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Sammanträdestid: 18.12.2017
kl. 13.30 – 15.30
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Val av protokolljusterare
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Godkännande och komplettering av föredragningslistan
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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 Inga Eklund och Kerstin Ivarsson. Protokolljustering 19.12.2017 kl. 10.00 i kommunkansliet.

KF § 37

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

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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KF § 38
Budget 2018 och ekonomiplan 2019 - 2020
KS §§ 55, 64
Budgetförslag 2018 och ekonomiplan 2019 – 2020 i bilaga till kallelsen.
Följande önskemål framfördes på senaste styrelsemöte:
Underhåll av kommunala vägar
Båtplatser i Kyrkviken
Ersättning för inkomstbortfall för förtroendevalda
Tidigare diskuterats
Underhåll av kommunens lägenheter
Central Baltic Projekt
Investeringsprojekt som överskrider projektbudget
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och ger direktiv för fortsatt beredning av budget 2018.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att följande beaktas:
Projektering Söderbyvägen och Karlssons väg
Kostnader för båtplatser i Kyrkviken
Ersättning för inkomstbortfall för förtroendevalda
KS § 64
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget 2018 preliminärt och fattar
slutligt på följande möte. Ärendet delges kommunfullmäktige.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut:
Enligt förslag med tillägget att Ekonomiplanenens prioriterade områden
godkänns.
KF § 24
Beslut:
Kommunfullmäktige inväntar kompletterande beredning.
KS § 78
Kommunsekreterarens förslag:
Budgetdiskussion sker på mötet.
Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Noterar att grunder för beräkning av fastighetsskatt har ändrats, tillämpning av lag, vilket kan medföra betydande kostnadsökningar för vissa
markägare. Tidigare impediment beskattas som tomtmark om det inte är
frågan om jordbruksfastighet.
Noterar osäkerhet vid beräkning av intäkter för samfundsskatt.
Kommunstyrelsens ändringsförslag (uppdaterat budgetförslag) i bilaga till
kallelsen.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att bifogat budgetförslag 2018 godkänns.
KF § 38
Beslut:

Kommunfullmäktige fastställde bifogad budget 2018 (-114.872 €) och
ekonomiplan 2019 – 2020 .
Kommunfullmäktige är positiv till att grundförbättring av kommunala
vägar utförs de närmaste åren.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Vatten- och avloppsplan
Ks § §70, 79
En av åtgärderna i Ålands vattenåtgärdsprogram för åren 2016-2021 är att
ta fram en VA-plan för hela Åland. Enligt vattenåtgärdsprogrammet är
landskapsregeringens miljöbyrå ansvarig för åtgärden, men en stor del av
arbetet kommer att genomföras som ett projekt vid Ålands Vatten Ab.
Styrelseordförande Björn Rönnlöf har arbetat fram förslag till VA-plan
för Sottunga.
Ytterligare information delges på mötet.

Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till VA-plan för Sottunga och förordar ärendet för kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
Beslut:
Ärendet remitterades för fortsatt beredning.
§ 79
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till VA-plan för Sottunga och förordar ärendet för kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
Beslut:
Enligt förslag

KF § 39
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände bifogad VA-plan för Sottunga.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Anmälningsärenden

Projektrapport
Grävning pågår. Risk för tilläggskostnader.
Skärgårdsnämnden
Lätt trafik mellan skärgårdskommuner diskuterades men ansågs inte
lämpligt. I så fall endast som komplement för ordentliga färjor.
Hälsovårdssituationen
Kommunstyrelsen skickar skrivelse till ÅHS
Skärgårdstandläkare
Tandläkarstol är planerad till 2018 till skärgården och ärendet kommer att
diskuteras med kommunerna.
Trafiksituationen,
Trafiknämnden skriver ett förslag till utlåtande angående bl.a. kapacitetsminskning, bokningssystem, teknisk status på färjorna, svårighet för turister, deltagande av möten, resor utomlands mm.
Vattenprovtagning vid deponin, kort info
Julgåvor beställda
Kommunförbundets höstmöte, kort info
Styrelseprotkoll 8/2017 för kännedom.

Kommunfullmäktige tackar personal och förtroendevalda
Kommunfullmäktige tackar all personal och förtroendevalda för gått arbete under året och önskar alla God Jul och Gott Nytt År!
Beslut:
Anmälningsärendena 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: 35 – 37, 41

Vad förbudet
grundar sig på

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 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

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

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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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: 38, 39
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

