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Ärendets §-nummer  Ärende 

 

15 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

16 § Val av protokolljusterare 

17 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

18 § Budgetdiskussion 

19 §  Skatteören 2019 

 

20 §  Fastställa arvoden 2019 

 

21 §   Fastställa avgifter och hyror 2019 

 

22 §  Inrättande av tjänst som bibliotekssekreterare 

 

23 §  Anmälningsärenden 

 

 

 Besvärsanvisning 
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KF § 15: Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

  

  

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut: 

 

  

 

 

 

KF § 16: Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras 

efter mötet. 

 

 

 Beslut: 

 Till protokolljusterare valdes xx och xx.  

 

 

 

KF § 17 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut: 
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KF § 18 Budgetdiskussion 

 

 KS § 57                                   

   

År 2017 erhöll Sottunga 212 781 € i landskapsandelar samt ytterligare 

16 516 € i kompensationer. Sammanlagt 229 297 €. ( justeringsbeloppet 

om 13 205 € dras av från totala andelarna 242 000 €). 
 

År 2018 erhåller Sottunga 188 178 € i landskapsandelar (inkl utjämning 

för övergången till nytt landskapsandelssystem) samt ytterligare 20 784 € 

i kompensationer. Sammanlagt 208 962 €. 

 

År 2019 erhåller Sottunga preliminärt 138 828 € i landskapsandelar (inkl 

utjämning för övergången till nytt landskapsandelssystem) samt ytterli-

gare XX euro i kompensationer. Skillnaden mellan landskapsandelarna 

för 2018 och 2019 beror huvudsakligen på att besparingen på landskaps-

andelarna ger fullt utslag 2019 (grundskola och sociala) samt att utjäm-

ningsbeloppet minskar, utöver det är indexförändringen negativ.   

 

I takt med att utjämningen fasas ut så beräknas totala lanskapsandelar för 

2020 bli under 100.000 €. 

 

 Skatteintäkterna har var i bokslut 2017 (436 336 €). För 2018 budgetera-

des aningen positivt skatteintäkterna totalt till 456 400 €, vilket visar sig 

vara för mycket eftersom speciellt samfundsskatterna blir mindre än bud-

geterat. Skatteintäkterna för kommunalskatt 2019 kan beräknas enligt 

prognosverktyg till 353.000 €. 

 

 Enligt Finlands kommunförbunds prognosverktyg kan skatteintäkterna 

kalkyleras enligt följande: 

 Kommunalskatt  379.000 

 Sanfundsskatt 13.000 

 Fastighetsskatt  72.000 (34.000) 

 Totalt   465.000 (427.000) 

 

 Då kan antas att det finns en felvariabel i beräkningen av allmän fastig-

hetsskatt som kommunen 2018 beslöt fastställa till 0. Om man ser på tidi-

gare år har fastighetsskatten totalt varit ca 34.000 €. Enligt detta kan skat-

teintäkterna totalt beräknas till 427.000 € 

 

 I budgetuppföljning per den 26.9 ser man bl.a. följande: 

  BS 2017 BG 2018 26.9 förverkligat 

 Totalt -14.115 -119.872 -5.981 

 Bildningsv. -95.227 -122.790 -67.527 

 Socialv. -408.146 -463.729 - 277.178 

 



Sottunga kommun 

 
Organ 

Kommunfullmäktige i Sottunga 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdesdatum 

19.11.2018 

Sida 5 

 

 

 

 

 
Protokolljusterarnas signaturer   Utdragets riktighet bestyrker 
 

      

 

 Skolnämnden och kulturnämnden har inlämnat sina budgetförslag men 

det finns ännu inget sammandrag för budget 2019 totalt sett. 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen diskuterar budgetsituationen 2019. 

 

 KS § 57  

 Beslut:  

 Budgetsituationen diskuterades och kommunsekreteraren utarbetar bud-

getförslag till nästa styrelsemöte. 

 

KF § 18 

 

 Beslut: 
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KF § 19  Fastställa skatteören 2019 

 

 KS § 58 

 Skatteören 2018 har varit följande: 

 Inkomstskattesats 18.00 

 Allmän fastighetsskatt 0,00 (KF beslut 28.12.2018 § 45) 

 Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,50 

 Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader 0,90 

 Fastighetsskatt för kraftverk 2,00 

 

 Orsaken till att allmän fastighetsskatt fastställdes till 0 % var ny tolkning 

av lag gällande allmän fastighetsskatt vilket medförde att vissa fastighets-

ägare drabbades av oskäligt höga fastighetsskatter. 

 

 Ifall kommunen väljer att återinföra allmän fastighetskatt betyder det att 

de fastighetsägare som drabbas oskäligt själva bör söka ändring eller skat-

terättelse direkt till skatteverket. 

  

 

Kommunsekreterarens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige oförändrade  

skatteören 2019. 

 

KS § 58 

Beslut: 

Enligt förslag. 

KF § 19 

 

  

 Beslut: 
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KF § 20 Fastställa arvoden 2019 

 

  KS § 60 

  Kommunfullmäktige fastställer årligen arvoden för förtroendevalda. 2018 

års arvoden i bilaga till kallelsen. 

   

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen diskuterar arvoden 2019 och ger direktiv för fortsatt 

beredning. 

 

  KS § 60 

  Beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige följande ändringar i 

arvoden 2019: 

  Arvode för socialnämndens ordförande höjs från 380 € till 520 €. 

 

KF § 20 

  Beslut: 
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KF § 21  Fastställa avgifter och hyror 2019 

  KS § 61 

Kommunfullmäktige beslutar om avgifter och hyror för kommunens lä-

genheter. 

Hyror och avgifter diskuteras på mötet. Avgifter och hyror 2018 i bilaga 

till kallelsen. 

 

  Kommunsekreterarens förslag 

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och ger direktiv för fortsatt bered-

ning. 

KS § 61  

  Beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige oförändrade hyror 

2019. Socialnämndens och skolnämndens avgifter enligt bilaga. Övriga 

avgifter föreslås förbli oförändrade. 

 

KF § 21 

  Beslut: 
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KF § 22  Anställning av bibliotekssekreterare 

  KS § 64 

Med anledning av bibliotekarie Birgitta Sauréns pensionering lediganslås 

befattning som biblioteksekreterare. 

Den tidigare tjänsten som bibliotekarie avslutas och ny befattning som 

bibliotekssekreterare inrättas under förutsättning att kommunfullmäktige 

godkänner ändringen. 

Uppgiften som bibliotekssekreterare beräknas kunna utföras med arbetstid 

på ca 10 % av ordinarie kansliarbetstid. 

Avlöning enligt AKTA. 

Innan nyanställning uppgörs tjänstebeskrivning.  

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att den tidigare biblio-

tekarietjänsten avslutas 31.12.2018 och att en befattning som biblioteks-

sekreterare inrättas 1.1.2019. Befattningen som bibliotekssekreterare ledi-

ganslås och bibliotekssekreterare anställs under förutsättning att kommun-

fullmäktige inrättar tjänsten. 

Ärendet förordas kommunfullmäktige. 

KS § 64 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 

KF § 22 

  Beslut: 
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KF § 23 

 

  Anmälningsärenden 

  Ekonomisk rapport 

  Kommunstyrelsens möte 5-6/2018 

 Kommunreformen 

 KST 

 Provtagning deponin 

 Reningsverket 

 Turlistor 

 Handlingar förda till landskapsarkivet  

 Skrivelse om färskvarutransport inlämnat till LR 

 Skrivelse om turlistor inlämnat till LR 

 Skrivelse om kortrutten inlämnat till LR 

 Skrivelse Skärgårdsnämndens uppgifter utarbetas 

 Skrivelse om ångbåtsbryggan inlämnat till LR 

 Bränsleförsörjning i hamnen 

 Projektaktuellt 

 

  

 

Beslut: 
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Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

 

 

 

 

 

 

 

Vad förbudet 

grundar sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut gäller beredning eller verkställighet, kan 

kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslut: 

 

Paragrafer:  

 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer:  

 

 

Enligt 5 §, 1 mom, i förvaltningsprocesslagen kan besvär inte anföras över 

nedan nämnda beslut. 

 

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: 

 

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Myndighet till vil-

ken rättelseyrkande 

kan framställas 

samt tid för yr-

kande av rättelse. 

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

rättelseyrkande. 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: 

 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

Sottunga kommun 

22720 Sottunga 

 

Paragrafer:  

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets 

innehåll 

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

kandet skall undertecknas av den som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 

Besvärsmyndighetens 

adress och besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. 

Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med an-

ledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär 

också av dem som är part eller kommunmedlem. 

 
Kommunalbesvär, paragrafer:  

Besvärstid: 30 dagar 

 
Adress: 

Ålands förvaltningsdomstol 

Torggatan 16 
22100 MARIEHAMN 

 

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 

Besvärstid, 14 dagar 
 

Adress: 

Ålands landskapsregering 
Box 1060 

22111 MARIEHAMN 

 

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket 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 för-
fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall 

också hans yrke, boningsort och postadress anges samt en fullmakt från ändringssö-

kanden.  
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som offi-

ciellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

Inlämnande av be-

svärshandlingar 

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 

utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så 
fall på avsändarens ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de 

kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. 

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsut-

draget 
 

 

 


