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On § 17 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
On § 18 Val av två protokollsjusterare 
On § 19 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan 
On § 20 Delgivningar 
On § 21 Sjukskötare/Omvårdnadsledare 
On § 22 Reform av kommunernas beslutsorganisation 
On § 23 Servicebostäder i Sund 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 13.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 17 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

13.10.2022 Enligt kommunens förvaltningsstadga 72 § håller varje organ sina sammanträden 

vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Enligt KomL 23 § 2 mom. är 

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

nens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 dagar 

före sammanträdet. 

 

 Föredragandes förslag: 

Omsorgsnämnden konstaterar sammanträdet vara instruktionsenligt sammankallat 

och beslutfört 

 

Beslut:  

Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag 

 

 

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

On § 18 Val av två protokollsjusterare 

13.10.2022 Enligt kommunens förvaltningsstadga § 86 skall protokollet på tid som kommun-

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

omsorgsnämnden för varje protokoll utsett två protokolljusterare. 

 

Föredragandes förslag: 

I tur att justera protokollet är Annika Kortman och Johan Lindholm Protokollet ju-

steras xxxx.xx.xx.2022. 

 

Beslut: 

Protokollet justeras Torsdag 20.10.2022, protokoll justerare Johan Lindholm och 

Annika Kortman  

 

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

On § 19 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan      

 

13.10.2022 Beslut: 

 Föredragningslistan godkändes i föreliggande form 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 13.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 20 Delgivningar 

13.10.2022 
 

1. Situationen inom äldreomsorgen 

- just nu är personal situationen tillfredställande 

- Det har spelats teater på Tallgården av LumparLab med pjäsen  

Jag lever än – Livet som jag minns det. 

- Det kommer äldre från byn och spelar Bingo, vilket sker varje måndag. 

- De boende samt kommunens äldre erbjuds att delta i promenader, högläs-

ning, andakt och sittgympa, detta annonseras i Sundsaktuellt. 

 

2. Kommunstyrelsens protokoll 

- https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_6_260922_-

_protokoll.pdf 

 

3. Kommunfullmäktiges protokoll  

- https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_6_-

_111022_protokoll.pdf 

 

4. Äldrerådet för Norra Åland 

- Möte skall hållas under oktober 2022 

 

5. Plan för att stöda den äldre befolkningen 

- Har inte skett något ytterligare under sommarperioden. Arbetet återupptas  

efter budgetarbetets avslutande. 

- En enkät undersökning saknas ännu. 

 

 

 

  

Föredragandes förslag: 

Nämnden antecknar till kännedom 

 

 

Beslut: 

Nämnden beslutar enligt förslag med tillägget att det vore lämpligt att efterhöra 

med tex Högskolan på Åland om de kan hjälpa till med enkät arbetet, som skulle 

fungera som underlag för framtida visioner i Plan för att stöda den äldre befolk-

ningen. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 13.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 21 Sjukskötare/Omvårdnadsledare   

13.10.2022 Vid nämndens senaste möte den 28.9.2022 lade äldreomsorgsledaren fram ett för-

slag angående behov av en sjukskötare som skulle ha tjänstebeteckningen omvård-

nadsledare. Ärendet återremitterades till äldreomsorgsledaren för ny beredning. 

 
On § 16 Sjukskötare 

28.9.2022 

 För att möta det ökade behovet av sjukvårds kompetens och då speciellt gällande läkemedelshantering vore det, 

till stor fördel att anställa en sjukskötare till Tallgården. Detta skulle även stärka ledarskapet på Tallgården. 

Sjukskötaren kan fungera som äldreomsorgsledarens vikarie, då en sjukskötare har utbildningsnivå som medför 

att den kan anställas som tjänsteman och därmed vara behörig till beslutsfattande och myndighetsutövande.  

Sjukskötarens huvudsakliga ansvars område skulle vara vården, med en sjukskötare anställd på Tallgården, 

skulle det skapa en möjlighet till en bättre helhet för både personal och klienter. Det skulle vara av stor vikt att 

stärka kompetensen kring läkemedel, läkemedelshantering samt kompetensen i att bedöma olika sjukdoms-

symptom. Sjukskötaren skulle ha det övergripande ansvaret för vården av klienterna och vara den som har dia-

logen med HSV, HC och andra vårdavdelningar samt med andra vårdnivåer. Förslagsvis jobbar sjukskötaren 

måndag till fredag. En sjukskötare skulle även vara en stödfunktion för framför allt närvårdarna men även vår-

darna, för att de skall på ännu bättre sätt kunna utöva sin kompetens och använda sin kunskap. Sjukskötaren har 

även möjlighet att från ÅHS få en så kallad överföring vilket gör att personen har möjlighet att utföra de 

vårduppgifter som tillkommer en sjukskötare. Det finns idag mer uppgifter än som är skäligt att äldre-

omsorgsledaren och ansvariga närvårdaren skall hinna med och hinna hantera under vanlig arbetstid. Lagstift-

ningen gällande äldreomsorgen har skärpts under senare år och fortsätter skärpas genom olika direktiv och re-

gelverk som ställs på äldreomsorgen. ÅHS ställer om i sina funktioner och mer och mer faller på äldreomsorgen 

att sköta och verkställa.  

  

Föredragandes förslag: 

 

Att nämnden lyfter detta ärende till kommunstyrelsen för behandling i samband med budgetförslaget för 2023. 

 

Beslut: 

 

Nämnden återremitterar ärendet till äldreomsorgsledaren för ny beredning. Nämn-den föreslår att en befattning 

som Närvårdare ombildas  till en tjänst som Sjukskötare istället för att inrätta en ny tjänst. 

  

  

Föredragandes förslag: 

Enligt nämndens förslag ombildas en närvårdar befattning till en Omvårdnadsledare 

med sjukskötarkompetens. Då sjukskötaren till vissa delar skall arbeta aktivt i vård-

arbetet är detta en möjlighet. Omvårdnadsledaren föreslås ligga inom avtals punkt 

03HOI020 i AKTA. Äldreomsorgsledaren har uppgjort ett förslag till uppdelning 

av arbetsuppgifter i ledningsfunktionen. Nämnden diskuterar ärendet under mötet, 

och lämnar sina synpunkter.  

 

Beslut: 

 

Nämnden föreslår efter diskussion att befattningen Ansvarig närvårdare omvandlas 

till Omvårdnadsledare med sjukskötarkompetens från och med 1.1.2023. Därmed 

minskar antalet närvårdar befattningar med en närvårdare. Sjukskötaren skall ha 

minst sjukskötare YH. I och med detta uppmanas ÄOL att omarbeta förslaget till 

uppdelning av arbetsuppgifter. Samt att skriva en tydlig motivering till omorganise-

ringen i ledningsfunktionen. 

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

Bilaga 1 och Bilaga 2 /§21, 13.10.2022 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 13.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 22 Reform av kommunernas beslutsorganisation 
13.10.2022  
  
  Kst § 86          Motion om reform av kommunens beslutsorganisation 

Kfg, 42 

23.08.2022 

Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland                       

 

46 §.  Motion 

En ledamot i fullmäktige som vill att fullmäktige skall behandla ett visst ärende kan väcka motion. 

Då ärendet behandlas i fullmäktige skall motionens första undertecknare beredas tillfälle att yttra sig varefter ärendet skall remitte-

ras till styrelsen eller ett annat organ för beredning. 

Ärendet skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år efter att motionen väckts. Om beredningen inte kan 

avslutas inom denna tid skall detta meddelas till fullmäktige inom utsatt tid tillsammans med det som framkom-

mit vid beredningen. Fullmäktige kan besluta att avskriva motionen från vidare behandling. 

 

                              Följande motioner lämnas in: 

1. Motion om kommersialisering av Bomarsundsområdet, 

2. Motion om tillsättande av en digitaliseringskommitté, och 

3. Motion om reform av kommunens beslutsorganisation. 

 

                              Samtliga motioner är undertecknade av ledamöterna Erik Schütten, Johan Lindholm och Ann-Charlotte Nyman 

samt ersättare Mia Schütten. 

 

Motionernas första undertecknare Erik Schütten ges möjligheten att föredra motionen inför kommunfullmäktige.  

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga motioner remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  

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

 

Kst, § 86 

26.09.2022         Motionen återges ordagrant nedan: 

 

                              ”En modern kommun har en agil, effektiv och tydlig beslutsorganisation där de förtroendevalda har tid till stora 

långsiktiga penseldrag och tjänstemännen ansvarar för verkställigheten, där onödig byråkrati undviks, där verk-

samheten drivs på ett modernt och kostnadseffektivt sätt, där det finns goda rutiner för att efterhöra invånarnas 

och brukarnas synpunkter samt där det finns en tydlig och sammanhållen bild av helheten 

 

Eftersom antalet ärenden som behandlas i Sunds kommuns nämnder succesivt minskat liksom antalet möten som nämnderna håller 

(under 2022 har hitintills Omsorgsnämnden samt Utbildningsnämnden vardera haft endast 1 möte, Byggnads-

tekniska nämnden har haft 4 möten) och därmed inte längre kan anses vara tillräckligt motiverade i en effektiv 

beslutsorganisation samtidigt som det blir allt mer utmanande att hitta förtroendevalda till nämnderna, föreslår 

undertecknad; 

 

1. att Omsorgsnämnden samt Utbildningsnämnden slopas och respektive nämnds uppgifter i sin helhet överförs 

till kommunstyrelsen 

2. att Byggnadstekniska nämnden omorganiseras till en sådan renodlad byggnadsnämnd (Byggnämnden) som är 

obligatorisk enligt lag, de tekniska ärendena överförs i sin helhet till kommunstyrelsen 

3. att de gemensamma nämnderna (Lantbruksnämnden för Norra Åland samt Gemensamma räddningsnämnden) 

kvarstår som idag 

4. att kommunens förvaltningsstadga uppdateras att omfatta förändringarna 

5. att förändringen i beslutsorganisationen gäller från och med 01.01.2024 

6. att kommunens innevånare tydligt på kommunens elektroniska anslagstavla samt i andra lämpliga forum infor-

meras om sina möjligheter att delta och påverka enligt kommunallagen samt att tydliga rutiner för en smidig 

hantering finns för inkomna medborgarinitiativ (genomförs så snart det är möjligt) 

 

Kommunerna Jomala, Finström, Lumparland samt Geta har redan med goda resultat genomfört motsvarande reformer. Bland erfa-

renheterna kan nämnas att färre förtroendevalda har kompenserats med bättre rutiner för att efterhöra invånar-

nas och brukarnas synpunkter, att beslutsfattandet märkbart har snabbats upp, att kommunstyrelsen 
inte har överbelastats då de flesta nämndärenden ändå slutligen behandlas av kommunstyrelsen eller varit en 

fråga om verkställighet som sköts av ansvarig tjänsteman. Även kostnaderna för byråkrati och arvoden har 

minskat”. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 13.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kommundirektören har tidigare gått i samma tankar som förste undertecknaren och kommundirektören har tidigare påtalat att kom-

munens förvaltningsstadga redan är anpassad för en beslutsorganisation utan nämnder. 

Länk till kommunens förvaltningsstadga 

Som framgår av Kapitel 5 så har den politiska delen av nämnden i princip inga arbetsuppgifter utan det mesta ligger på ansvarig 

tjänsteman eller på kommunstyrelsen. De senaste lagändringarna rörande kommunernas kärnverksamhet går i 

samma riktning, nämligen att lagarna talar om vad tjänstemannen ska göra inom ram för sitt respektive ansvars-

område. 

 

Då ett bifall av motionen trots allt kommer innebära en relativt stor förändring av kommunens organisation så är det vettigt att ett 

sådant eventuellt beslut förankras i kommunen. Det som förändras är att kommunstyrelsens ansvarsområde 

utökas samt att de ledande tjänstemännen (sektorcheferna) får kommundirektören som närmaste chef. Därav är 

det vettigt att nämnderna hörs inför ärendets fortsatta beredning. 

                               

Kommundirektörens förslag:  

Med anledning av motionen så ställer kommunstyrelsen följande frågor till nämnderna och till utbildningschefen, äldreomsorgsle-

daren och kommunteknikern/byggnadsinspektören: 

1. Vad tycker nämnden och sektorchefen (föredragande tjänsteman) om förslaget att slopa kommunernas nämnder 

enligt ovanstående förslag? 

2. Vad tycker byggnadstekniska nämnden och kommunteknikern/byggnadsinspektören om förslaget om att skapa 

en renodlad byggnadsnämnd? 

 

Kommunstyrelsen vill alltså veta både tjänstemännens och nämndernas respektive åsikt är. 

Respektive nämnd behandlar frågeställningen på kommande nämndmöte dock senast innan utgången av år 2022. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

On § 22  

13.10.2022 

 

 Föredragandes förslag: 

 Nämnden diskuterar ” Motion om reform av kommunens beslutsorganisation” 

 

 

 Beslut: 

Nämnden har efter diskussion kommit fram till följande, kraven och förväntningarna 

på äldreomsorgen ökar år från år. Svårigheter att rekrytera personal och bedriva 

verksamheten ens på en grundläggande nivå växer. Att i detta läge banta ned kom-

munens förtroendemanna organ som skall fungera som stöd för verksamheten är fel 

tänkt. Äldreomsorgen är en så omfattande och krävande verksamhet att den behöver 

ett eget politiskt organ under kommunstyrelsen. Utan denna nämnd riskerar äldre-

omsorgen att få för liten uppmärksamhet bland styrelsens övriga ärenden. Omsorgs-

nämnden önskar därför att nuvarande nämndorganisation bibehålls. 

Skulle Sund ändå välja att at bort omsorgsnämnden samt övriga nämnder bör kom-

munstyrelsen utökas från 5 till 7 ledamöter, för att möjliggöra en större bredd gäl-

lande kunskap inom de olika verksamhetsområdena. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 13.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 23 Servicebostäder i Sund 

13.10.2022 Kommunstyrelsen har till omsorgsnämnden skickat uppmaningen att se över behov 

och möjligheter gällande så kallad pensionärslägenheter gärna med placering i när-

heten av Tallgården. 

  
Kst § 84  Kommunfullmäktiges målsättningar i kommundirektörsavtalet Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrel-

sen, 15.06.2020, § 71, och i kommunfullmäktige, 30.06.2020, § 45, förutom de ärenden som är direkt återgivna 

nedan. 

 Kst § 51 

 23.05.2022  Länk till gällande kommundirektörsavtal där de strategiska riktlinjerna och målsättningarna framgår. Som 

framgår i kommundirektörsavtalets 2.3 så bedöms kommundirektörens arbetsresultat utifrån de målsättningar 

som kommunfullmäktige har fastställt genom årliga utvecklingssamtal. Under utvecklingssamtalet kunde kon-

stateras att nästan samtliga av mandatperiodens mål antingen är uppfyllda eller allmänt hållna. Vidare konsta-

terades att målet om en budget i balans är svåruppfyllt för att många faktorer ligger utanför kommundirektö-

rens kontroll. Därmed så finns det anledning att revidera bilagan i förtid. Bilagan har reviderats på så sätt att 

målsättningarna som är mer allmänt hållna ”bryts ut” och flyttas upp till mer allmänna målsättningar. Dessu-

tom har kompletterats med nya målsättningar som skall försöka uppnås före utgången av nuvarande mandatpe-

riod. Nämligen att: Direkta målsättningar under mandatperioden: - Skapa förutsättningar för att inkomstskat-

tesatsen ska sänkas och närma sig medeltalet för Åland. - Säkerställa att kommunen får in rätt mängd fastig-

hetsskatt. - Samtliga kommunala fastigheter (kommunkansli, daghem, skola och Tallgården) ska konditions-

granskas. - Inventering av lediga tomter och tomma hus i kommunen. - Färdigställa detaljplan Furumo. - Ande-

len behörig personal inom kommunens äldreomsorg ska öka, för att säkra verksamhetens kvalitét. Uppfyllande 

av ovanstående mål torde leda till att: - Andelen barn och unga ökar i Sunds kommun då det finns outnyttjad 

lokalkapacitet både på Tosarby daghem och även på Sunds skola. - Kommunens befolkningsantal ökar. - Kom-

munens ekonomiska läge förbättras. Kommunfullmäktige uttalade på sammanträdet 10.5.2022 att man önskade 

ha en inledande budget-, verksamhetsdiskussion inför år 2023 redan på kommande möte den 7.6.2022. Enligt 

kommundirektören så vore det lämpligt att förena dessa bägge diskussioner i ärendet gällande de strategiska 

riktlinjerna, så att fullmäktige på detta sätt kan säkerställa att kommundirektören arbetar enligt kommunfull-

mäktiges strategiska riktlinjer för återståendet av mandatperioden. 

 Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner bilagan till kommundi-

rektörsavtalet där de strategiska riktlinjerna och målsättningarna framgår. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 3/23.05.2022 

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

Kfg § 27 

07.06.2021 

Ledamot Erik Schütten föreslår att målsättningarna ska återremitteras. 

Fullmäktiges ledamöter lämnar följande idéer/funderingar i anslutning till återremissen. 

- Fundera över att bygga nya bostäder, pensionärsbostäder invid Tallgården, 

- Fundera över att göra en avvägning mellan serviceproduktion och inkomstskattesats, 

- Fundera över kommunens amorteringstakt, 

- Inkomstskatteprocenten kanske inte behöver sänkas, oklart vad som kommer hända 

på landskapsnivå, 

- Inte inventera tomma hus, 

- Inte inventera osålda tomter, 

- Inte färdigställa Furumo medens det finns osålda tomter i övrigt, 

- Daghemmet och kommunkansliet är redan genomgånget och behöver ej gås igenom, 

- Kommunkansliets el kanske borde gås igenom, wifi, bristande täckning för mobiltelefoni, 

- Kan vara en bra idé att göra en konditionsgranskning av kommunens fastigheter för 

att på så sätt skapa en åtgärdsplan? 

- Jourverksamhet på Tallgården även på obekväm arbetstid, bjuda ut fastighetsskötseln där på Tallgården för att 

avlasta fastighetsskötarna, 

- Finns tomter kvar på Prästö som inte är sålda, går det att göra till parkområde/lekpark/radhustomter/parhus-

tomter? 

- Se över möjligheten att flytta kommunkansliet till inhyrda lokaler, vilka möjligheter finns det. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige återremitterar bilagan till kommunstyrelsen med ovanstående 

synpunkter. 



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 9 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 13.10.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

-------------------- 
Kfg 07.06.2022, Bilaga 3 

Kst, § 71 

15.08.2022 

Det kan konstateras att många av de förslag som kom upp under kommunfullmäktiges diskussion är budget- 

verksamhetsmål. Förslaget i de delarna är därför att de 

skickas vidare till nämnderna för vidare beredning, då de ej bör ingå i kommundirektörens strategiska riktlinjer 

och målsättningar utan de bör istället ingå i respektive organs verksamhetsmål i budget om nämnderna och 

kommunfullmäktige så önskar. 

De förslag som ej föll i god jord i senaste fullmäktigebehandlingen stryks ur förslaget till de strategiska målsätt-

ningarna. 

Frågan om amortering är en strategisk fråga och förtjänar en beredning. 

Likviditetsanalys nedan: 

Konstateras att kommunens kassamedel ökat succesivt sedan ingången av år 2020, 

vilket naturligtvis är positivt. 

Kommunens lån uppgår per 31.5 till 965 847,69 € och kassamedel per samma datum är 2 271 111,02 €. Det in-

nebär att kommunen skulle kunna betala bort alla lån 

och ha kvar 1 305 263,33 € i kassan, allt annat lika. Fullmäktige beslutar om upptagande och amortering av lån. 

Det kan vara vettigt att bli skuldfri, framförallt om 

räntorna börjar höjas. 

Konstateras att kassamedlen ökar trots att kommunen är fullinvesterad, löpande investerar i vägar och fastig-

heter samt löpande amorterar på sina lån. Därmed så anser kommundirektören att kommunen tar in för mycket 

skatt av kommuninvånarna 

och att inkomstskatteprocenten bör justeras nedåt till 2023, allt annat lika. Alternativet till en skattesänkning är 

att öka driftskostnaderna eller överinvestera. 

 

 Med anledning av kommunfullmäktiges diskussion så har flera mål tagits bort från 

bilagan och nu ser bilagan ut såhär: 

Direkta målsättningar under mandatperioden: 

- Säkerställa att kommunen får in rätt mängd fastighetsskatt. 

- Andelen behörig personal inom kommunens äldreomsorg ska öka. 

Uppfyllande av ovanstående mål torde leda till att: 

- Kommunens ekonomiska läge förbättras. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen skickar följande punkter till följande nämnd att ta ställning till 

inför uppgörande av budget 2023 och eventuellt införa som budgetmål. 

1. Fundera över att bygga nya bostäder, pensionärsbostäder invid Tallgården, 

(omsorgsnämnden/byggnadstekniska nämnden), 

2. Jourverksamhet för fastighetsskötsel på Tallgården, (byggnadstekniska nämnden), 

3. Obyggda tomter på Prästö, går de att använda till något annat? (byggnadstekniska nämnden), 

4. Se över möjligheten att flytta kommunkansliet till inhyrda lokaler (kommunstyrelsen). 

Ovanstående punkter bör behandlas så fort som möjligt i respektive nämnd. 

Kommundirektören och kommunstyrelsen arbetar vidare med bilagan till kommundirektörsavtalet där de strate-

giska riktlinjerna och målsättningarna framgår. 

Kommunstyrelsen beslutar även att kommundirektören ska säkerställa att kommunen får in rätt mängd fastig-

hetsskatt samt att kommundirektören i kommunstyrelsens budgetförslag ska beakta att inkomstskattesatsen ska 

ligga på rätt nivå i förhållande till kommunens kostnadsnivå. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 2/15.08.2022 

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

Kst, § 84 

26.09.2022  Länk till kommundirektörsavtalet 

Med hänsyn taget till att kommunfullmäktige endast ville omfatta två av de föreslagna direkta målsättningarna 

under mandatperioden, så finns anledning att helt 

arbeta om hela bilagan till kommundirektörsavtalet där de direkta målsättningarna 

med kommundirektörens arbete skall finnas. 

I syfte att förenkla hanteringen av bilagan till kommundirektörsavtalet och att undvika att konstruera styrdoku-

ment som kan bli sinsemellan motstridiga, så föreslås 

istället att prioriteringarna och målen för kommundirektörens arbete ska vara det 

 samma som kommunens: framtidsvision, verksamhetsidé, strategi och ekonomiska 
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målsättningar. Verksamhetsidén återfinns i gällande förvaltningsstadga och övrigt 

återfinns i budgetbok för varje aktuellt år. 

Det innebär i praktiken följande: 

Kommunens framtidsvision återfinns i gällande budget för år 2022: 

”Framtidsvision 

Kommunen är utbyggd till ett livskraftigt område inom ramen för befintliga resurser, och kommunens position 

har utvecklats till en attraktiv bosättnings- och arbetsplatskommun. Invånartalet är stabilt och tillgången på ar-

betsplatser i kommunen och närregionen är god. Sund prioriteras vid val av boningsort, även vid långa pend-

lingsavstånd. 

Kommunen strävar till att erbjuda barn och ungdomar en stimulerande miljö för inlärning med möjligheter att 

utveckla olika talanger och möjlighet att följa med utvecklingen. Kommuninvånarna engageras i aktivt före-

ningsliv och utbudet av kultur-, fritids- och utbildningstillfällen stimuleras. Kommunen har en flexibel äldre-

omsorg, som är anpassad till de specifika behov som åldringar har i olika situationer. 

Kommunens uttalade vilja är att utvecklas i takt med tiden och gjorda satsningar på historisk turism resulterar i 

ett växande antal arbetsplatser. Antalet besökare ökar och turismen stimulerar serviceutbudet i kommunen.” 

Kommunens verksamhetsidé återfinns i gällande förvaltningsstadga som gäller från 1.8.2021: 

”Verksamhetsidé 

Kommunen ska, inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal 

samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommu-

nen en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.” 

Kommunens strategi och ekonomiska målsättningar återfinns i gällande budget för år 2022: 

”Strategi 

Verksamheten anpassas till de rådande ekonomiska förutsättningarna. Kommunen skapar förutsättningar för ett 

attraktivt boende genom att byggnadsplanera attraktiva boendeområden. Kommunen skall utveckla sin verksam-

het genom aktivt samarbete med regionens kommuner och andra regionala aktörer. Ekonomin bör balanseras 

under en tre års period. 

Ekonomiska målsättningar 

 Kommunens ekonomi bör skötas så, att ekonomin är stabil och egendomens värde bibehålls. 

 Driftsutgifter bör inte öka mer än vad skattefinansieringen tillåter, eftersom kommunen till stor del är bero-

ende av landskapsandelar och skatter inom driftsekonomin. 

 Kommunens investeringsutgifter bör på längre sikt anpassas så, att de inte överskrider nivån för de planmäss-

iga avskrivningarna. 

 Det budgeterade årsbidraget bör åtminstone täcka avskrivningarna och även i normala fall låneamortering-

arna. 

 Avgifter och taxor justeras med beaktande av kostnadsutvecklingen. 

 Kommunens ökande kostnadsutveckling måste stävjas under 2022 och de kommande åren.” 

På detta sätt får kommunfullmäktiges majoritet möjlighet att påverka kommundirektörens prioritering och mål 

för arbetet genom att ändra formuleringarna i budgetbok för varje enskilt år. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige fastställer bilagan till kommundirek-

törsavtalet i enlighet med bilaga. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

Kst bilaga nr 1/26.09.2022 

 

Föredragandes förslag: 

Ideén med så kallade pensionärs lägenheter är god, äldreomsorgsledaren vill dock 

benämna denna typ av boende som ”bostäder anpassade för personer med nedsatt 

fysisk funktions förmåga”, detta inbjuder till att även yngre personer med nedsatt 

fysisk funktions förmåga skulle ha möjlighet hyra sin bostad. Att placera denna typ 

av boende i närheten av Tallgården, har flera synergieffekter. Det är enklare för de 

boende som önskar komma till Tallgården för att äta och umgås, det är smidigt för 

hemservice personal som enkelt och snabbt kan ge service. Dock behöver man på 

olika samhällsplan diskutera och avväga vad som är den bästa lösningen, gällande 

placering, boendeytor med mera. Nämnden diskuterar ärendet och lämnar sina syn-

punkter.  
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Beslut: 

 

Nämnden kan inte se att det i nuläget finns behov av denna specifika typ av bostä-

der. I samband med att en enkät görs för Plan för att stöda den äldre befolkningen, 

är detta ämne en adekvat frågeställning och bör ingå. 
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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 en-

ligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 

beslutet. 

 

Paragrafer §§ 18-23 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 

110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 

(sen instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer § 17 

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 framstäl-

las, samt tid för yrkande 

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 kommunmedlemmar. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 

Omsorgsnämnden i Sund 

Norra Sundsvägen 361, Björby 

AX-22520 Kastelholm 

 

Paragrafer: § 17 

 

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 påvisas. En 

kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet lagts fram of-

fentligt på den digitala anslagstavlan. 

 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall un-

dertecknas 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 lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 

 

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. 

 


