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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 16.01.2023 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 1 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

16.01.2023 Enligt kommunens förvaltningsstadga 72 § håller varje organ sina sammanträden 

vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Enligt kommunstyrelsens be-

slut § 205, 26.11.2018, sammanträder kommunstyrelsen i regel med fyra veckors 

mellanrum under helgfria måndagar, förutom under perioden juni-augusti då kom-

munstyrelsen sammanträder vid behov. Kommunstyrelsens sammanträden hålls i 

regel på kommunkansliet i Sund kl. 18.30. Enligt KomL 23 § 2 mom. är kommun-

styrelsen beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt kommu-

nens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 dagar 

före sammanträdet. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen torde konstatera sammanträdet vara instruktionsenligt samman-

kallat och beslutfört. 

 

Beslut: 

Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 

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

Kst § 2 Val av två protokollsjusterare 

16.01.2023 Enligt kommunens förvaltningsstadga § 86 skall protokollet på tid som kommun-

styrelsen bestämt justeras på det sätt som organet beslutar. Enligt tidigare praxis har 

kommunstyrelsen för varje protokoll utsett två protokolljusterare. 

 

Kommundirektörens förslag: 

I tur att justera protokollet är Jonas Back och Christel Mattsson. Protokollet justeras 

direkt efter mötet. 

 

Beslut: 

Protokollet justeras av Jonas Back och Christel Mattsson. 

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

Kst § 3 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan      

16.01.2023 Beslut: 

Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

Rubriken på § 15 ändras från ”Initiativ till ändring/komplettering av grundavtalet i 

Kommunernas socialtjänst kf.s grundavtal” till ”Initiativ till kommunalt diskuss-

ionsmöte gällande samordningen av integrationen”. 

---------------------   
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 16.01.2023 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 4 Delgivningsärenden 

16.01.2023 Kommunstyrelsen för kännedom meddelas följande: 

1. Kommundirektörens rapport. 

2. Beslut ÅLR 2021/10010, om att kommunen får ett danaarv. 

3. Protokoll ÅLR 2022/5236. 

4. Beslut ÅLR 2022/8025, om att bevilja Linda Lange jordförvärv. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom. 

  

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

Kst § 5 Ta del av protokoll 

16.01.2023  

Kommunstyrelsen tar del av följande protokoll: 

1. Byggnadstekniska nämnden, BTN 8 (2022),  

2. Utbildningsnämnden, UN 3 (2022), 

3. Omsorgsnämnden, inget möte sedan möte 3 (2022),  

4. Oasen kf, förbundsstyrelsen 14 (2022),   

5. Kommunernas socialtjänst kf, förbundsstyrelsen 17 (2022), förbundsstyrelsen 

18 (2022),   

6. Ålands kommunförbund, inget möte sedan förbundsfullmäktige 2 (2022), 

7. Norra Ålands utbildningsdistrikt kf, förbundsfullmäktige 3 (2022),   

8. Gemensamma räddningsnämnden, inget möte sedan möte 6 (2022) 

9. Gemensamma lantbruksnämnden, inget möte sedan möte 2 (2022), 

10. Gemensamt äldreråd, möte 5 (2022),  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar ovanstående protokoll till kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/btn_8_1.12.2022.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/utbildningsnamnden_sund_protokoll_12.12.2022_1600.pdf
https://www.oasen.ax/sites/default/files/attachments/protocol/fst_14_12.12.2022_protkoll_u.pdf
https://www.kst.ax/protokoll/forbundsstyrelsens-protokoll-13122022
https://www.kst.ax/sites/default/files/attachments/protocol/Fst%2018-%2029.12.2022%20%C2%A7%C2%A7%20234-239.pdf
https://www.kst.ax/sites/default/files/attachments/protocol/Fst%2018-%2029.12.2022%20%C2%A7%C2%A7%20234-239.pdf
https://www.naud.ax/sites/default/files/attachments/protocol/f%C3%B6rbundsfullm%C3%A4ktige%20protokoll%2015.12.2022_0.pdf
https://www.saltvik.ax/sites/default/files/attachments/protocol/mote_nr._5_2022.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 16.01.2023 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 6 Granskning och övervakning av kommunfullmäktiges beslut 

16.01.2023  

Enligt kommunallagen för landskapet Åland, 49 §, 3 mom.  

Styrelsen skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten 

är lagliga, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av sty-

relse och revisorer. 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_7_kap_styrel-

sen_49_p__uppgifter 

 

 KFGE 8 (2022) 

  

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och att de 

kan verkställas. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_7_kap_styrelsen_49_p__uppgifter
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_7_kap_styrelsen_49_p__uppgifter
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_8_-_201222_protokoll.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 16.01.2023 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 7 Revidering av styrdokument, personuppgiftspolicy för Sunds kommun 

16.01.2023  

 Personuppgiftspolicy för Sunds kommun behöver revideras. 

 

 Personuppgiftspolicy för Sunds kommun 

 Avsnitt 13 DATASKYDDSOMBUD 

  

Därför föreslås att texten: 

 ”Dataskyddsombud via ÅDA AB  

Telefon: +358 (0)18 12 900  

E-post: dpo@ada.ax” 

  

Byts ut mot texten: 

 ”Dataskyddsombud: Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab 

Telefon: 018-13366 

E-post: dpo@cwlaw.fi” 

 

 Revideringen behöver ske då kommunens dataskyddsombud har ändrat. I övrigt så 

behöver inget revideras i personuppgiftspolicyn. Beslut om policy fattas av kom-

munstyrelsen. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen reviderar personuppgiftspolicy för Sunds kommun enligt 

ovanstående beredning. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/personuppgiftspolicy.pdf
mailto:dpo@cwlaw.fi
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 16.01.2023 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 8 Revidering av styrdokument, arvodesstadga 2022 

16.01.2023 

Arvodesstadga 2022 

Konstateras att det ej finns någon arvodesstadga för år 2023, stadgan har ej revide-

rats under 2022.  

 

Kommunstyrelsen har påpekat förut att stadgan borde kunna gälla tills vidare. 

Kommunfullmäktige beslutade att stadgan skulle gälla årligen.  

 

Därmed föreslås nu en kompromiss att stadgan skulle kunna gälla för en mandatpe-

riod i sänder, där avgående fullmäktige beslutar för kommande mandatperiod osv. 

Beslutsförslaget blir att arvodesstadga 2023-2026 fastställs på samma nivåer som 

för 2022.  

 

Beslutet om stadga fattas av kommunfullmäktige. 

   

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodesstadga 2022 skall 

antas med samma arvodesnivåer för åren 2023-2026. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

 

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/arvodesstadga_2022_faststalld.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 16.01.2023 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 9 Remiss ÅLR, jordförvärvsärende, Ingmarie Bark 

16.01.2023 

Länk till LL (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. 

Länk till LF (2003:70) om jordförvärvstillstånd. 

 

Ålands landskapsregering (ÅLR) inbegär härmed Sunds kommuns utlåtande över 

Ingmarie Barks ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Utlåtandet 

bör vara LR till handa den 23 januari 2023. 

 

Konstateras att den sökande är bröstarvinge samt att sökanden sedan tidigare äger 

2100 m2 fast egendom, att den sökande tidigare haft hembygdsrätt samt att den sö-

kande numera bor i Sverige. Handlingarna tolkas som så att sökanden genom arv 

vill förvärva hela fastigheten om 10 050 m2.  

 

Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 

4 §.  Bröstarvingar 

En bröstarvinge har jordförvärvsrätt till egendom som förvärvats genom testamente. 

 

En bröstarvinge har, oberoende av tidigare markinnehav, jordförvärvsrätt till fast 

egendom som förvärvats som ett eller flera förskott på arv och som uppgår till sam-

manlagt högst tre hektar, förutsatt att överlåtaren har lagfart på egendomen och har 

varit ägare till den under minst åtta år vid tidpunkten för överlåtelsen. 

 

Konstateras att kommunen har att lämna ett utlåtande och att det sedan är upp till 

Ålands landskapsregering att behandla jordförvärvsansökan samt göra laglighets-

prövning. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att det är upp till Ålands landskapsregering att be-

handla jordförvärvsansökan samt göra laglighetsprövning. Kommunstyrelsen läm-

nar inget utlåtande i ärendet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 1 / 16.01.2023  

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

 

 

 

 

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 16.01.2023 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 10 Remiss ÅLR, ny vattenlag 

BTN, § 78 

01.12.2022 

Landskapsregeringen har skickat ut ett förslag på ny vattenlag på remiss. 

 Synpunkter ska lämnas in senast 24 januari 2023. 

  

 Förslaget är fortfarande under beredning och har skickats ut på remiss i syfte att 

inhämta synpunkter från berörda aktörer.  

 

 Landskapsregeringen föreslår att gällande vattenlag upphävs och ersätts med en ny 

som huvudsakligen överensstämmer med gällande vattenlag. Den nya lagens be-

grepp föreslås närmare överensstämma med de som används i vatten- och marindi-

rektiven, samtidigt som ett närmande görs till bestämmelserna om miljöpåverkan i 

miljöskyddslagen.  
 Lagförslaget ansluter till och uppfyller Europeiska unionens rättsligt bindande krav 

på åtgärder för att skydda och vårda vatten, liksom de minskningskrav på utsläpp 
av näringsämnen som staterna runt Östersjön och den Europeiska kommissionen 
har kommit överens om. 

 
 § 95 Avledande av avloppsvatten är den skrivning som mest berör den kommunala 

tillsynen. Texten lyder: 
 Avloppsvatten får ledas till ytvatten eller mark endast så renat och i sådan mängd 

att försämrande vattenpåverkan inte uppstår. Avloppsvatten får inte ledas till söt-
vatten som används som vattentäkt. Bestämmelser om tillstånds och miljögransk-
ningsplikt för avlopp finns i 6 kap. 

 Om en kommun har fastställt ett område med allmänt avlopp ska fastigheterna 
inom området anslutas till avloppsnätet. Undantag från denna skyldighet kan bevil-
jas av kommunal myndighet på grund av oskäligt höga kostnader. Förutsättning för 
undantag är att separat avlopp inte medför att försämrande vattenpåverkan upp-
står. 

 Landskapsregeringen ska i landskapsförordning besluta om allmänna reningskrav 
för avlopp och kan besluta om särskilda krav på rening och avledning av avlopp i 
visst område. 

 

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Det är bra att vattenlagstiftningen nu uppdateras samtidigt som det kan konstate-

ras att förslaget innehåller nödvändiga bestämmelser för att förbättra vattenmiljön. 

 Gällande § om avledande av avloppsvatten är det viktigt att landskapsregeringen i 

närtid kommer med anvisningar om enskilda avlopp, avloppspumpstationer och 

dess utformning, placering samt behov av säkerhetsarrangemang i anslutning till 

dessa. 

 Skrivningarna om skyddade områden är inte överblickbara i förslaget som är på 

remiss och svåra att i det här skedet att kommentera. Det är viktigt att skyddsbe-

stämmelser är proportionerliga och inte onödigt begränsar aktiviteter som inte på-

verkar vattenmiljön på ett nämnvärt sätt som exempel kan nämnas rekreation, fiske 

och jakt. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 16.01.2023 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

BESLUT 

 Förslaget till utlåtande godkändes. 

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

 

Kst, § 10 

16.01.2023 

Länk till remissförslaget 

 

Kommundirektören har läst förslaget till ny vattenlag. Det står förhållandevis lite 

om kommunerna i det 197 sidor långa materialet.  

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen omfattar byggnadstekniska nämndens yttrande som sitt eget och 

sänder det som remissvar till Ålands landskapsregering. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 2 / 16.01.2023  

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

 

 

 

  

https://www.regeringen.ax/sites/default/files/attachments/page/VattenL%20221111-remiss.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 16.01.2023 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 11 Tillsättande av kommunal centralvalnämnd för lagtings- och kommunalval 

samt kommunal centralvalnämnd för rikssval och EU-val 

16.01.2023 

Enligt Vallag (2019:45) för Åland, 9 §,:  

”9 §.  Kommunal centralvalnämnd 

Fullmäktige i kommunen ska i januari valåret tillsätta en kommunal centralval-

nämnd 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. 

 

Den kommunala centralvalnämnden är beslutsför då fem medlemmar är närva-

rande. Kommunallagens bestämmelser om deltagande i sammanträde på distans 

tillämpas inte när det gäller sammanträden där valsedlar hanteras. 

 

Kommunkansliet fungerar som centralvalnämndens kansli. Kommunen ska tillhan-

dahålla en sekreterare för den kommunala centralvalnämnden. Centralvalnämnden 

kan vid behov anställa personal för att biträda vid rösträkningen.” 

 

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), 2 mom. : ”I landskapet Åland fungerar i varje kommun som kommunal 

centralvalnämnd vid riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval den 

nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet. På nämnden i fråga tillämpas i 

tillämpliga delar vad som i denna lag föreskrivs om den kommunala centralval-

nämnden.” 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige lämpliga kandidater till 

centralvalnämnden. 

 

Beslut: 

Förslag från Jonas Back att kommunstyrelsen ger partierna i uppdrag att ta fram 

medlemmarna i centralvalnämnden för allmänna val, en ordförande och en vice 

ordförande inför kommunfullmäktigemötet den 24.1.2023. Förslaget understöds av 

Mats Ekholm. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 16.01.2023 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 12 Tillsättande av valbestyrelse för lagtings- och kommunalval samt kommunal 

centralvalnämnd för rikssval och EU-val 

16.01.2023 

Enligt Vallag (2019:45) för Åland, 10 §,:  

”10 §.  Valnämnd och valbestyrelse 

Kommunstyrelsen ska i god tid före ett val tillsätta en valnämnd för varje röstnings-

område och en valbestyrelse för inrättningar där förtidsröstning ska ordnas. Om 

kommunen inte är indelad i röstningsområden behöver ingen valnämnd tillsättas, 

den kommunala centralvalnämnden fungerar i så fall även som valnämnd. Vid be-

hov kan flera valbestyrelser tillsättas. 

 

En valnämnd består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. 

Kommunstyrelsen utser också minst tre ersättare som uppställs i den ordning de 

avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 

 

En valbestyrelse består av en ordförande, en vice ordförande och en annan leda-

mot. Kommunstyrelsen utser också minst tre ersättare som uppställs i den ordning 

de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 

 

Valnämndernas och valbestyrelsernas medlemmar samt respektive ordförandes 

kontaktuppgifter ska meddelas till landskapsregeringen och till den kommunala 

centralvalnämnden. 

 

Valnämnden respektive valbestyrelsen är beslutsför då tre ledamöter är närva-

rande.” 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige lämpliga kandidater till valbe-

styrelsen. 

 

Beslut: 

Förslag från Jonas Back att kommunstyrelsen ger partierna i uppdrag att ta fram 

medlemmarna i valbestyrelsen, för allmänna val, en ordförande och en vice ordfö-

rande inför kommunfullmäktigemötet den 24.1.2023. Förslaget understöds av Mats 

Ekholm. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 16.01.2023 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kst § 13 Antalet medlemmar i kommunfullmäktige valperioden 2024-2027 

16.01.2023 

Enligt kommunallag (1997:73) för landskapet Åland, § 38: 

”38 §.  Antal ledamöter 

Antalet fullmäktigeledamöter som skall väljas bestäms i förhållande till kommunens 

invånarantal på valårets första dag enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullmäktige kan före utgången av april månad under valåret besluta att antalet le-

damöter som väljs skall vara högre eller lägre än vad som följer av 1 mom. Antalet 

ledamöter skall alltid vara udda och får inte understiga nio. Landskapsregeringen 

skall underrättas om ändringar av antalet ledamöter.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 19.3.2019, § 18 att antalet ledamöter skall vara 13 

under mandatperioden 2020-2023. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ska 

besluta att antalet ledamöter skall vara 13 för mandatperioden 2024-2027. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

 

  

Invånarantal Antal fullmäktigeledamöter 

högst 500 11 

501-1.000 13 

1.001-2.000 15 

2.001-3.000 17 

3.001-4.000 19 

4.001-6.000 21 

6.001-10.000 25 

över 10.000 27 
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Kst § 14 Revidering av integrationsprogram för Sunds kommun 

16.01.2023 

Länk till nuvarande integrationsprogram 

 

Mycket har hänt sedan nuvarande program antogs. Sunds kommun antog program-

met inför ett mottagande av flyktingar från Syrien. Därefter har mycket av lagstift-

ningen ändrat både på Åland och i Finland. Den största förändringen är skapandet 

utav Kommunernas socialtjänst kf (”KST”). 

 

När nuvarande integrationsprogram antogs så hade Sunds kommun en gemensam 

socialnämnd med Vårdö kommun samt ett eget socialkansli. Socialnämnden är se-

dan 1.1.2021 upplöst och socialkansliet är överfört till KST i enlighet med Land-

skapslag (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst (”KST-lagen”). På den 

tiden som Sunds kommun tog emot flyktingar från Syrien så hanterade socialkans-

liet den övergripande integrationen samt integrationen inom socialvårdsområdet. 

Övrig kärnverksamhet (barnomsorg, äldreomsorg och grundskola) hanterade sina 

respektive delar självständigt. 

 

Med tanke på att socialkansliet har överförts till KST så har även den kommunala 

kompetensen inom det som tidigare hanterats av socialkansliet också överförts till 

KST. Sunds kommun har alltså idag ingen sådan kompetens kvar. Sunds kommun 

har agerat som om att KST numera har det övergripande ansvaret för integrationen, 

vilket också var andemeningen när grundavtalet för KST togs fram och när KST-

lagen antogs av Ålands lagting. Dock så anser KSTs ledning och en majoritet av 

KSTs styrelse att KST ej har det övergripande ansvaret för integrationen. I förslaget 

till nytt integrationsprogram för Sunds kommun så är programmet skrivet så att det 

är KST som har det övergripande ansvaret för integrationen. Det framgår tydligt i 

”KST-lagens” förarbeten att det övergripande integrationsarbetet blivit överfört till 

KST. Detta redogörs i detalj för nedan. 

 

Ett gällande integrationsprogram behövs också för att kunna få ersättning från 

NTM-centralen. 

 

Nedan följer utdrag ut KST-lagens förarbeten som återfinns på lagtingets hemsida. 

https://www.lagtinget.ax/dokument/lagforslag-252014-2015-10209  

 

”Till socialvården nära anknuten service räknas även de tjänster som kommu-

nerna erbjuder invandrare enligt landskapslagen (2012:74) om främjande av integ-

ration. ” 

 

Framgår av ovanstående formulering att integration hör till socialvården, dessutom 

hänvisning till den åländska integrationslagen. 

 

”4. Landskapsregeringens förslag 

  

4.1 En samordnad socialtjänst 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/kom_program_for_framjande_av_integration.pdf
https://www.lagtinget.ax/dokument/lagforslag-252014-2015-10209
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4.1.1 Allmänt 

  

Landskapsregeringen föreslår att en utökad samordning av den kommunala social-

vården genomförs. Den socialvård som berörs är all den socialvård som ankommer 

på kommunerna förutom barn- och äldreomsorgen. Förslaget omfattar således 

barnskydd, handikappservice, specialomsorg och missbrukarvård. Även kommu-

nens ansvar för utkomststöd, barnatillsyningsmannens uppgifter, integrationsar-

bete, vårdnadsutredningar och moderskapsunderstöd skulle omfattas av den före-

slagna samordningen.” 

 

Samordningen av socialvården är beslutad i KST-lagen. I ovanstående formulering 

räknar lagstiftaren upp vilka områden som omfattas av samordningen och där 

nämns kommunens ansvar för: [...] integrationsarbete. Även detta talar för att lag-

stiftaren i och med antagandet av KST-lagen avsett att samordna integrationsarbete. 

 

”Den föreslagna samordningen av socialtjänsten kommer på olika sätt att få bety-

delse för den kommunala administrationen även i och med att skötseln av barn-

skydd, handikappservice och missbrukarvård samt kommunens ansvar för utkomst-

stöd, barnatillsyningsmannens uppgifter, integrationsarbete, vårdnadsutredningar 

och moderskapsunderstöd kan komma att överföras från enskilda kommuner till ett 

kommunalförbund.” 

 

Även i ovanstående stycke nämns integrationsarbete specifikt samt att det kan 

komma att överföras från enskilda kommuner till ett kommunalförbund. Det var 

precis det som också skedde eftersom kommunerna ej kunde komma överens om 

någon annan samordning än att föra över det till Kommunernas socialtjänst kf. i en-

lighet med KST-lagen. 

 

”Detaljmotivering 

  

1. Landskapslag om en kommunalt samordnad socialtjänst 

  

1 § Lagens tillämpningsområde. I paragrafen anges landskapslagens materiella 

tillämpningsområde och de myndigheter på vilka landskapslagen ska tillämpas. 

Den föreslagna landskapslagen reglerar organiseringen av samarbetet mellan 

kommunerna när det gäller tillhandahållandet av all den socialvård som ankommer 

på kommunerna förutom barn- och äldreomsorg. Vilken denna socialvård som an-

kommer på kommunerna är följer av den socialrättsliga speciallagstiftningen. De 

uppgifter som enligt denna speciallagstiftning ankommer på kommunerna ska såle-

des enligt förslaget skötas av den kommunala myndighet som kommunerna avtalar 

om enligt den föreslagna lagen. 

     Den föreslagna lagen omfattar således barnskydd, handikappservice, special-

omsorg och missbrukarvård. Även kommunens ansvar vad gäller utkomststöd, bar-

natillsyningsmannens uppgifter, integrationsarbete, vårdnadsutredningar och mo-

derskapsunderstöd omfattas av den föreslagna samordningen.” 
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Ovanstående formulering är på ett sätt starkare än övriga formuleringar då det rör 

sig om en detaljmotivering till den antagna lagen. Detaljmotivering är exempelvis 

vad som menas med enskilda begrepp. Begreppet i detta fall är bland annat social-

vård. 

 

Såhär står det i KST-lagen: 

”1 §.  Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på organiseringen av samarbetet mellan kommunerna vad 

gäller tillhandahållandet av all den socialvård som enligt lag ankommer på kom-

munerna förutom barn- och äldreomsorg (samordnad socialtjänst).”. 

 

Lagen anger tydligt att all socialvård (förutom barn- och äldreomsorg) skall skötas 

av samordnad socialtjänst (KST). Vidare anger detaljmotiveringen specifikt vilja 

uppgiftsområden det rör sig om och där nämns bland annat ”integrationsarbete”. 

Således torde det vara klarlagt att det är KST som skall sköta integrationen för 

Sunds kommun räkning. Vill man spetsa till det, så skulle man kunna hävda att det 

vore i strid med KST-lagen om Sunds kommun skulle åta sig att sköta den övergri-

pande integrationen i egen regi. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige antar 

förslaget till integrationsprogram för Sunds kommun. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 3 / 16.01.2023  

-------------------- 
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Kst § 15 Initiativ till kommunalt diskussionsmöte gällande samordningen av integrat-

ionen 

16.01.2023 

Från 1.1.2021 så är den gemensamma socialnämnden i Sund upplöst och social-

kansliet är överfört till KST. Eftersom socialkansliet hanterade integrationsären-

dena tidigare så har även den kommunala kompetensen inom det området överförts 

till KST. Sunds kommun har alltså idag ingen sådan kompetens kvar. Sunds kom-

mun har agerat som om att KST numera har det övergripande ansvaret för integrat-

ionen, vilket också var andemeningen när grundavtalet för KST togs fram och när 

KST-lagen antogs av Ålands lagting. Dock så anser KSTs ledning och en majoritet 

av KSTs styrelse att KST ej har det övergripande ansvaret för integrationen.  

 

Det framgår tydligt i ”KST-lagens” förarbeten att det övergripande integrationsar-

betet blivit överfört till KST. Detta redogörs i detalj för nedan. 

 

Nedan följer utdrag ut KST-lagens förarbeten som återfinns på lagtingets hemsida. 

https://www.lagtinget.ax/dokument/lagforslag-252014-2015-10209  

 

”Till socialvården nära anknuten service räknas även de tjänster som kommu-

nerna erbjuder invandrare enligt landskapslagen (2012:74) om främjande av integ-

ration. ” 

 

Framgår av ovanstående formulering att integration hör till socialvården, dessutom 

hänvisning till den åländska integrationslagen. 

 

”4. Landskapsregeringens förslag 

  

4.1 En samordnad socialtjänst 

  

4.1.1 Allmänt 

  

Landskapsregeringen föreslår att en utökad samordning av den kommunala social-

vården genomförs. Den socialvård som berörs är all den socialvård som ankommer 

på kommunerna förutom barn- och äldreomsorgen. Förslaget omfattar således 

barnskydd, handikappservice, specialomsorg och missbrukarvård. Även kommu-

nens ansvar för utkomststöd, barnatillsyningsmannens uppgifter, integrationsar-

bete, vårdnadsutredningar och moderskapsunderstöd skulle omfattas av den före-

slagna samordningen.” 

 

Samordningen av socialvården är beslutad i KST-lagen. I ovanstående formulering 

räknar lagstiftaren upp vilka områden som omfattas av samordningen och där 

nämns kommunens ansvar för: [...] integrationsarbete. Även detta talar för att lag-

stiftaren i och med antagandet av KST-lagen avsett att samordna integrationsarbete. 

 

”Den föreslagna samordningen av socialtjänsten kommer på olika sätt att få bety-

delse för den kommunala administrationen även i och med att skötseln av barn-

https://www.lagtinget.ax/dokument/lagforslag-252014-2015-10209
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skydd, handikappservice och missbrukarvård samt kommunens ansvar för utkomst-

stöd, barnatillsyningsmannens uppgifter, integrationsarbete, vårdnadsutredningar 

och moderskapsunderstöd kan komma att överföras från enskilda kommuner till ett 

kommunalförbund.” 

 

Även i ovanstående stycke nämns integrationsarbete specifikt samt att det kan 

komma att överföras från enskilda kommuner till ett kommunalförbund. Det var 

precis det som också skedde eftersom kommunerna ej kunde komma överens om 

någon annan samordning än att föra över det till Kommunernas socialtjänst kf. i en-

lighet med KST-lagen. 

 

”Detaljmotivering 

  

1. Landskapslag om en kommunalt samordnad socialtjänst 

  

1 § Lagens tillämpningsområde. I paragrafen anges landskapslagens materiella 

tillämpningsområde och de myndigheter på vilka landskapslagen ska tillämpas. 

Den föreslagna landskapslagen reglerar organiseringen av samarbetet mellan 

kommunerna när det gäller tillhandahållandet av all den socialvård som ankommer 

på kommunerna förutom barn- och äldreomsorg. Vilken denna socialvård som an-

kommer på kommunerna är följer av den socialrättsliga speciallagstiftningen. De 

uppgifter som enligt denna speciallagstiftning ankommer på kommunerna ska såle-

des enligt förslaget skötas av den kommunala myndighet som kommunerna avtalar 

om enligt den föreslagna lagen. 

     Den föreslagna lagen omfattar således barnskydd, handikappservice, special-

omsorg och missbrukarvård. Även kommunens ansvar vad gäller utkomststöd, bar-

natillsyningsmannens uppgifter, integrationsarbete, vårdnadsutredningar och mo-

derskapsunderstöd omfattas av den föreslagna samordningen.” 

 

Ovanstående formulering är på ett sätt starkare än övriga formuleringar då det rör 

sig om en detaljmotivering till den antagna lagen. Detaljmotivering är exempelvis 

vad som menas med enskilda begrepp. Begreppet i detta fall är bland annat social-

vård. 

 

Såhär står det i KST-lagen: 

”1 §.  Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på organiseringen av samarbetet mellan kommunerna vad 

gäller tillhandahållandet av all den socialvård som enligt lag ankommer på kom-

munerna förutom barn- och äldreomsorg (samordnad socialtjänst).”. 

 

Lagen anger tydligt att all socialvård (förutom barn- och äldreomsorg) skall skötas 

av samordnad socialtjänst (KST). Vidare anger detaljmotiveringen specifikt vilja 

uppgiftsområden det rör sig om och där nämns bland annat ”integrationsarbete”. 

Således torde det vara klarlagt att det är KST som skall sköta integrationen för 

Sunds kommun räkning. Vill man spetsa till det, så skulle man kunna hävda att det 

vore i strid med KST-lagen om Sunds kommun skulle åta sig att sköta integrat-

ionen. 
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Eftersom det råder olika tolkningar vilken myndighet som har vilket ansvar för vad 

inom integrationsområdet så blir förslaget därför att bjuda in samtliga kommuner på 

Åland för att diskutera ärendet vidare på ett förutsättningslöst sätt. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att bjuda in samtliga 

kommuner till en förutsättningslös diskussion om integrationsområdet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 
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Kst § 16 Redovisning av kommundirektörens tjänstemannabeslut för år 2022 

16.01.2023 

 
 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

  

§ Ärende § Ärende

1 Erfarenhetstillägg 35 Tillsättande av semestervikarierande bibliotekarie

2 Semester 36 Semester

3 Semester 37 Semester

4 Semester 38 Sjukledighet

5 Semester 39 Erfarenhetstillägg

6 Tillsättande av kock/lokalvårdare på Sunds skola 40 Semester

7 Gå ner i arbetstid 41 Tjänstledighet utan lön

8 Semester 42 Semester

9 Semester 43 Semester

10 Semester 44 Semester

11 Semester 45 Semester

12 Semester 46 Vårdledighet

13 Utlämnande av handlingar 47 Semester

14 Omvanling semesterpenning 48 Sjukledighet

15 Omvanling semesterpenning 49 Erfarenhetstillägg

16 Omvanling semesterpenning 50 Uppsägning

17 Omvanling semesterpenning 51 Semester

18 Semester 52 Sjukledighet

19 Semester 53 Sjukledighet

20 Semester 54 Uppsägning av arbetsavtal

21 Semester 55 Semester

22 Semester 56 Semester

23 Semester 57 Tillsättande av vikarierande bibliotekarie

24 Semester 58 Semester

25 Semester 59 Semester

26 Semester 60 Semester

27 Semester 61 Stängning av kommunkansli

28 Semester 62 Semester

29 Semester 63 Semester

30 Semester 64 Erfarenhetstillägg

31 Erfarenhetstillägg 65 Erfarenhetstillägg

32 Semester 66 Semester

33 Erfarenhetstillägg 67 Semester

34 Skriftlig varning 68 Semester
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar 

sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan 

enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anfö-

ras över beslutet. 

 

Paragrafer 2-6, 8-15 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande en-

ligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer 1, 7, 16 

Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 

nämnda beslut. 

 

Paragrafer och grund för besvärsförbudet: - 

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Myndighet till vilken rät-

telseyrkande kan fram-

ställas, samt tid för yr-

kande av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyr-

kande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den 

vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmed-

lemmar. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 

Kommunstyrelsen i Sund 

Norra Sundsvägen 361, Björby 

AX-22520 Kastelholm 

 

Paragrafer: 1, 7, 16 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha 

fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvi-

sas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet pub-

licerats på kommunens webbplats. 

 

Rättelseyrkandets inne-

håll 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 

undertecknas av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och be-

svärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med 

anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som 

framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, 

kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller kom-

munmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3. beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer: - 

 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte 

något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att 

protokollet publicerats på kommunens webbplats. 
 

 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 
Besvärsmyndighet och be-

svärstid 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer: - 

 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

BESVÄRSSKRIFT 
Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall anges 

ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som för-

fattat besvärsskriften undertecknar den, skall också 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 skall räknas. 

 

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall inlämnas 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 innan besvärstiden går ut. 

 


