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Ärendets §-nummer  Ärende 

 

35 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

36 § Val av protokolljusterare 

37 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

38 § Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 

39 §  Förslag till grundavtal för KST 

 

40 §  Anhållan om bidrag för bränslestation i hamnen 

 

41 §  Finlands kommunförbunds förtjänsttecken till Märta Grunér 

 

42 § Anmälningsärenden 

 

 Besvärsanvisning 
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KF § 35: Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

  

  

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 

 

  

 

 

 

KF § 36: Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras 

efter mötet. 

 

 

 Beslut: 

 Till protokolljusterare valdes Britt Pettersson och Inga Eklund. Protokoll-

justering 19.12.2019 kl. 15.00 i kommunkansliet. 

 

 

 

KF § 37 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut: 

 Enligt förslag med tillägget att Finlands kommunförbunds förtjänsttecken 

till Märta Grunér behandlades som skild paragraf. 
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KF § 38 Budget 2020 och ekonomieplan 2021-2022 

  

 Budget 2020 

 Verksamhetens intäkter 94.205 € 

 Verksamhetens kostnader -682.875 € 

 Verksamhetsbidrag – 588.670 € 

 Årsbidrag – 69.403 € 

 Avskrivningar -26.645 € 

 Resultat – 96.048 € 

 

 Investeringar 150.000 (Bastu/servicebyggnad, vägar, brygga) 

 

 Ekonomiplan 

 Planerade investeringar och arbete med samgångsavtal beaktas. 

 

 Budget och ekonomiplan i bilaga till kallelsen. 

  

 

 Kommunsekreterarens förslag 

 Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget 2020 och ekonomiplan 

2021-2022 och förordar ärendet för kommunfullmäktige. Det budgeterade 

underskottet – 96.048 finansieras med eget kapital. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 

 

KF § 38 

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige fastställde budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 

i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Det budgeterade underskottet – 

96.048 finansieras med eget kapital 
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KF § 39                             Förslag till grundavtal för KST 

 

Socialnämnden § 34 

 
Gruppen med mandat att förhandla fram ett grundavtal för kommunernas social-

tjänst (KST) har träffats 3 gånger under hösten 2019. Vid senaste mötet den 18.9 

behandlades bl.a. finansiering av kommunalförbundets verksamhet och investe-

ringar.  Alternativen som framfördes var fördelning enligt invånarantal eller 

50/50 (50 % skattekraft och 50 % enligt invånarantal). Eftersom mötet inte 

kunde enas om ett alternativ så blev det röstning. 15 kommuner röstade för för-

delning 50/50 och Mariehamns stad röstade för fördelning enligt invånarantal.  

Om en majoritet av medlems kommunernas fullmäktige godkänner det bifogade 

förslaget så träder avtalet ikraft. Senast 30.11 bör förslaget ha behandlats i samt-

liga medlemskommuner. 

Kommunalförbundets namn är Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) och dess 

hemort är Mariehamn. 
Medlemskommuner är: Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, 

Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sott-

unga, Sund och Vårdö. 
Om en eller flera kommuner går ihop blir den eller de nya kommuner som upp-

står medlemmar i kommunalförbundet med den ägarandel som motsvarar de ti-

digare kommuner/kommundelar som nu bildar en ny kommun. 

 
Kommunalförbundets verksamhet omfattar all den socialvård som enligt lag an-

kommer kommunerna i enlighet med 1 § LL om kommunalt samordnad social-

tjänst (ÅFS 2016:2) eller senare motsvarande lagstiftning. 
Kommunalförbundet utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsom-

råde i enlighet med 3 § 1 mom. LL om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 

2016:2) eller senare motsvarande lagstiftning. 
Kommunalförbundet ska säkerställa att de socialvårdstjänster som var och en har 

rätt till finns att tillgå för samtliga invånare i socialvårdsområdet, inom de grän-

ser som står till socialvårdens förfogande vid respektive tidpunkt. 
 
Verksamheten ska sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner, en 

effektiv användning av resurserna, en samlad kompetens och hög specialisering 

inom personalen, en hög integritet, en stark anonymitet och ett gott rättsskydd. 
 
Kommunalförbundets verksamhet ska finansieras av kommunerna gemensamt. 
Kommunalförbundets kostnader beräknas som summan av verksamhetsbidrag, 

avskrivningar,finansiella kostnader och extraordinära poster. 
Från kostnader dras landskapsandelarna som till förbundet betalas enligt Land-

skapslag om landskapsandelar (2017:120) eller senare motsvarande lagstiftning. 

Den resulterande summan utgör förbundets nettodriftskostnad. 
Förbundets nettodriftskostnad fördelas mellan medlemskommunerna i två lika 

stora delar: 
Förbundets halva nettodriftskostnad fördelas enligt varje kommuns andel av to-

tala antalet invånare per 31.12 före räkenskapsåret. 
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Förbundets halva nettodriftskostnad fördelas enligt varje kommuns andel av den 

totala skattekraften. 
Med kommunens skattekraft avses den uträknade beskattningsbara inkomsten i 

kommunen. Den beskattningsbara inkomsten beräknas genom att kommunens 

skatteinkomster från förvärvsinkomst-och samfundsbeskattningen divideras med 

en inkomstskattesats. Kommunens skatteinkomster från 
förvärvsinkomstbeskattningen divideras med kommunens inkomstskattesats, 

medan kommunens skatteinkomster från samfundsbeskattningen divideras med 

den genomsnittliga inkomstskattesatsen för kommunerna i landskapet. Summan 

av dessa utgör kommunens skattekraft. Vid beräkningen 
beaktas inkomsterna från förvärvsinkomst- och samfundsbeskattningen sådana 

de redovisas då beskattningen för året är slutförd. 
 
I budget för varje räkenskapsår ska en budgeterad betalningsandel per kommun 

tagas in. Denna betalningsandel faktureras i tolv (12) månatliga rater av kom-

munalförbundet. Innan bokslutet fastställs ska en slutjustering göras genom att 

en slutgiltig betalningsandel per kommun fastställs och 
eventuell mellanskillnad betalas till eller från de enskilda kommunerna. I bokslu-

tet ska alltid de inkomna betalningarna motsvara förbundets nettodriftskostnad. 
 
Utöver vad som stadgas ovan är medlemskommun förbunden att till kommunal-

förbundet vidarebefordra sådana kostnadsersättningar som tillkommer primär-

kommun trots att verksamheten 
egentligen utförs av kommunalförbundet, till exempel för integrationsarbete. 

Dessa intäkter räknas till förbundets övriga intäkter och dras inte från enskild 

kommuns betalningsandel. 

Fördelning enligt invånarantal eller 50/50 (50 % skattekraft och 50 % enligt in-

vånarantal) kan innebära för Sottungas del en kostnadsökning om ca 35.500 

euro. Vad summan slutligen blir, är beroendes av hur tilldelning av landskapsan-

delar och finansiering kommer att se ut. Systemet kommer även att innebära ett 

solidarisk betalningsansvar. Solidariskt kostnadsansvar innebär ett skydd mot 

plötsliga kostnadsökningar vilket kommunen tidigare ställt sig bakom som ett 

krav på kommunernas socialtjänst. 
 
Jämförelse av de olika systemen, se bilaga 7 
Ny kostnadsfördelning, se bilaga 8 
Dagens kostnadsnivå, se bilaga 9 
Invånare, se bilaga 10 
Skattekraft, se bilaga 11 
Basbelopp, se bilaga 12 
Grundavtal för kommunernas socialtjänst k.f, se bilaga 13 
Förslag ss:  

Socialsekreteraren föreslår inför nämnden att förslag till grundavtal för kommu-

nernas socialtjänst k.f godkänns i enlighet med det utkast till avtal enligt bilaga 

8. Kostnadsfördelningen  för kommunernas socialtjänst fördelas enligt invåna-

rantal eller 50/50 (50 % skattekraft och 50 % enligt invånarantal).  Ärendet sän-

des till kommunstyrelsen för vidare behandling.  
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Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart och sändes till kom-

munstyrelsen för vidare behandling.    

KS § 77 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner grundavtal för KST enlighet med det utkast  

till avtal enligt bilaga 8. Kostnadsfördelningen för kommunernas socialtjänst  

fördelas enligt invånarantal eller 50/50 (50 % skattekraft och 50 % enligt invåna 

rantal. 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att ärendet förordas kommunfullmäktige. 

 

 

  

KF § 39 

 

  Beslut: 

Kommunfullmäktige godkände grundavtal för KST i enlighet med  

kommunstyrelsens förslag. Kostnadsfördelningen för kommunernas socialtjänst  

fördelas enligt invånarantal eller 50/50 (50 % skattekraft och 50 % enligt invåna 

rantal). 
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KF § 40 Anhållan om bidrag för bränslestation i hamnen 
 

  KS § 62 

  Kommunstyrelsen har tidigare beviljat 5000 € åt Sottunga AHL för att 

ordna bränsleförsörjning i hamnen. 

 

  Sottunga AHL:s kostnader för bränslestationen blev totalt 9953 €. Buti-

kens bidrag var 1000 €. Privata sponsorer har bidragit med 800 €. 

 

  Den summa som återstår är ännu 3153 € medräknat privat sponsorering. 

 

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 

   

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att ett bidrag på 3000 

€ kan utbetalas till Sottunga AHL för bränslestation i hamnen. 

 

KF § 40 

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige godkände att bidrag på 3000 € utbetalas till Sottunga 

AHL för bränslestation i hamnen. 
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KF § 41 Finlands kommunförbunds hederstecken till Märta Grunér 

 

 

  Finlands kommunförbund har beviljat hederstecken i guld till kommun-

styrelsens viceordförande Märta Grunér. Motiveringen är bl.a. mångårigt 

och betydelsefullt arbete för Sottunga kommun. 

 

  Efter att kommunstyrelsens ordförande hållit tal överräcktes förtjänstteck-

net av kommunfullmäktiges ordförande. 

 

  Beslut: 

  Ärendet antecknades för kännedom. 
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KF § 42 

 

  Anmälningsärenden 

  Kommunstyrelsens protokoll  8/2019 

  Mellankommunal ombudsstämma på Föglö 27.1.2020 

     

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Antecknas för kännedom. 

   

 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande tackade tjänstemän och förtroen 

devalda för förtjänstfullt arbete under året och önskade alla God Jul  

och Gott Nytt År! 
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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: 35 – 37, 41, 42 

 

 

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: 38 - 40 

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 
 

 

 


