp för kommunreform
Kst § 111
10.6.2019
Landskapslag om reform av kommunstrukturen på Åland (LL 2019/28) innebär
(3 §) att kommunerna indelas i tre samarbetsområden inom vilka kommunerna
ska gå samman senast 1 januari 2022. Landskapsregeringen ska utse en
samordnare (6 §) och kommunerna inom varje samarbetsområde ska (7 §)
gemensamt utarbeta ett samgångsavtal som sedan ska godkännas av
fullmäktige i alla kommunerna (8 §) innan landskapsregeringen kan fastställa
ändringen av kommunindelningen (9 §).
I kommunindelningsutredning för samarbetsområde Norra Åland, februari
2019, ges skissartat förslag till samgångsavtal och utredarna från Henricson Ab
rekommenderar att kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö
inleder förhandlingar med sikte på att gå samman den 1 januari 2022.
Förhandlingarna bör slutföras så att ett samgångsavtal som godkänts av alla
fem kommuners fullmäktige kan lämnas in till landskapsregeringen senast i
april 2021.
Tidtabellen anges av utredarna som ”realistisk men krävande”. Utredarna
rekommenderar att kommunerna inleder förhandlingar under våren 2019, så att
sittande kommunstyrelse och fullmäktige kan behandla ett första utkast till
samgångsavtal senast i december 2019. Utredarnas förslag till tidtabell:
Våren 2019

Koordinerande möte med samtliga kommuners representanter.
LR inleder beredningen av de lagändringar som anses
nödvändiga för att genomföra kommunreformen.
En preliminär plan för den fortsatta processen behandlas i
kommunstyrelserna.
Kommunerna utser förhandlare och inleder preliminära
förhandlingar om samgångsavtal.

Senhöst 2019

Ett första utkast till samgångsavtal föredras för de gamla
kommunstyrelserna, vid behov också för fullmäktige.

Vårvinter 2020 Kommunernas nya fullmäktige sammanträder och tar ställning
till utkastet till samgångsavtal, samt utser vid behov nya
förhandlare.
Under arbetet med en eventuell samgång mellan kommunerna Finström, Geta
och Sund sköttes förhandlingarna inom en styrgrupp med en sammansättning
motsvarande den politiska referensgruppen i kommunindelningsutredningen
(högst tre medlemmar per kommun), med kommundirektörerna och de
ekonomiansvariga som beredande i gruppen.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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sida 7

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Vid norråländskt presidiemöte i Vårdö 23 april beslöts att ”ärendet bör
behandlas i respektive kommun i syfte att utse representanter till en styrgrupp
eller avfärda sammanslagningsalternativet”.
Finströms kommun ställer sig till förfogande som värdkommun för ett första
möte med gruppen (Finström KST § 96, 15.5.2019)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:
• Utse två ordinarie förhandlare och en ersättare att ingå i en styrgrupp
för samarbetsområde Norra Åland med uppdrag att utreda
förutsättningar och förhandla om samgångsavtal i enlighet med
kommunreformlagen och kommunindelningsutredningen, i samråd med
den kommunsamordnare som landskapsregeringen utser för ändamålet.
• Ge i uppdrag till kommunens förhandlare att arbeta för att en styrgrupp
(om den tillsätts) bör ha målsättningen att sittande kommunstyrelse och
-fullmäktige kan behandla ett första utkast till samgångsavtal senast i
december 2019, förutsatt att landskapsandelssystemet anpassas i
enlighet med utredarnas resonemang.
Ärendet delges kommunfullmäktige för kännedom och diskussion om
eventuella riktlinjer.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att Sunds kommun deltar i styrgruppen och utser
representanter i styrgruppen på nästa kommunstyrelsemöte.
-------------------Kst § 130
12.8.2019

Marcus Henricson har den 25.6.2019 inkommit med en skrivelse:
Till kommunerna i Norra Ålands, Skärgårdens och Södra Ålands
samarbetsområden
Ålands landskapsregering har anlitat undertecknade utredare för att stöda
kommunerna i det arbete med kommunreformen som kommunerna
ansvarar för enligt kommunreformlagen (ÅFS 2019:28).
Den lagstadgade tidtabellen för arbetet är relativt strikt:
•
•

De nya kommunerna ska inleda sin verksamhet senast den 1 januari
2022, och
Norra Åland och Södra Åland får ett avsevärt högre
samgångsunderstöd om den nya kommunen bildas den 1 januari
2021; för Skärgårdens kommuner är samgångsunderstödet
detsamma om den nya kommunen bildas den 1 januari 2022.

Vårt mål för sommarens och höstens arbete är att hjälpa kommunerna att

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
•

•

17.09.2019
Bereda ett första utkast till samgångsavtal, som nuvarande
fullmäktige kan diskutera senast i december 2019 och ge
synpunkter för den fortsatta beredningen, och
Inleda beredningen av konkreta administrativa, ekonomiska och
personalpolitiska frågor så att det är tekniskt möjligt för Norra
Ålands och Södra Ålands kommuner att gå samman den 1 januari
2021 och få det högre samgångsunderstödet.

För att möjliggöra denna tidtabell, föreslår vi att koordinerande möten för
kommunernas representanter hålls enligt följande:
•
•
•

Skärgården i augusti (vecka 32, 33 eller 34),
Norra Åland i augusti-september (vecka 34, 35 eller 36), och
Södra Åland i september (vecka 36, 37 eller 38).

Kommunerna har kommit olika långt i sitt beslutsfattande om
kommunreformen. En del kommuner har redan utsett representanter för
förhandlingar om samgångsavtal, andra inte. Vid de koordinerande
mötena kan kommunen representeras av de utsedda förhandlarna eller av
andra representanter som kommunen utser.
Kommunal- och landskapsvalet i oktober gör tidtabellen ännu mer
utmanande. Därför hoppas vi att kommunerna deltar aktivt, så att vi kan
komma överens om
•
•

Tidtabell och process för beredningen av ett första utkast till
samgångsavtal, och
Vilka administrativa, ekonomiska och personalpolitiska frågor som
bör beredas i detta skede och hur arbetet ska läggas upp.

Vi återkommer till tid och plats samt detaljerad agenda för de
koordinerande mötena. Med hopp om fortsatt gott samarbete,
HENRICSON AB

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:
Utse två ordinarie förhandlare och en ersättare att ingå i en styrgrupp för
samarbetsområde Norra Åland med uppdrag att utreda förutsättningar och
förhandla om samgångsavtal i enlighet med kommunreformlagen och
kommunindelningsutredningen, i samråd med den kommunsamordnare som
landskapsregeringen utser för ändamålet.
Ge i uppdrag till kommunens förhandlare att arbeta för att en styrgrupp (om
den tillsätts) bör ha målsättningen att sittande kommunstyrelse och fullmäktige kan behandla ett första utkast till samgångsavtal senast i december

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
2019, förutsatt att landskapsandelssystemet anpassas i enlighet med utredarnas
resonemang.
Ärendet delges kommunfullmäktige för kännedom och diskussion om
eventuella riktlinjer.
Beslut:
Ärendet bordläggs.
-------------------Kst bilaga nr 01/12.8.2019
-------------------Kst § 150
9.9.2019

Beslut:
Kommunstyrelsen besluter utse kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören till kommunens förhandlare. Kommunstyrelsens
viceordförande utses till ersättare.
Ärendet delges kommunfullmäktige för kännedom.
--------------------

Kfg § 59
17.09.2019

Beslut:
Kommunfullmäktige antecknar ärendet till kännedom.
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Kfg § 60
Kompletteringsval av representanter till förbundsstämman för Ålands
kommunförbund
Kst § 160
9.9.2019
Enligt kommunallagens § 98 har varje kommun vid Ålands kommunförbund
en röst per påbörjat femhundratal invånare i respektive kommun på årets första
dag. Varje kommun har rätt att utse två delegater till förbundsstämman.
Kommunfullmäktige har utsett följande personer att representera Sunds
kommun under perioden 2018-2019.
Ordinarie:
Dorita Lindholm
Gard Larpes

Ersättare:
Bengt Hagström
Mats Ekholm

Bengt Hagström har beviljats befrielse från sitt kommunstyrelseuppdrag

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter om nytt förslag på en ny personlig ersättare åt
Dorita Lindholm som kommunens representant i förbundsstämman för Ålands
kommunförbund för år 2019. Förslaget lämnas till kommunfullmäktige för
beslut.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Erik Schütten utses till
ny personlig ersättare åt Dorita Lindholm som kommunens representant i
förbundsstämman för Ålands kommunförbund för år 2019.

Kfg § 60
17.09.2019

Beslut:
Kommunfullmäktige besluter att Erik Schütten utses till ny personlig ersättare
för Dorita Lindholm som kommunens representant i förbundsstämman för
Ålands kommunförbund för år 2019.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Kfg § 61
Befrielse från förtroendeuppdrag
Kst § 163
9.9.2019
Sonja Lindström-Winé har den 3.9.2018 inkommit med en anhållan om
befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att Sonja
Lindström-Winé beviljas befrielse från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.
Beslut:
Förslaget godkändes.
-------------------Kst bilaga nr 10/9.9.2019
--------------------

Kfg § 61
17.09.2019

Beslut:
Förslaget godkändes.
-------------------Kfg bilaga nr 02/17.09.2019
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Kfg § 62
Val av ersättare till utbildningsnämnden för resten av mandatperioden
2016 - 2019
Kst § 164
9.9.2019
Enligt kommunens förvaltningsstadga § 63 har utbildningsnämnden 5-7
medlemmar med lika många personliga ersättare. Kommunfullmäktige utser
ordförande och viceordförande bland dem, enligt kommunallagens § 51 mom.
3.
Valbar till nämnd är enligt kommunallagen § 54; den som har kommunen som
sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i
landskapet. Valbar till ledamot i en nämnd är inte:
1. den som står under förmyndarskap,
2. en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol,
3. kommundirektören,
4. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden.
Punkt 5 har enligt LL 23/2003 upphävts, det vill säga medlem av
kommunstyrelsen kan även vara medlem av en nämnd.
Sonja Lindström-Winé har blivit föreslagen befrielse från sitt uppdrag som
ersättare i utbildningsnämnden.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ersättare i utbildningsnämnden för
Sunds kommun för resten av mandatperioden 2016-2019. Förslaget lämnas till
kommunfullmäktige för beslut.
Beslut:
Kommunstyrelsen besluter föreslå att kommunfullmäktige besluter i ärendet.
--------------------

Kfg § 62
17.09.2019

Beslut:
Kommunfullmäktige besluter att utse Anna Humell-Blomberg till ersättare i
utbildningsnämnden för Sunds kommun för resten av mandatperioden 20162019.
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Kfg § 63
Kompletteringsval av kommunala ombud och organisationer för åren
2016-2019
Kst § 34
08.02.2016
Kommunen är delägare, medlem, respektive intressent i följande bolag och
organisationer och under förgående period var följande personer utsedda att
representera kommunen vid bolagsstämmor, respektive höst- och vårmöten:
Ålands Problemavfall Ab
Ålands Turistförbund
Ålands Näringsliv
Ålands Företagarförening
Västra Sunds Vatten
Sundets Vatten
Bocknäs Vatten

Ordinarie
Robert Andersson
Christer Mattsson
Christer Mattsson
Ulla-Britt Dahl
Dorita Lindholm
Tom Berglund
Mikael
Wennström

Ersättare
Dorita Lindholm
Gunilla Karlsson
Robert Andersson
Tom Berglund
Gard Larpes
Gard Larpes
Gard Larpes

Ålands Idrotts- och Motionscenter
Christer Mattsson Karin Karlsson
Ab
Norra Ålands Avloppsvatten Ab
Christer Lindqvist Annika Kortman
ÅDA Ab
Jens Andersén
Marika Willstedt
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ombud i de bolag och organisationer
där kommunen är delägare, medlem eller intressent. Förslaget överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att representanter
väljs enligt följande för mandatperioden 2016-2019:
Ålands Problemavfall Ab
Ålands Turistförbund – Visit Åland
Ålands Näringsliv

Ordinarie
Göte Winé
Christer Mattsson
Ingegerd
Johansson

Ålands Företagarförening

Mats Ekholm

Västra Sunds Vatten

Tom Berglund
Ingegerd
Johansson
Bengt Hagström

Sundets Vatten
Bocknäs Vatten
Ålands Idrotts- och Motionscenter
Ab
Norra Ålands Avloppsvatten Ab
ÅDA Ab

Göte Winé

Ersättare
Karin Karlsson
Göte Winé
Mats Ekholm
Ingegerd
Johansson
Bengt Hagström
Gard Larpes
Tom Berglund
Karin Karlsson

Christer Lindqvist Jonas Back
Jens Andersén
Marika Willstedt

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

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kfg § 29
16.02.2016
Beslut:
Förslaget godkändes.
-----------------

17.09.2019

sida 14

Kst § 171
9.9.2019

Göte Winé har beviljats entledigande av kommunfullmäktige, §51/20.8.2019,
från sina kommunala förtroendeuppdrag i Sunds kommun p.g.a flytt från
kommunen. Göte Winé har varit Sunds representant i Ålands problemavfall Ab
och Ålands Idrotts- och motionscenter Ab.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till nya ombud i de bolag och
organisationer där kommunen är delägare, medlem eller intressent och där
Sund har representerats av Göte Winé. Förslaget överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att utse:
Ålands Idrotts- och Motionscenter Ab: Christer Mattsson, ordinarie
Ålands Problemavfall Ab: Dorita Lindholm, ordinarie
Ålands Turistförbund – Visit Åland: Mats Ekholm, ersättare
--------------------

Kfg § 63
17.09.2019

Beslut:
Förslaget godkändes.
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN
Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

sida 15

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Kfg § 64
Befrielse från förtroendeuppdrag
Kst § 174
9.9.2019
Erik Schütten har den 5.9.2018 inkommit med en anhållan om befrielse från
sitt förtroendeuppdrag som medlem i omsorgsnämnden och den gemensamma
socialnämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att Erik Schütten
beviljas befrielse från sitt uppdrag som medlem i omsorgsnämnden och den
gemensamma socialnämnden.
Beslut:
Förslaget godkändes.
Erik Schütten anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.
-------------------Kst bilaga nr 16/9.9.2019
--------------------

Kfg § 64
17.09.2019

Beslut:
Förslaget godkändes.
----------------Kfg bilaga nr 03/17.09.2019
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

sida 16

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Kfg § 65
Val av medlem till omsorgsnämnden och gemensamma socialnämnden för
resten av mandatperioden 2016-2019
Kst § 175
9.9.2019
Enligt kommunens förvaltningsstadga § 59: Omsorgsnämnden består av de
fyra (4) medlemmar som valts in i den gemensamma socialnämnden för Sunds
kommuns del, inklusive fyra (4) personliga ersättare. Ordförande är densamma
som för den gemensamma socialnämnden.
Valbar till nämnd är enligt kommunallagen § 54; den som har kommunen som
sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i
landskapet. Valbar till ledamot i en nämnd är inte:
1. den som står under förmyndarskap,
2. en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol,
3. kommundirektören,
4. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden.
Punkt 5 har enligt LL 23/2003 upphävts, det vill säga medlem av
kommunstyrelsen kan även vara medlem av en nämnd.
Erik Schütten har blivit föreslagen befrielse från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till medlem till omsorgsnämnden och
gemensamma socialnämnden för resten av mandatperioden 2016-2019.
Förslaget lämnas till kommunfullmäktige för beslut.
Beslut:
Kommunstyrelsen besluter föreslå att kommunfullmäktige besluter i ärendet.
--------------------

Kfg § 6´5
17.09.2019

Beslut:
Kommunfullmäktige besluter att utse Johan Lindholm till medlem till
omsorgsnämnden och gemensamma socialnämnden för resten av
mandatperioden 2016-2019.
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Organ
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Kfg § 66
Befrielse från förtroendeuppdrag i centralnämnd
Kst § 176
9.9.2019
Gard Larpes har den 5.9.2018 inkommit med en anhållan om befrielse från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i centralnämnd. Gard Larpes ställer upp i
lagtingsvalet och har därmed mist sin valbarhet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att Gard Larpes
beviljas befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i centralnämnden
Beslut:
Förslaget godkändes.
-------------------Kst bilaga nr 17/9.9.2019
-------------------Kfg § 66
17.09.2019

Beslut:
Förslaget godkändes.
Gard Larpes anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
----------------Kfg bilaga nr 04/17.09.2019
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Kfg § 67
Tillsättande av ersättare i kommunal centralnämnd för lagtings- och
kommunalval samt kommunal centralvalnämnd för riksval och EU-val.
Kst § 177
9.9.2019
Enligt LL om lagtings- och kommunalval, § 5, skall kommunfullmäktige inom
januari månad under valåret tillsätta en centralnämnd för kommunalvalet,
bestående av fem ledamöter, av vilka en förordnas till ordförande och en till
viceordförande, samt fem ersättare för vilka inkallelseordningen skall
fastställas.
Utses ledamöter eller ersättare till kandidat i valet skall annan utses i dennes
ställe.
I rikets vallag finns en bestämmelse som uttryckligen säger att de för de
åländska valen utsedda nämnderna skall fungera även för de statliga valen, §
13 (FFS 714/1998). Här sägs att i landskapet Åland fungerar i varje kommun
som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, presidentval och
Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet
och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i denna lag bestäms om
kommunal centralvalnämnd.
Mandatperioden för centralnämnd, valnämnd och valbestyrelse varar till dess
ny nämnd eller bestyrelse är vald. Om medlem eller ersättare i nämnd eller
bestyrelse avlider, avgår eller utses till kandidat i valet skall annan utses i
dennes ställe.
Enligt LL om lagtings- och kommunalval, § 5, är det fullmäktige som skall
tillsätta ovannämnda organ.
Gard Larpes har blivit föreslagen befrielse från sitt förtroendeuppdrage som
ersättare i kommunal centralnämnd för lagtings- och kommunalval.
Ordinarie
Sundberg Ringa-Mari, ordförande
Berglund Mikael, viceordförande
Andersson Jana
Andersson Ulf
Järvinen Richard

Ersättare
1. Andersson Ann-Louise
2 Karlsson Tina
3 Lundberg Anders
4
5 Berglund Kjell

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige namngiven person till
ersättare i centralnämnden/centralvalnämnden.
Beslut:
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att utse Christer
Mattsson till ersättare i centralnämnden/centralvalnämnden.
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer
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Kommunfullmäktige

17.09.2019

sida 19

Kfg § 67
17.09.2019

Beslut:
I beredningen finns hänvisning till gammal lagstiftning. Rätt beredning enligt
följande:
Enligt vallag för Åland (2019:45) § 9 skall kommunfullmäktige i januari
valåret tillsätta en kommunal centralvalnämnd bestående av en ordförande, en
vice ordförande och tre andra ledamöter. Fullmäktige utser samtidigt fem
ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie
ledamöterna.
I rikets vallag finns en bestämmelse som uttryckligen säger att de för de
åländska valen utsedda nämnderna skall fungera även för de statliga valen, §
13 (FFS 714/1998). Här sägs att i landskapet Åland fungerar i varje kommun
som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, presidentval och
Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet
och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i denna lag bestäms om
kommunal centralvalnämnd.
Vallagen för Åland (2019:45) § 12 stipulerar att mandatperioden för
centralnämnden för lagtingsval, en kommunal centralvalnämnd, en valnämnd
och en valbestyrelse varar till dess en ny nämnd eller bestyrelse har tillsatts.
Om en medlem eller ersättare i en nämnd eller en bestyrelse avlider, avgår eller
utses till kandidat i ett val som hålls under mandatperioden ska en ny medlem
eller ersättare utses. Kommunstyrelsen kan vid behov utse en tillfällig ersättare
om en ersättare i den kommunala centralvalnämnden avlider, är jävig eller har
förhinder.
Enligt vallag för Åland (2019:45) § 9 är det fullmäktige som skall tillsätta
ovannämnda organ.
Kommunfullmäktige konstaterar att 34 § i vallagen (2019:45) säger ” En
medlem eller en ersättare i en centralnämnd får inte vara valombud.” och
därmed är Christer Mattsson inte valbar som ersättare i centralnämnd.
Kommunfullmäktige besluter att utse Maud Johans till ersättare, nummer fyra i
ordningen, i centralnämnden/centralvalnämnden.
Kommunfullmäktige konstaterar att 12 § i vallagen (2019:45) säger ” Om en
medlem eller ersättare i en nämnd eller en bestyrelse avlider, avgår eller utses
till kandidat i ett val som hålls under mandatperioden ska en ny medlem eller
ersättare utses.” Richard Järvinen är utsedd till kandidat i kommunalvalet i
Sund och en ersättare bör utses.
Kommunfullmäktige besluter att utse Tommy Karlsson (Strömbolstad) till
medlem i centralnämnden/centralvalnämnden.
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer
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Kfg § 68
Btn § 65

Fastställande av hyror för den ombyggda delen på Tallgården.

5.9.2019

Hyrorna för den om- och tillbyggda delen av Tallgården behöver fastställas.
Hyrorna var före renoveringen 5,65 €/m2 . Den nyare delen i de södra flyglarna
har en hyra på 9,66 €/m2 .
Kommunteknikern har gjort upp en kalkyl på hyresnivåer för Tallgården bilaga
2-7-2019. I kalkylen finns inte räntor på lån inräknade. Den ombyggda delens
lägenheter får enligt kalkylen en hyresnivå på 11,44 €/m2 om kostnadstäckning
ska erhållas.
Kommunteknikerns förslag:
Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyresnivån för lägenheterna i
Tallgårdens ombyggda del från och med den 1 september 2019 fastställs till
11,44 €/m2.
Beslut:
Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyresnivån för lägenheterna i
Tallgårdens ombyggda del från och med den 1 september 2019 fastställs till
10,80 €/m2.

Kst § 166
9.9.2019

Kommunen har med egna medel finansierat den del av Tallgården som ärendet
gäller, vilket betyder att det inte finns räntor. Den ombyggda delens lägenheter
får enligt kalkylen en hyresnivå på 11,44 €/m2 om kostnadstäckning ska
erhållas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyresnivån för
lägenheterna i Tallgårdens ombyggda del från och med den 1 september 2019
fastställs till 11,44 €/m2.
Beslut:
Förslaget godkändes.
-------------------Kst bilaga nr 11/9.9.2019
--------------------

Kfg § 68
17.09.2019

Beslut:
Tony Ek föreslår att hyresnivån bestäms i enlighet med byggnadstekniska
nämnden, dvs 10,80 euro per kvadratmeter och månad. Susann Eklund

Protokolljusterarnas signaturer
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
understöder Tony Eks förslag. Kommunstyrelsen förslag vann inget understöd.
Kommunfullmäktige besluter enligt Tony Eks förslag.
Kommunfullmäktige begär att byggnadstekniska ser över samtliga hyresnivåer
och beräkningsgrunden för att få hyresnivån inför beslutet i budgeten om hyror
för år 2020
----------------Kfg bilaga nr 05/17.09.2019
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
17.09.2019
Kfg § 69
Snöplogningsavgifter för snöröjningssäsongen 2019-2020
Btn § 64
5.9.2019
Avgifterna för snöröjning var föregående vinter:
160 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs före den 31.10.
240 euro inkl moms per väg/infart då avgiften erläggs efter den 31.10.
Extra beställd snöplogning debiteras skilt enligt självkostnadsprincipen.
Förseningsavgiften gäller dock inte nyinflyttade efter 30 september.
Kommunteknikerns förslag:
Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxan höjs enligt:
170 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs senast den 31.10.
260 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs efter den 31.10.
Extra beställd snöplogning debiteras skilt enligt självkostnadsprincipen.
Beslut
Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxorna bibehålls oförändrade.
160 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs senast den 31.10.
240 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs efter den 31.10.
Extra beställd snöplogning debiteras skilt enligt självkostnadsprincipen.
Kst § 178
9.9.2019

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxan höjs enligt:
170 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs senast den 31.10.
260 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs efter den 31.10.
Extra beställd snöplogning debiteras skilt enligt självkostnadsprincipen.
Beslut:
Förslaget godkändes.
--------------------

Kfg § 69
17.09.2019

Beslut:
Tony Ek föreslår att snöplogningsavgiften bestäms i enlighet med
byggnadstekniska nämndens förslag:
160 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs senast den 31.10.
240 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs efter den 31.10.
Extra beställd snöplogning debiteras skilt enligt självkostnadsprincipen
Susann Eklund understöder Tony Eks förslag. Kommunstyrelsens förslag vann
inget understöd. Kommunfullmäktige besluter enligt Tony Eks förslag.
-----------------
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Kfg § 70
Delgivningsärenden

17.09.2019
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17.09.2019

1. Kommunstyrelsens protokoll nr 9/2019
2. Kandidater och listor i kommunvalet 2019 i Sund
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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
58, 59, 70
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

BESVÄRSMYNDIGHET
OCH BESVÄRSTID

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer

54 – 57, 60 - 69

Besvärstid
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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BESVÄRSHANDLINGAR
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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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