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Beslutande 
 STYRELSEMEDLEMMAR  ERSÄTTARE 

x Björn Rönnlöf, ordf  Inga-Lill Pettersson 
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Göran Stenros, kommunfullmäktiges ordförande 

 

 

 

Paragrafer 29 - 40 
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Björn Rönnlöf  Kennet Lundström 
Ordförande   Sekreterare  

Protokolljustering Ort och tid Sottunga 30.4.2019 

  
 

 
Underskrifter 

 

 

Märta Grunér  

 

 

Stig Karlsson 

Protokollet framlagt 

till påseende 

Plats och tid Sottunga 30.4.2019 

 

 

 
 Intygar 

Utdragets riktighet 

bestyrker 

Ort och tid  

 

 

Kennet Lundström 

Kommunsekreterare 

 Underskrift 
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Sammanträdestid: 17.4.2019, kl.  13.00- 16.05 

Sammanträdesplats: Sottunga skola, 

kommunens mötesrum 
 

 

 
Ärendets §-nummer  Ärende 

 

§ 29 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

§ 30 Val av protokolljusterare 

§ 31 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

§ 32 Preliminära bokslutssiffror 

 

§ 33  "Storkpeng" 

 

§ 34 Fördelning av andelar från kommunens antennbolag 

 

§ 35  Kandidater till Företagsam Skärgård 

 

§ 36  Lag om kommunreform 

 

§ 37  Fastighetsskötarens semester  

 

§ 38  Ändring av hyresavtal, Posthuset 

 

§ 39  Anmälningsärenden 

 

§ 40  Avtal för nytt ekonomisystem 

 

 ............................................................................................................. Anvisning för rättelseyrkande  
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§ 29 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

  

   

  

  

 

 

 

§ 30 Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Till protokolljusterare väljs Märta Grunér och Stig Karlsson. Protokoll-

justering 30.4.2019 kl. 11.00 i kommunkansliet. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

  

  

 

 

 

§ 31 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut:  

 Enligt förslag med tillägget att § 40, avtal för ekonomisystem behandla-

des. 
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KS § 32                             Preliminära bokslutssifror 

 

  

 Resultat 2018 i bilaga till kallelsen. 

 

  

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Ärendet antecknas för kännedom. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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 KS § 33 ”Storkpeng” 

 

 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 (”stork-

peng”) på 500 € utbetalas till familjer med nyfödda barn. Familjerna bör 

vara mantalsskrivna i kommunen.  
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KS § 34 Fördelning av andelar från kommunens antennbolag 

 

  Kommunstyrelsen har i enlighet med beslut 19.2.2018 § 13 avslutat 

kommunens antennbolag. 

 

  Kommunstyrelsen beslöt 27.2.2019  § 31 att den summa som finns i an-

tennbolaget överförs till kommunens konto. 

 

  Beslutet 27.2.1019 § 13 bör rättas eftersom bolaget har totalt 19 abonnen-

ter och fördelning bör vara enligt deras andelar (insats) i bolaget. 

 

  Andelarna är fördelade enligt följande: 

  Kommunen 13 

  Marklint 3 

  Hages 1 

  Butiken 1 

  Tennes 1 

 

  Totalt är andelarna 3176,69 €. En andel är värd 167,19 €. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Andelarna fördelas enligt insats och återbetalas till abonnenterna. 

 

  Beslut:  

  Enligt förslag. 
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§ 35  Kandidater till Företagsam Skärgård 

 

  Inför vårens årsmöte i Företagsam Skärgård sökes nomineringar till sty-

relsen. 

 

  Representanter från Sottunga har varit Björn Rönnlöf och Lotta-

Bäcksbacka Karlsson som ersättare. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen nominerar kandidater från Sottunga till styrelsen i Fö-

retagsam Skärgård. 

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige följande kandidater; 

Björn Rönnlöf, Jenny Nylund (ersättare). 
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KS § 36 Lag om kommunreform 

 

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 sam-

arbetsområde, 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 kommunindel-

ningsutredningar som genomförts i respektive samarbetsområden ligga till 

grund för samgångsavtalen. 

Under våren kommer landskapsregeringen att föra ett korrigerat land-

skapsandelssystem 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 sam-

gångsavtal. 

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunfullmäkti-

ges ordförande, styrelse ordförande och kommunsekreterare utses till 

kandidater som ska delta i förhandlingar om samgångsavtal ifall arbetet 

med avtalet kan påbörjas. 
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KS § 37 Fastighetsskötarens semester 

 

  Enligt uppgift från löneräknare har fastighetsskötaren 10 dagar semester 

kvar att ta ut innevarande semesterår. Semesterdagarna borde tas ut senast 

innan april men arbetsgivaren kan besluta om övriga tider. Ny semester är 

28 dagar. 

 

  Fastighetsskötaren anhåller om semester enligt följande: 

 

  10.6 – 15.7.2019 

 

   

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Semester beviljas enligt anhållan. Kommunsekreteraren har rätt att an-

ställa vikarie under fastighetsskötarens ledighet. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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KS § 38 Ändring av hyresavtal, Posthuset 

 

  Hyresgäster i nedre lägenheten i Posthuset har ansökt om att få hyra bastu 

och sanitetsututrymmena i bottenvåningen. 

 

  Tidigare har bastu, tvätt och sanitetsutrymmen i bottenvåningen varit ge-

mensamma med alla lägenheter i Posthuset. 

 

  För närvarande sker kommunal städning av trapphuset till posten. 

Luft/vattenvärmepumpens innedel finns i sanitetsutrymmet. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunsekreteraren omförhandlar hyresavtalet så att nuvarande hyres-

gäster kan hyra även nämnda utrymmen. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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KS § 39 Anmälningsärenden 

  Ekonomisk rapport 

  Projektaktuellt 

  Födelsedagar under året 

  Handlingar förda till landskapsarkivet 

  Ö- Ö, 11.5 

  KD möte Sottunga 18.4 

  Avslag på rättelseyrkande, Socialvårdsplan 

  Kontrollprogram deponin 

  Mantalskrivna i kommunen 

  Trafikarbetsgruppen 

  Hamnbolag 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Antecknas för kännedom. 

 

  Beslut: 
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KS § 40 Avtal, nytt ekonomisystem 

 

  Kommunerna och kommunalförbund på Åland har i december 2018 kon-

taktat ÅDA Ab för att diskutera ett projekt gällande upphandling av nytt 

ekonomisystem. 

 

  Målet med projektet är att alla kommuner och kommunalförbund som är 

med i projektet ska kunna hantera budgetprocessen för budget 2021 och 

ekonomiplan 2022-2023 i det nya ekonomisystemet, samt att kunna han-

tera ekonomisk rapportering. 

 

  Upphandlingen är indelad i fyra faser och startar med en förstudie för att 

kartlägga behov, göra en marknadsanalys och förbereda beslutsunderlag 

inför upphandling. 

 

  Landskapsregeringen har 28.2.2019 fattat beslut om samordningsstöd. 

 

  Sottungas andel i projektet beräknas till 379 €. 

 

  Sottunga köper bokföring och löneräkning av Kökar och godkännande av 

avtalet förutsätter att även Kökar ingår nämnda avtal. 

 

  Avtalet presenterades på mötet. 

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen godkänner avtal gällande projektet ”Ekonomisystem 

kommuner och kommunalförbund”. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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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: 29 – 33, 35, 36, 39 

 

 

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: 34, 37, 38, 40 

 

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 
 

 


