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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 71 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

12.11.2019 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 6.11.2019. 

 

Beslut: 

 Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sida 1. 

Sammanträdet förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

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

Kfg § 72 Val av två protokolljusterare 

12.11.2019 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 Tor-Åke Ek. Protokollet 

justeras direkt efter mötet. 

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

Kfg § 73 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

12.11.2019 Beslut: 

 Föredragningslistan godkändes.  

                       --------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 74 Flytt av kommunfullmäktigemöte 

Kst § 198 

7.10.2019 Kommunfullmäktige fastställde kommunfullmäktiges mötesadagar för år 2019 

den 18.12.2018, § 71. Den 3.12.2019 är kommunens ekonomichef upptagen då 

kommunens budget för år 2020 och ekonomiplan 2021-22 behandlas. 

Kommunfullmäktige brukar sammanträda på tisdagar. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att 

kommunfullmäktigemötet tisdagen den 3.12.2019 flyttas till tisdag den 

10.12.2019, kl. 18.30 på servicehuset Tallgården. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

 

Kfg § 74 

12.11.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 75 Motion om att skapa sommarjobb för kommunens ungdomar 

Kfg § 54 

18.09.2018 Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en 

motion angående kommunens möjligheter att skapa sommarjobb för 

ungdomarna i kommunen. Första undertecknare är Christer Mattsson. 
 

Kst § 155 

9.9.2019 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att motionen remitteras till 

kommuntekniker/byggnads-inspektör, äldreomsorgsledare och skoldirektör för 

beredning, varefter byggnadstekniska– omsorgs– och utbildningsnämnden 

höres, innan kommunstyrelsen får ärendet på agendan igen. 

Nämndbehandlingarna skall vara klara innan den 5.11.2019, för att styrelsen 

skall behandla ärendet, så att eventuella medel kan tas in i budget i respektive 

nämnds budget för år 2020. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 05/9.9.2019 

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

 

BTN § 75 

26.9.2019 Inom tekniska förvaltningen anställs en extra hjälp under sommaren på 80 – 

100 % av heltid. Arbetsuppgifterna är i huvudsak gräsklippning/-trimning och 

rensning av Tallgårdens rabatter och gångar samt soptömning och städning vid 

badstränderna. För att kunna utföra gräsklippnings-, grästrimnings- och 

häckklippningsarbeten behöver den som anställs vara fyllda 18 år. Om 

arrangemanget även ska fungera praktiskt så behövs även körkort så att 

arbetstagaren själv kan förflytta sig mellan arbetsställena.  

 Extra personal fordrar handledning och speciellt ungdomar som inte har 

erfarenhet av självständigt arbete sen tidigare detta tar tid från den ordinarie 

verksamheten.  

 En arbetsuppgift som brukar ta ca tre (30-timmars) veckor är rensningen av 

rabatter och gångar vid Tallgården. Detta arbete kunde mycket väl utföras av 

någon ungdom.  

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Nämnden ställer sig positiv till att kommunen anställer ungdomar för 

sommarjobb inom kommunen. Tekniska förvaltningen kan erbjuda en ungdom 

arbete under juni månad. Arbetsuppgifterna är i huvudsak rensning av rabatter 

och gångar vid Tallgården. Arbetstiden är fyra dagar per vecka (30 timmar). 

 Finner kommunstyrelsen det ändamålsenligt att ungdomar anställs för 

sommarjobb behöver budgetmedel tas upp för ändamålet. 

 

 Beslut: 

 Nämnden beslöt omfatta kommunteknikerns förslag. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

UN § 30 

30.09.2019 Kommunstyrelsen önskar höra nämnden i frågan om att skapa sommarjobb åt 

kommunens ungdomar.  

 

Vid diskussioner med föreståndarna konstateras att följande sommarjobb kan 

erbjudas sommaren 2020: 

- Sunds skola: 1- 2 ungdomar för lokalvård i 2 veckor (08.06-21.06) för 

skolans storstädning. 

- Tosarby daghem: 2 ungdomar i 4 veckor (08.06-05.07) vid daghemmets 

avdelningar. 

 

Skoldirektörens förslag: Utbildningsnämnden är positiv till att kommunen 

ordnar sommarjobb för ungdomar bosatta i Sund. Utbildningsnämnden meddelar 

kommunstyrelsen att sommarjobb kan erbjudas enligt beredningen vid såväl 

skolan som på daghemmet sommaren 2020.  

 

 

Beslut: Enligt förslag.  

 

 

____________________ 

 

Bilaga nr 7/ 30.09.2019  Motion sommarjobb  

 ___________________ 

 
 

Kst § 200 

7.10.2019 Byggnadstekniska nämnden och utbildningsnämnden har behandlat motionen 

och ställer sig positiva till att ordan sommarjobb till Sundsungdomar. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter besvara motionen med att förvaltningarna varit 

positiva till motionen och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

bifaller motionen. 

 

Styrelsen har infört förslag på budgetmedel inom tekniska sektorn och 

utbildningssektorn, både på daghem och skola. Vidare har förvaltningen, via 

ledningsgruppen,  fått i uppdrag att organisera det operativa med att införa 

sommajobben för kommunens ungdom förutsatt att kommunfullmäktige 

bifaller motionen.  

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kfg § 75 

12.11.2019 Beslut: 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

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

Kfg bilaga nr 01/12.11.2019 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 76 Grundavtal för kommunernas socialtjänst 

Kst § 112 

10.6.2019 Ålands omsorgsförbund har den 17.05.2019 kommit in med en begäran om att 

kommunerna utser varsin representant med suppleant med mandat att på 

kommunens vägnar förhandla fram ett förslag till grundavtal för en samordnad 

socialtjänst inom Ålands omsorgsförbund.  

Eftersom kommunerna inte inom den angivna tidsfristen har kommit överens 

om ett avtal om hur samordningen av socialtjänsten ska organiseras kommer 

samordningen att ske på det sätt som lagtinget beslutat genom lag inom ramen 

för ett kommunalförbund med samtliga åländska kommuner som medlemmar.  

Ålands omsorgsförbund har av landskapsregeringen beviljats medel för år 2019 

för att arbeta med skapandet av en samordnad socialtjänst och tar nu åter 

initiativ till en ändring av förbundets grundavtal. För att grundavtalet ska kunna 

ändras krävs att det godkänns av en majoritet av medlemskommunernas 

fullmäktige.  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att utse namngiven representant med suppleant med 

mandat att på Sunds kommuns vägnar förhandla fram ett förslag till grundavtal 

för en samordnad socialtjänst inom Ålands omsorgsförbund.  

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att utse kommundirektören som representant och 

viceordförande Mats Ekholm som ersättare att på Sunds kommuns vägnar 

förhandla fram ett förslag till grundavtal för en samordnad socialtjänst inom 

Ålands omsorgsförbund.  

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

Kst bilaga nr 8/10.6.2019 

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

 

 

Kst § 201 

7.10.2019 De av kommunerna utsedda representanterna med mandat att förhandla fram 

ett grundavtal för en samordnad socialtjänst har sammanträtt tre gånger och det 

har efter bearbetning resulterat i ett förslag till grundavtal som majoriteten 

15/16 representanter stöder.  

Grundavtalet är en ändring av nuvarande Ålands Omsorgsförbunds K.f.:s 

grundavtal och kräver därför enligt Ål Komm L (1997:73) § 85, att ändringen 

understöds av en majoritet av medlemskommunerna i förbundet. Det utsända 

förslaget till grundavtal för bildandet av ”Kommunernas Socialtjänst K.f.” och 

jämförelse av olika kostnadsberäkningar bifogas beredningen. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att omfatta och godkänna 

förslaget till grundavtal för Kommunernas socialtjänst K.f.  

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 13/7.10.2019 

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

 

 

Kfg § 76 

12.11.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 02/12.11.2019 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 77 Avgifter inom Äldreomsorgen 2020 

On § 34 

1.10.2019 Avgifterna inom äldreomsorgen justerades till 2018 senast, bilaga nr 

2/1.10.2019. 

Äldreomsorgsledaren har berett ett förslag enligt bilaga nr 3/1.10.2019. 
 

 

Äldreomsorgsledarens förslag: 

 

Omsorgsnämnden godkänner förslag enligt bilaga nr 3/1.10.2019 och sänder 

det för vidare behandling till kommunstyrelsen. Avgifterna föreslås gälla från 

och med 1.1.2020. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

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

On Bilaga nr 2/1.10.2019 

On Bilaga nr 3/1.10.2019 

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

Kst § 209 

4.11.2019 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att 

omsorgsnämndens förslag till taxor år 2020 godkänns i enlighet med nämndens 

förslag. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 02/4.11.2019 

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

 

 

Kfg § 77 

12.11.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 03/12.11.2019 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 78 Taxor och avgifter 2020, gemensamma socialnämnden 

Sn § 54 

3.10.2019 Socialnämnden bör inför år 2020 ge sitt förslag på taxor och avgifter. En 

sammanställning över de avgifter och ersättningar som hör till individ- och 

familjeomsorgen finns i bilaga 3. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden ger sitt förslag om taxor och avgifter för år 2020 enligt bilaga 3 

för vidare behandling i kommunstyrelsen. 

Ingen justering inför år 2020 föreslås. 

Arvoden justeras enl. gällande lagstiftning, då uppgifter därom kommer. 

 

Socialnämndens beslut:  

Förslaget godkändes. 
 

 

Kst § 210 

4.11.2019 Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att gemensamma 

socialnämndens förslag till taxor år 2020 godkänns i enlighet med nämndens 

förslag. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 03/4.11.2019 

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

 

Kfg § 78 

12.11.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes 

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

Kfg bilaga nr 04/12.11.2019 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 79 Taxor och avgifter 2020, utbildningsnämnden 

Un § 28 

30.9.2019 Enligt förvaltningsstadgan för Sunds kommun 53 § hör det till nämndernas 

uppgift att initiera ändringar av att taxor och avgifter så dessa hålls aktuella.  

 

Enhetsansvariga inom utbildningsnämnden har sett över taxor och avgifter för 

respektive område enligt förslag.   

  

 Barnomsorgens och fritidshemmets avgifter har en i barnomsorgslagen 

fastställd maxtaxa, vilken Sund använder sig av. Maxtaxan har höjts i 

Landskapslag om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland, till 240 € 

från 01.01.2018. 

 

 

Skoldirektörens förslag: Utbildningsnämnden godkänner förslaget taxor och 

avgifter enligt bilagorna och skickar dem till kommunstyrelsen för vidare 

behandling.  

 

Beslut: Enligt förslag.  

___________________ 

 

Bilaga nr 3a/ 30.09.2019  Förslag till taxor och avgifter 2020 

Bilaga nr 3b/ 30.09.2019  Barnomsorgstaxa 2020 

___________________ 
  

 

Kst § 211 

4.11.2019 Uthyrning av skolans gymnastiksal har skötts av fritidsledaren.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att 

utbildningsnämndens förslag till taxor år 2020 godkänns i enlighet med 

nämndens förslag med tillägget att gymnastiksalens uthyrning sköts 

fortsättningsvis av fritidsledaren och taxan bestäms då fritidsverksamheten 

taxor behandlas. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 04/4.11.2019 

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

 

 

Kfg § 79 

12.11.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 05/12.11.2019 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

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

 

Kfg § 80 Förvaltningens taxor 2020 

Kst § 212 

4.11.2019 Kommunstyrelsen bör inför år 2020 ge sitt förslag på taxor och avgifter för 

förvaltningen. Ingen justering inför år 2020 föreslås. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att förslaget till 

förvaltningens taxor för år 2020 godkänns. 

 

Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 05/4.11.2019 

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

 

 

Kfg § 80 

12.11.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 06/12.11.2019 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 81 Fritidsverksamhetens taxor 2020 

Kst § 213 

4.11.2019 Kommunstyrelsen bör inför år 2020 ge sitt förslag på taxor och avgifter för 

fritidsverksamheten. Ingen justering inför år 2020 föreslås. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att förslaget till 

fritidsverksamhetens taxor för år 2020 godkänns. 

 

Beslut: 

 Desirée Zetterman föreslog att simavgiften och aktivitetsavgifterna för Sunds 

grundskola och GHS stryks. Sonja Lindström-Winé understödde förslaget. 

Kommundirektörens förslag vann inget understöd. 

 

 I övrigt godkändes förslaget. 

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

Kst bilaga nr 06/4.11.2019 

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

 

 

Kfg § 81 

12.11.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 07/12.11.2019 

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 82 Bibliotekets taxa 2020 

Kst § 214 

4.11.2019 Kommunstyrelsen bör inför år 2020 ge sitt förslag på taxor och avgifter för 

Bibliotek och kulturverksamheten. I och med att kommunen nu har ”mer-

öppetbibliotek” är det inte lämligt att hyra ut utrymmen på biblioteket, då både 

hyrestagare och biblioteksbesökare kan störas av varandra, 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att kommunen 

upphör hyra ut utrymmen på biblioteket. 

 

Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 07/4.11.2019 

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

 

 

Kfg § 82 

12.09.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 08/12.11.2019 

----------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 83 Arvodesstadgan för år 2020 

Kst § 215 

4.11.2019 Arvodesstadgan och nivån på arvodena finns i bilaga. En textförändring 

gällande tjänstemän och befattningshavare som är kallade till möten utanför 

arbetstid, fogas som sista mening i sista stycket §2 i arvodesstadgan: 

”Tjänsteman/arbetstagare kan istället för arvode anteckna mertid, som tas ut 

vid annat tillfälle, efter överenskommelse med förman.” 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att arvodesstadgan för 2020 

inklusive ovanstående texttillägg godkänns. 

 

Beslut: 

 Förslaget godkändes med tillägget att ändra skol-och bildningsnämnden till 

utbildningsnämnden. 

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

Kst bilaga nr 08/4.11.2019 

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

 

Kfg § 83 

12.11.2019 Beslut: 

 Återremiss. 

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

Kfg bilaga nr 09/12.11.2019 

----------------- 
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Kfg § 84 Budget 2020 och ekonomiplan 2021 - 2022 

UN § 29  

30.09.2019 Kommunfullmäktige har inför budget 2020 inte givit några ramar utan vill att 

verksamheterna skall prioritera utvecklandet av verksamheten och uppgöra 

budgetförslag 2020 utifrån de uppställda målen.  

  

Utbildningsnämndens budgetförslag utgörs av kommunens skolverksamhet 

inklusive fritidshemsverksamheten och barnomsorgen. Därutöver tillkommer 

Sunds kommuns betalningsandel i NÅHD och träningsundervisningen. 

NÅHD:s budget behandlas i förbundsstyrelsen 25.09.19 och fastställs därefter i 

förbundsfullmäktige.  

 
 Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Utbildningsnämnden totalt - 2 208 123 € - 2 343 040 € - 2 476 400 € 

C311 Nämnden  - 1 328 € - 4 170 € - 3190 € 

C312 Sund skola - 875 376 € - 849 610 € - 964 290 

          Skolan -573 091 -534 690 -607 280 

Kök och städ -163 401 -151 320 -167 660 

Elevtransporter -123 746 -137 000 -148 200 

Eftis -15 138 -26 600 -41 150 

C313 NÅHD -553 829 € -712 560 € -780 210€ 

C320 Barnomsorg -777 590 € -776 700 € -728 710 € 

Förvaltning -8 877 -9 130 -9 630 

Tosarby dgh -683 839 -669 040 -623 830 

Hemvårdsstöd -58 021 -80 000 -80 000 

Övrig barnomsorg -26 852 -18 530 -15 250 

 

 För utbildningsnämnden innebär budgetförslaget 2020 en kostnadsökning för 

skola och barnomsorg på ca 133 360 €.  

 

 Sund skolas ökningar beror på: 

 Färre Sv2- timmar vilket leder till mindre ersättning från LR ca 22 000 € 

 

 Personalkostnaderna ökar med 40 000€ pga avtalsenliga lönejusteringar, 

vikariekostnader, tutorlärare samt att större del av timläraren bekostas av 

kommunen.  

 

 Kök och städ: lönekostnaderna stiger med  7 000 € och matvaruinköp med 

5 000€ , inga inkomster budgeterade.  

 

 Skolskjutskostnaderna ökat med 11 000 €, beräknat på senaste upphandling. 

 

 Eftis, lönekostnaderna ökar 2 000€, avgiftsintäkter på ca 13 000 € saknas. 

 

 Nåhds rambudget ökar ca 200 000 €. Det ökande elevantalet kräver fem 

parallelliga klasser behövs i åk 7 och 8, en utökning på 40 vt. Därutöver äskas 

om utökning av en skolkuratortjänst. Sunds elevantal ökar i GHS vilket leder 

till att Sund får ökad kostnadsandel i kommunalförbundet. 
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 Skoldirektörens förslag: Utbildningsnämnden godkänner budgetförslag 2020 

och ekonomiplan 2021 – 2022 med tillägget att avgifter för 

fritidshemsverksamheten 12 000 € skall införas i budgetförslaget. 

Utbildningsnämnden omfattar barnomsorgens och skolans 

investeringsäskanden.  

 

Beslut: Utbildningsnämnden omfattar skoldirektörens förslag med tillägget att 

nämnden ställer sig positiv till eventuell leasing av IT-utrustning. Angående 

investeringen i fritidshemsverksamheten äskar nämnden om 100 000€ för 

utredning och projektering för nybyggnation eller renovering av lokaler.  

 ____________________ 

  

 Bilaga 4/ 30.09.2019 Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022  

 Bilaga 5/ 30.09.2019 Investering ”Markiser” daghemmet 

 Bilaga 6/ 30.09.2019 Investeringar skolan ”It-utrustning” och ”Fritidshem”  

 ____________________ 
 

 

On § 33 

2.10.2019 Äldreomsorgsledaren har uppgjort ett förslag till budget för äldreomsorgen 

2019. Äldreomsorgens budget består av tre resultatområdena, förvaltning, 

service för äldre och vård på åldringshem.  Resultatområdet service för äldre 

omfattar verksamheten på Tallgården, hemservice, stödtjänster, färdtjänst 

enligt Socialvårdslagen samt närståendevård för personer över 65 år. 

Resultatområdet Vård på åldringshem omfattar institutionsvård samt 

demensvård ESB. 

 

Äldreomsorgsledarens förslag: 

Omsorgsnämnden godkänner budgeten för år 2020 och ekonomiplan 2021-

2022 och lämnas till kommunstyrelsen. 

 

Beslut: 

Mötet återupptogs 2.10.2019 kl 1900 på Tallgården. Till protokolljusterare för 

paragraferna 33,35 valdes Johan Lindholm. 

 

För tjänsten som ansvarig närvårdare behöver reserveras 1500€ per år med 

hänsyn till den ansvarige närvårdarens ansvar. Lönetillägget motiveras med 

svårigheter att rekrytera en ansvarig närvårdare. 

I övrigt enligt förslag. 

 

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

 ON Bilaga nr 1/1.10.2019 

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

 

 

Sn § 57 

3.10.2019 Socialnämndens budgetförslag för år 2020 följer i stort år 2019 års servicenivå.  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 19 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 12.11.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Att notera att anslag för eventuella nya klienter inte finns budgeterat och att 

socialnämndens verksamhet nästan i sin helhet utgörs av lagstadgade kostnader 

vilket innebär att tilläggsanslag behövs om det tillkommer nya klienter eller 

förändrade vårdbehov. 

Budgetförslaget utgör 904.950 € (2019: 898.820 €).  

Att notera att anslaget för Ålands omsorgsförbund är ytterst preliminära. 

 

Ekonomiplanen för 2021-2022 följer utökad service inom specialomsorgen 

med 2 gruppboendeplatser samt dagverksamhet år 2021. 

Oklart vilka kostnaderna för kommunernas socialtjänst från år 2021 blir för 

kommunen och verkningarna av den nya socialvårdslagen som träder i kraft 

samtidigt. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden behandlar budgetförslag enligt bilaga 5, 1 och 5,2, gör 

eventuella korrigeringar och tillägg och godkänner den för vidare behandling i 

kommunstyrelsen. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes enligt förslag och bilaga 5 för vidare behandling i 

kommunstyrelsen. 
 

 

Kst § 188 

7.10.2019 Kommunfullmäktige  har inte fastställt någon preliminär budgetram för 

budgetarbetet. Kommunstyrelsen har inte heller utfärdat direktiv till nämderna. 

 

En sammanställning av nämndernas budgetförslag i bilagan. Lantbruks-, 

Räddnings-, utbildnings-, omsorgs- och gemensamma socialnämnden har haft 

möten. Byggnadstekniska nämnden har sitt budgetmöte den 10 oktober, men 

tjänstemannaförslaget finns i beredningen. Kommundirektören och 

ekonomichefen presenterar nämndernas budget, främst föreslagna belopp.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen diskuterar nämndernas förslag och ser om det finns saker att 

utreda för de budgetansvariga tjänstemännen inför budgetpresentationen den 22 

oktober. 

 

Kommunstyrelsen vill att budgetansvariga tjänstemännen på 

budgetpresentationen den 22 oktober bl. a presenterar eventuella utökningar 

och nedskärningar  med motiveringar och prislapp. 

 

Kommunstyrelsen besluter att kommundirektören  får i uppdrag att föra in 

medel för att möjligöra att Sundsungdomar kan sommarjobba inom tekniska 

sektorn, barnomsorgen och skolan. Kostnaderna och upplägget presenteras på 

budgetseminariet.  
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Kommunstyrelsen upptar budgetbehandlingen på sitt nästa möte efter 

budgetpresentationen. 

 

 

Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 04/7.10.2019 

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

 

 

Btn §  84 

10.10.2019 Byggnadsinspektören/kommunteknikern har gjort upp förslag till budget för år 

2020 och ekonomiplan för åren 2021 och 2022 (bilaga 2-9-2019). 

 

 Byggnadsinspektören/kommunteknikerns förslag: 

 Föreslår att budgetförslaget godkänns och förs till kommunstyrelsen för fortsatt 

behandling. 

 

 Beslut 

 Budgetförslaget justerades varefter det godkändes. 
 

 

Kst § 216 

4.11.2019 Budgetpresentation och -diskussion hölls den 22 oktober. Där presenterade 

sektorcheferna nämndernas budgetförslag. Kommundirektören presenterade 

trender och ekonomichefen presenterade helheten för budget 2020.  

 

 Bejnamin Strandberg på Finlands kommunförbund prognos för Sunds 

kommuns skatteinkomster har satts in i budget för år 2020. Prognosen visar på 

ökade skatteinkomster jämfört med 2019, vilket beaktats i förslaget. Däremot 

kommer utfallet för skatteinkomsterna 2019 att vara lägre än budgeterat,upp 

mot 350 000 euro.   

 

 Landskapsandelarna har justerats neråt då kommunen i enlighet med siffror 

som fåtts av landskapsregeringen. 

 

 Kommundirektören och ekonomichefen har gått igenom nämdernas förslag och 

kommundirektören har i sitt förslag till budget gjort följande förändringar i 

nämndernas förslag: 

• Jour fastighetsskötsel, - 22 000 euro 

• Byråsekreterarresurs, -3 780 euro 

• Beskattningskostnader, 120 euro 

• Sommarjobb ungdomar, 9 420 

• Försäljning av platser på Tallgården, 66 000 euro 

• Städare på Tallgården utökning 30 procent istället för 70 procent, -

13 720 euro 

• Oasen -44 310 euro 
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• Tosarby daghems inventarier, -6 000 euro 

• Justering av pensionsavgift -6 

• Brand och räddning -1430 

 

Sammantaget -15 706 euro.  

 

Vidare föreslår kommundirektören att investeringsprogrammet ökas med ett 

anslag på 85 000 euro för Tallgården utemiljö för år 2020. Just nu ser det ut 

som om kommunen klarar investeringarna  för år 2020 med egna medel. 

 

Kommundirektörens förslag om oförändrad inkomstskatt och fastighetsskatt är 

med i resultaträkningen. 

 

I kommundirektörens förslag är årsbidraget negativt, -179 080 euro, med 

motiveringen att bl.a. landskapsandelarna har minskat, tillfälligt större 

kostander p.g.a pensioneringar och investringsbehov inom äldreomsorgen.  

  

Kommundirektören och ekonomichefen presenterar budgetförslaget. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen överlämnar budgetförslaget, kapitel 3 och framåt, för år 

2020 till kommunfullmäktige för remissdebatt.  

 

Beslut: 

Förslaget godkändes med tillägget att ekonomichefen och kommundirektören 

får i uppdrag att föra in ytterligare 20 000 euro på Mellanbergsvägen 2020  i 

investrings-budgeten samt att korrigera landskapaandelarna så att de minskar 

med 3 880 euro enligt nya uppgifter från landskapsregeringen inför 

fullmäktigemötet. 

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

Kst bilaga nr 09/4.11.2019 

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

 

 

Kfg § 67 

17.09.2019 Beslut: 

 Christer Mattsson föreslår att kommunstyrelsen ger förslag på nedskärningar i 

storleksordningen 100 000 euro på driften inklusive konsekvensbeskrivning. 

Ingegerd Johansson understödde förslaget. 

 

 Vidare föreslår Christer Mattsson att kommunstyrelsen  tittar över 

investeringarna så att de maximalt ligger  på 300 000 euro år 2020. Ingegerd 

Johansson understödde förslaget. 

  

 Hela fullmäktige omfattade förslagen.  

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

Kfg bilaga nr 10/12.11.2019 

----------------- 
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Kfg § 85 Fastställande av inkomstskattesats för år 2020 

Kst § 217 

4.11.2019 Enligt § 91a mom. lagen om beskattningsförfarande skall en kommun senast 

den 19 november meddela skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som skall 

tillämpas. Inkomstskattesatsen för år 2020 bör således meddelas senast den 19 

november 2019. För år 2011 fastställdes inkomstskattesatsen till 18,50 procent 

och för år 2012 och 2013 fastställdes inkomstskattesatsen till 19,00 procent. 

För år 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019 fastställdes inkomstskatten till 

19,5 procent. 

 

 En förändring på 0,25 procent betyder ca 41 000 – 42 000 euro. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för 

år 2020 bibehålls oförändrad på 19,50 procent 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 10/4.11.2019 

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

 

 

Kfg § 85 

12.11.2019 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

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

Kfg bilaga nr 11/12.11.2019 

----------------- 
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Kfg § 86 Fastställande av fastighetsskatteprocent för år 2020 

Kst § 218 

4.11.2019 Enligt § 11 fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen de 

fastighetsskatteprocenter som inom lagen stadgade gränser skall tillämpas i 

kommunen samtidigt som man fastställer inkomstskatteprocenten för 

budgetåret. De fastighetsskatteprocenter som kommunen fastställt för år 2020 

meddelas skattestyrelsen samtidigt som inkomstskattesatsen. Kommunerna kan 

även fastställa fastighetsskatt för obebyggda byggnadsplatser och 

allmännyttiga samfund. För obebyggda byggnadsplatser är 

fastighetsskatteprocenten 0-3 % och för allmännyttigt samfund 0-1 %. 

Fastighetsskatten för år 2019 är fastställd enligt följande: 

 

Stadigvarande boende  0 % 

Allmänna byggnader  0,50% 

Fritidsbebyggelse  0,90% 

Allmännyttiga samfund  0,10% 

Obebyggda byggnadsplatser 0,20% 

 

En 0,1 procent fastighetsskatt för stadigvarande bostad ger en inkomst på ca 18 

000 euro. 

 

En 0,1 procent förändring av skatten  för allmänna byggnader innebär ca 

11 000 euro. 

 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att procenten för 

fastighetsskatterna 2020 bibehålls på samma nivå som för år 2019. 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

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

Kst bilaga nr 10/4.11.2019 

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

 

 

Kfg § 86 

12.11.2019 Beslut: 

 Ingegerd Johansson föreslog att skattesatsen för Allmänna byggnader skall 

vara 0,3 procent. Christer Mattson understödde förslaget. 

 

Omröstningspropositionen blev att den som röstar för kommunstyrelsens 

förslag röstar JA. Den som röstar för Ingegerds Johansson förslag röstar NEJ. 

Omröstningen slutade med 6 JA-röster (Tony Ek, Tor-Åke Ek, Gard Larpes, 

Tom Berglund, Annika Kortman och Dorita Lindholm ) och 6 NEJ-röster 

(Anna Karlsson, Didrik Svahn, Christer Mattsson, Ingegerd Johansson, 

Christer Lindqvist och Jan-Erik Berglund). Omröstningen slutade 6 – 6 och 
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ordförandes röst avgjorde. Kommunstyrelsens förslag blev 

kommunfullmäktiges beslut. 

 

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

Kfg bilaga nr 11/12.11.2019 

----------------- 
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Kfg § 87 Delgivningsärenden 

17.09.2019  

 

1. Kommunstyrelsens protokoll nr 10-11/2019 

2. Valresultat i kommunvalet 2019 
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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  

 83, 84, 87 

  

 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 

 71-82, 85, 86                   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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