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Protokolljusterarnas signatur
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Utdragets riktighet bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige i Sottunga

27.6.2019

KF § 12:

Sida 3

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kommunsekreterarens förslag:
Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut:
Enligt förslag.

KF § 13:

Val av protokolljusterare
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras
3.7.2019.

Beslut:
Till protokolljusterare valdes Kerstin Ivarsson och Raul Petrell.

KF § 14

Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Kommunsekreterarens förslag:
Föredragningslistan godkänns.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige i Sottunga

27.6.2019

KF § 15

Sida 4

Bokslut och verksamhetsberättelse 2018
Revision utfördes 23.5 och revisorerna förordade att bokslutet godkänns
och att redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.
KS 44
Kommunsekreterarens förslag:
Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.

Beslut:
Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 godkändes och överlämnas till revisorerna för granskning.
Kommunstyrelsen noterar att tryckfel korrigeras och samt att även verksamhetsberättelsens nyckeltal gällande ackumulerat överskott korrigeras
enligt uppgifterna i balansräkningen.

KF § 15
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände bokslut och verksamhetsberättelse 2018.
Redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. Årets resultat – 137 788 €
avdras från eget kapital.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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KF § 16

Sida 5

”Storkpeng”
KS § 33
I kommunen har tidigare diskuterats utbetalning av en sk ”storkpeng” till
familjer med nyfödda barn i kommunen.
I dagsläget finns 2 nyfödda barn i kommunen.
Alternativ kunde vara att utbetala en summa som gåva eller bidrag.
Skattemyndigheter kontaktas för att kontrollera denna möjlighet.

Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
Beslut:
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att ett bidrag (”storkpeng”) på 500 € utbetalas till familjer med nyfödda barn. Familjerna bör
vara mantalsskrivna i kommunen.

KF § 16
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att ”storkpeng” kan utbetalas i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Kandidater till Företagsam Skärgård
KS § 35
Inför vårens årsmöte i Företagsam Skärgård sökes nomineringar till styrelsen.
Representanter från Sottunga har varit Björn Rönnlöf och Lotta-Bäcksbacka Karlsson som ersättare.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen nominerar kandidater från Sottunga till styrelsen i Företagsam Skärgård.
Beslut:
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige följande kandidater;
Björn Rönnlöf, Jenny Nylund (ersättare).

KF § 17
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att utse Björn Rönnlöf och Jenny Nylund (ers.)
till kandidater för Företagsam skärgårds styrelse.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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KF § 18

Sida 7

Lag om kommunreform
KS § 36
Landskapsregeringen har 4.4.2019 beslutat att sätta landskapslagarna om
kommunreform i kraft från den 1 maj 2019.
Detta betyder att kommunerna nu bör inleda arbetet med att skriva ett
samgångsavtal som kan godkännas i varje kommun i ett lagstadgat samarbetsområde, så att landskapsregeringen senast före utgången av juni månad 2021 kan fastställa avtalet. Lagen innebär således att Åland den 1 januari 2022 består av fyra kommuner.
I enlighet med den i kraft varande reformlagen ska de kommunindelningsutredningar som genomförts i respektive samarbetsområden ligga till
grund för samgångsavtalen.
Under våren kommer landskapsregeringen att föra ett korrigerat landskapsandelssystem för remiss till kommunerna. I förslaget ingår utlovade
förändringar som beaktar den nya kommunstrukturen.
Landskapsregeringen kommer att tillse att kommunerna har tillgång till
sakkunnigt processtöd under arbetets gång, och också aktivt medverka till
en god dialog inom och med kommunerna.

Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen utser personer som ska delta i förhandlingar om samgångsavtal.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges ordförande, styrelse ordförande och kommunsekreterare utses till kandidater som ska delta i förhandlingar om samgångsavtal ifall arbetet med
avtalet kan påbörjas.
KF § 18
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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KF § 19

Sida 8

Erbjudande om köp av platser på Oasen
§08, Socialnämnden
Hänvisning till kommunfullmäktige beslut den 18.12 2018 § 31 ” Hammarlands erbjudande om köp av platser på Oasen. Ärendet bereds i socialnämnden”.
Inkom under december månad 2018 till Sottunga kommunstyrelse en anbudsbegäran för försäljning av två andelar i oasen boende- och vårdcenter
k.f. från Hammarlands kommunstyrelse. Senas den 31.1 2019 kl 16.00 skall
anbudet inlämnas skriftligt.
Kommunfullmäktige i Hammarlands kommun har beslutat sig för att sälja
två av kommunens sammanlagt åtta andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f. Idag motsvarar en andel en vårdplats i kommunalförbundet. Rättigheter och skyldigheter som en andel medför regleras genom kommunalförbundets grundavtal, förvaltningsstadga och budget.
Överlåtelse sker i enlighet med grundavtalets § 19 genom en inbördes överenskommelse mellan kommunerna efter fullgjord betalning av köpesumma. Hammarlands kommun förbehåller sig rätten att anta eller förkasta
inkomna anbud.

Förslag ss:
Då Jomala kommun enligt beslut i fullmäktige 15.01 2019 redan givit anbud på platserna förfaller ärendet.
Diskussionssammanfattning:
Då Hammarlands kommun meddelat att anbudstiden förlängts fram till
01.04 2019 togs ärendet ändå till diskussion
Priset, bokföringsmässigt för en plats är 16.340 €. Om flera kommuner lägger bud kan man anta att priset blir högre.
I dagsläget har kommunen 4 klienter på institutionsplats på Oasen. För närvarande är beläggningsprocenten hög på Oasen. Då kommunen äger endast
en plats kan detta tala för ett behov av ytterligare någon ägoplats. Om flera
ägoandelar kunde någon plats omvandlas till ESB - boende med något lägre
dygnspris. Fler platser medför även merkostnader i form av grundavgift och
andra andelskostnader. Grundavgiften för en plats betalas av användarkommunen om platsen används, av ägarkommunen om platsen står tom.
Tomma platser “roterar” enligt ett schema för att kostnaderna ska fördelas
så rättvist som möjligt. Oklart vad som händer med kommunalförbundet
vid den planerade kommunsammanslagningen.
Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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I grannkommunerna finns för närvarande lediga ESB - platser att “hyra in
sig på”.
Har kommunen råd att köpa ytterligare en plats och ta på sig merkostnaderna det medför?
Beslut: Nämnden konstaterar att det kommit en förlängning av anbudstid
fram till den 1.4 2019. Av budgettekniska skäl och rådande omständigheter
med tanke på kommunens osäkra framtid, kan nämnden inte ta ett beslut.
Ärendet sändes vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.
KS § 17
Med hänvisning till socialnämndens resonemang att det i grannkommunerna finns lediga ESB platser och med beaktande av pågående kommunreform samt kommunens ekonomiska situation är det svårt att motivera i
dagsläget köp av platser på Oasen.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att Sottunga kommun
inte ger anbud på platser i Oasen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att Sottunga kommun inte ger anbud på platser i
Oasen. Ärendet delges kommunfullmäktige.

KF § 19
Beslut:
Ärendet antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Kompletteringsval till biblioteks- och kulturnämnden
KS § 29
Jenny Nylund har förlorat sin valbarhet till biblioteks- och kulturnämnden
eftersom hon nu är anställd som bibliotekssekreterare i kommunen.
Monica Heidemann är tillfrågad och intresserad av att ställa upp i nämnden.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Monica Heidemann
väljs till biblioteks- och kulturnämnden istället för Jenny Nylund.
Beslut:
Enligt förslag.

KF § 20
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunsekreterarens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Bidrag till Sottunga AHL
KS § 46
Arbete med att iordningsställa bränsleförsörjning i hamnen pågår. Sottunga
AHL ansvarar för att projektet genomförs enligt plan.
Kommunstyrelsen har tidigare behandlat ärendet 23.1.2019 § 8 och beslöt
då att återremittera ärendet till Sottunga AHL med önskan att även andra
bidragsmöjligheter undersöks, samt att AHL diskuterar möjligheten att det
gamla bränslemagasinet överlåts till kommunen under förutsättning att
bränsletankarna bortförs.
Kommunstyrelsens ordförandes förslag
Kommunstyrelsen beviljar Sottunga AHL bidrag på 5000 € för att ordna
bränsleförsörjning i hamnen. Kommunen överlåter en av de gamla pontonerna åt Sottunga AHL, varefter pontonen då inte mera är kommunens ansvar. Ärendet delges kommunfullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.

KF § 21
Beslut:
Ärendet antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Personer till förhandlingsgrupp KST
Sottunga kommun bör utse person till förhandlingsgrupp för grundavtal
KST.

Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med övriga skärgårdskommuner att
utse Kumlinge kommundirektör Christian Dreyer och Vårdö kommundirektör Andreas Johansson (ersättare) till förhandlingsgruppen för grundavtal KST.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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KF § 23
Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslut 2-4/2019
Underhåll av kommunala vägar
Behandlat i KF § 8. För verkställande bör beaktas lag om kommunreform i
kraft 1.5.2019.
Fastighetsskötarens och kommunsekreterarens semester

Beslut:
Antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning
BESVÄRSFÖRBUD
Eftersom nedan nämnda beslut gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslut:
Paragrafer: 12-14, 23

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rätVad förbudet grun- telseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet.
dar sig på
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 vilken rättelseyrkande
kan framställas
samt tid för yrkande 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

Protokolljusterarnas signaturer

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Utdragets riktighet bestyrker

Sottunga kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige i Sottunga

27.6.2019

Sida 15

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighetens I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.
adress och besvärstid Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär
också av dem som är part eller kommunmedlem.
Kommunalbesvär, paragrafer: 15-22
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 författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall
också hans yrke, boningsort och postadress anges samt en fullmakt från ändringssökanden.
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 besvärshandlingar

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 protokollsutdraget

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

