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§ 69 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

  

   

  

  

 

 

 

§ 70 Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Till protokolljusterare väljs Lotta Bäcksbacka-Karlsson och Henrik 

Elomaa. Protokolljustering 6.11.2019 kl. 15.00 i kommunkansliet. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

  

  

 

 

 

§ 71 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut:  

 Enligt förslag med tillägg att under anmälningsärenden informerades om 

resultat från kommunvalet, behov av åtgärder på bryggan nedanför salte-

riet och hyresjustering i posthusets lägenhet. Avtal för barnskyddsjour be-

handlades som skilt ärende § 87. 
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KS § 72                          Förslag till socialservicetaxa år 2020 

   

 
§29, Socialnämnden  

 

Förslag ss:  

 

Med hänvisning till landskapets gällande lagar, förordningar om tillämpning i landskapet Åland av 

riksförfattningar om socialvård, har kommunfullmäktige den 19.11 2018, fastställt socialservicetaxan för år 2019. 

Se bilaga 1, taxa för socialserviceavgifter i Sottunga kommun 2020. 

 

Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår följande; 

 

 Oförändrad hemservice taxa under 2020. Eventuella indexjusteringar kan tillkomma.  

 

 Förslag till justering av avgift för fritidshemsverksamhet enligt följande; 

“Avgiften för eftisvård baserar sig på  50 % av en heltidsavgift vid daghemmet under skolterminerna, 

dvs 115 euro dividerat med divisor 20 dagisdagar/månad.  

Eftis avgiften blir de nyttjade dagarna x dagisavgiften. Med maxtaxa 115 euro blir avgiften 5,75 euro 

per dag för eftisvård.” 

 

 Enligt Lag om stöd för närståendevård( (FFS 937/2005, ÅFS 111/2007) kan en kommun ordna den 

avlösarservice som behövs under närståendevårdarens ledighet eller annan tillfällig frånvaro genom 

att med en person som uppfyller kraven i 3§3 punkten ingå ett uppdragsavtal där personen förbinder 

sig att ge vården. 

 

Ersättning:  

Barn och ungdom under 18 år 

Ersättningsklass I  under 5 timmar    12,75 / gång 

  över 5 timmar    25,52 / dag 

Ersättningsklass II under 5 timmar   9,30 / timme 

  över 5 timmar    54,23 / dag 

Ersättningsklass III under 5 timmar   13,82 /timme 

  över 5 timmar    75,50 / dag 

Ersättningsklass IV under 5 timmar   17,90 /timme 

  över 5 timmar    95,85 / dag 

Personer över 18 år  

Ersättningsklass I  under 5 timmar    12,75 / gång 

  över 5 timmar    25,52/ dag 

Ersättningsklass II under 5 timmar   9,30 / timme 

  över 5 timmar    54,23 / dygn 

Ersättningsklass III under 5 timmar   13,82 /timme 
  över 5 timmar    75,50 / dygn 

Ersättningsklass IV under 5 timmar   17,90 /timme 

  över 5 timmar    95,85 / dygn 
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Taxa för avgifter för socialservice i Sottunga kommun 2020 sändes till kommunstyrelsen för vidare behand-

ling.  

 

Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart och sändes till kommunstyrelsen för vidare behand-

ling.  

  

 

  

KS § 72 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner socialservicetaxa och förordar ärendet för kommunfullmäktige. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 73                            Socialnämndens budgetförslag 2020 

 
§ 30, Socialnämnden  

 

Inför budget 2020 har styrelsen inkommit med allmänna riktlinjer och direktiv när det gäller så väl själva 

budgetarbetet som ekonomiplanen. 

Socialnämnden har av styrelsen fått följande direktiv; 

 

Enligt kommunallagen skall budget- och ekonomiplanen innehålla mål för kommunens verksamhet och eko-

nomi. I budgeten anges de kortsiktiga målsättningarna och i ekonomiplanen de långsiktiga.  

 

Målen bör formuleras så klart och entydigt som möjligt. En koncis formulering bör eftersträvas men vid behov 

förklarande text. 

Anslagen skall budgeteras exklusive mervärdesskatt. Notera att direktiven är bindande på nettonivå inom 

varje resultatområde. 

Budgetera så nära de verkliga kostnaderna som möjligt d.v.s. stramt och inte ”för säkerhetens” skull eller av 

slentrian. Jämför med utfall från tidigare år så att inte vissa konton ex. året efter år ”av gammal vana” över-

skrids eller underskrids. För oförutsägbara kostnader finns möjlighet till tilläggsbudget samt möjlighet att 

förklara i bokslutet.  

 

Nya utgifter/kostnader bör förklaras med text om de överstiger 1000 €. Utgifter/kostnader som innebär att 

ramen ökar bör alltid förklaras. 

 

Alla avvikelser från direktiven och då framförallt kostnadsökande avvikelser när det gäller nettot, bör m.a.o. 

motiveras. 

 

Socialnämndens budget torde inte påverkas av genomförandet av KST under budgetåret 2020, däremot från 

2021 då lagen träder i kraft.  

 

 

Se bilaga 2, förslag till budget 

Se bilaga 3, översiktsbudget 

 

Förklaringar kring kostnadsökningar: 

 

415 Hemvårdsstöd 

Kostnadsökning: 4 430 euro jämfört med bokslut 2018. 

Kostnadsökning: 6 400 euro jämfört med 2019 års budget. 

 

 

 

 

Förslag ss:   

 

Den totala summan för budget 2020 med intäkter, löner och lönebikostnader medräknat:  
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388 519 ( jmf bokslut 2018: 393 227 euro samt jämfört med budget 2019, 442 587 euro). 

 

Socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om att få omdisponera medel inom budgetramen för år 2020. 

Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

 

 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart och sändes till kommunstyrelsen för vidare 

behandling.    

 

KS § 73 

 

Kommunsekreterarens förslag 

Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens budgetförslag och förordar ärendet för kommunfull-

mäktige. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt att socialnämndens budgetförslag behandlas på nästa möte. 
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KS § 74 Uppdaterat avtal om köp av familjerådgivningstjänster 

 
Socialnämnden § 31 

TJÄNSTERNAS INNEHÅLL 

Familjerådgivningen består i rådgivning, stöd och terapeutiskt arbete i frågor som anknyter till människorelat-

ioner, familjeliv och barnuppfostran, konsultation till anställda som arbetar med barn och familjer samt sak-

kunnigutlåtanden till och samarbete med myndigheter. Familjerådgivningen ger även medling i äktenskaps-

frågor enligt äktenskapslagen. Vid anhopning av ärenden ansvarar Säljaren för att familjer med störst och 

mest behov prioriteras, ärenden prövas från fall till fall. Servicen är konfidentiell och kostnadsfri för familjer-

na. Vid behov av långvarig terapi eller annan vård eller service hänvisas klienterna till Ålands hälso- och 

sjukvård samt Folkpensionsanstalten. 

De ändringar som gjorts gjort beror främst på ny dataskydds- och annan lagstiftning. 

Se bilaga 4. 

 

Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att det uppdaterade avtal om köp av familjerådgivningstjänster föror-

das inför kommunstyrelsen.  Ärendet sändes vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart och sändes till kommunstyrelsen för vidare behand-

ling.    

 

KS § 74 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner uppdaterat avtal. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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KS § 75 Förlängning av avtal om samarbete gällande beslutsfattande i barn-

skydd 

 

Socialnämnden § 32 

 

 
Avtalsparter Sottunga kommun - Mariehamns stad organisationsenhet för socialförvaltning. Parterna har ett 

samarbete inom barnskyddet så att barnskyddet i Mariehamns stad tillhandahåller skärgårdskommunerna med 

de beslut som skall fattas enligt 13 § 1 mom barnskyddslagen ( FFS 417/2007). Pågående avtal gäller fram till 

31.10 2019. Mariehamns stad ställer sig positiva till en förlängning av avtal. En årlig grundavgift om 38 € för 

Sottungas del uträknat på Sottunga totalt 4 barn  under 18 år ersätts till Mariehamns stad. Utöver grundavgif-

ten skall den skärgårdskommun vars invånare varit föremål för ärendet, ersätta Mariehamns stad för faktiskt 

utfört arbete enligt den tidsåtgång som ärendet kräver enligt timarvode om 60 € exkl moms. 

Se bilaga 5. 

 
Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att avtalet förlängs fram t.o.m. 31.12 2020. Därefter infaller barnskyd-

det inom kst. Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 
Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart och sändes till kommunstyrelsen för vidare behand 

Ling. 

 

KS § 75 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner förlängning av avtalet till 31.12.2020. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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KS § 76 Avtal om samarbete gällande barnskydd till 31.12.2020 

 

Socialnämnden § 33 

 

 
Avtalsparter: Brändö, Föglö, Kumlinge, Sottunga och Kökars kommun. 

Avtalet gäller samarbete för att upprätthålla barnskyddet inom respektive Skärgårdskommun så att: 

 tjänsteman i en Skärgårdskommun skall bistå tjänsteman i annan Skärgårdskommun i det löpande ar-

betet inom barnskyddet som kräver fler handläggare än en. 

 tjänsteman i en skärgårdskommun skall bistå en annan skärgårdskommun i det löpande arbetet inom 

barnskyddet så att behövliga beslut fattas av tjänsteinnehavare som uppfyller i lag stadgade behörig-

hetskrav 

 tjänsteman i en skärgårdskommun kan under sin tjänstetid, enligt särskild överenskommelse, ha be-

redskap för tjänsteman i annan skärgårdskommun under dennes semesterperiod eller sjukledighet 

överstigande 5 kalenderdagar i en följd. 

Se bilaga 6. 

 
Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att avtalet förlängs fram t.o.m. 31.12 2020. Därefter infaller barnskyd-

det inom kst. Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart och sändes till kommunstyrelsen för vidare behand-

ling.    

 

KS § 76 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner förlängning av avtal till 31.12.2020. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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KS § 77 Förslag till grundavtal för KST 

 

Socialnämnden § 34 

 
Gruppen med mandat att förhandla fram ett grundavtal för kommunernas socialtjänst (KST) har träffats 3 

gånger under hösten 2019. Vid senaste mötet den 18.9 behandlades bl.a. finansiering av kommunalförbundets 

verksamhet och investeringar.  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 röst-

ning. 15 kommuner röstade för fördelning 50/50 och Mariehamns stad röstade för fördelning enligt invånaran-

tal.  

Om en majoritet av medlems kommunernas fullmäktige godkänner det bifogade förslaget så träder avtalet 

ikraft. Senast 30.11 bör förslaget ha behandlats i samtliga medlemskommuner. 

Kommunalförbundet  
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, Sottunga, Sund och Vårdö. 
Om en eller flera kommuner går ihop blir den eller de nya kommuner som uppstår medlemmar i 
kommunalförbundet med den ägarandel som motsvarar de tidigare kommuner/kommundelar som nu 
bildar en ny kommun. 

Kommunalförbundets uppgifter och verksamhet  
Kommunalförbundets verksamhet omfattar all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna 
i enlighet med 1 § LL om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) eller senare motsvarande 
lagstiftning. 
Kommunalförbundet utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde 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 gränser 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. 
 

Medlemskommunernas betalningsandelar 
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 Landskapslag 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 totala antalet invånare 
per 31.12 före räkenskapsåret. 
 
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- 
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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 kommunalförbundet. 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 bokslutet ska alltid de 
inkomna betalningarna motsvara förbundets nettodriftskostnad. 
 
Utöver vad som stadgas ovan är medlemskommun förbunden att till kommunalförbundet 
vidarebefordra sådana kostnadsersättningar som tillkommer primärkommun 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 invånarantal) kan innebära för 

Sottungas del en kostnadsökning om ca 35.500 euro. Vad summan slutligen blir, är beroendes av hur tilldel-

ning av landskapsandelar och finansiering kommer att se ut. Systemet kommer även att innebära ett solidarisk 

betalningsansvar. Solidariskt kostnadsansvar innebär ett skydd mot plötsliga kostnadsökningar vilket kommu-

nen 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 kommunernas socialtjänst k.f god-

känns i enlighet med det utkast till avtal enligt bilaga 8. Kostnadsfördelningen  för kommunernas socialtjänst 

fördelas enligt invånarantal eller 50/50 (50 % skattekraft och 50 % enligt invånarantal).  Ärendet sändes till 

kommunstyrelsen för vidare behandling.  

Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart och sändes till kommunstyrelsen för vidare behand-

ling.    

KS § 77 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner grundavtal för KST enlighet med det utkast till avtal enligt bilaga 8. Kost 

nadsfördelningen för kommunernas socialtjänst fördelas enligt invånarantal eller 50/50 (50 % skattekraft och  

50 % enligt invånarantal. 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att ärendet förordas kommunfullmäktige. 
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KS § 78 Taxa för uthyrning av skolans lokaler 2020 

 

 
§23, Skolnämnden 

 

Inga behov av förändringar av taxan har framkommit under det senaste året.  

 

Skoldirektörens förslag: 

Taxan för uthyrning av Sottunga grundskolas lokaler och inventarier föreslås oförändrad enligt bilaga nr 1. 

 

BESLUT: Förslaget godkänns.  
 

KS § 78 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner taxan enligt bilaga och förordar ärendet för kommunfullmäktige. 

 

Beslut: 

 

Enligt förslag. Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 79  Skolnämndens budget 2020 

 
§24, Skolnämnden 

 

Skolförvaltningens utgifter är 55.981 € och Sottungas andel är 15.995 €.  

För skolans del budgeteras följande: 

 Inkomst från kopiering 300 € 

 Lokalvårdarlön 2.000 € med socialutgifter och pensionsavgifter 458 € 

 Tonerkassetter till skolans skrivare 300 € 

 Post- och teletjänster 700 € 

 Försäkringar för maskiner 100 € 

 1-2 lass bark till marken under uteleksakerna 500 € 

 Städ- och rengöringsmaterial 300 €. 

För ungdomsverksamhet budgeteras följande: 

 Köp av övriga tjänster 750 € 

 Understöd till sammanslutningar 500 €. 

För skolnämndens verksamhet budgeteras följande: 

 Årsarvode ordförande 240 € med socialutgifter och pensionsavgifter 100 € 

 Köp av övriga tjänster (B.D.) 300 € 

 Material 100 €. 

 

Skoldirektörens förslag: 

Skolnämnden godkänner det uppgjorda budgetförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsens behandling. 

 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

Skolnämnden initierar en diskussion om det ska finnas en skolnämnd och en skoldirektör i kommunen eftersom 

det inte finns verksamhet i Sottunga skola just nu. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

KS § 79 

 

Kommunsekreterarens förslag 

Kommunstyrelsen diskuterar skolnämndens budgetförslag och frågan om skolnämnd och skoldirek 

tör behövs i fortsättningen. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen diskuterade skolnämndens budget. Ärendet behandlas på följande möte. 
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KS § 80 Budgetdiskussion 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen diskuterar budget 2020 enligt de uppgifter som finns i 

dagsläget. 

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen diskuterade budgetutsikterna för 2020. Budget bereds 

till nästa möte. 
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KS § 81 Fastställa skatteören 2020 

 

  Skatteören 2019 har varit följande: 

 

  Inkomstskattesats 18,00 

  Allmän fastighetsskatt 0,00  

  Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,50 

  Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader 0.90 

  Fastighetsskatt för kraftverk 2,00 

 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige oförändrade skatteö-

ren 2020. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 82 Lönejusteringspott 2019 

 

  Enligt kollektivavtal ska arbetsgivaren besluta om fördelning av en sk 

lönejusteringspott. Summan 2019 är 162,56 €/månad som ska fördelas på 

personalen. 

 

  När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vida 

reutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lö-

nerna och stödja resultat främjande omorganiseringar av verksamheten 

och uppgifterna. Samtidigt bör man se till att lönenivån för personer i 

lednings och chefsställning och för andra som står utanför lönesättningen 

står i rätt förhållande till de underställdas löner eller till lönerna i jämför-

bara grupper. Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala juteringspot-

ten fördelas så jämlikt som möjligt mellan de olika lönebilagorna med be-

aktande av bilagornas lönesummor. De som står utanför lönesättningen 

betraktas som en egen grupp. Den lokala justeringspotten används för 

höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella 

tillägg eller motsvarande förhöjningar. Egentligen ska tekniska sidan just-

eras skilt men när det bara är en person räknas den anställda med i den 

gemensamma potten. 

 

Närmare info om den lokala justeringspotten i KAD cirkulär 15/2018, se 

länk nedan. 

http://www.kommunforbundet.ax/circular_detail.con?iPage=14&iLan=1

&m=69&iArticle=839  

 

  Kommunsekreterare (100% till 31.12 pga projekt, därefter 80%) 

  Skoldirektör (50% till 31.12 därefter 70%) 

  Bibliotekssekreterare (14%) 

  Hemvårdare (48%) 

  Kock (timanställd) 

  Kombinerad lokalvård (timanställd) 

  Fastighetsskötare (75%) 

  Kontorist (sottunganytt) (timanställd) 

 

 

  Kommunsekreterarens förslag. 

  Kommunstyrelsen beslutar om fördelning. 

 

  Beslut: 

  Förslag till fördelning utarbetas i samarbete med löneräknare och efter 

diskussion med facket. Kommunstyrelsens ordförande godkänner fördel-

ningen. 

 

http://www.kommunforbundet.ax/circular_detail.con?iPage=14&iLan=1&m=69&iArticle=839
http://www.kommunforbundet.ax/circular_detail.con?iPage=14&iLan=1&m=69&iArticle=839
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KS § 83 Fastställa arvoden 2020 

 

  Kommunfullmäktige fastställer årligen arvoden för förtroendevalda. 2019 

års arvoden i bilaga till kallelsen. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen diskuterar arvoden 2019 och ger direktiv för fortsatt 

beredning. 

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige oförändrade arvoden 

2020. Paragrafen justerades omedelbart. 

 

 

 

 

 

KS § 84 Fastställa avgifter och hyror 2020 

 

  Kommunfullmäktige beslutar om kommunala avgifter och hyror för 

kommunens lägenheter. 

 

  Avgifter och hyror 2019 i bilaga till kallelsen. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen diskuterar avgifter och hyror och ger direktiv för fort-

satt beredning. 

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige oförändrade avgifter 

och hyror 2020. Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 85 Verksamhetsplan och avgifter för företagshälsovård 

 

  Kommunen har anlitat Medimar för företagshälsovård. 

 

  Verksamhetsplan och avgifter i bilaga till kallelsen. 

 

  Arbetsgivare bör besluta om företagshälsovården för kommunanställda. 

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan och avgifter för kommu-

nens företagshälsovård. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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§ 86  Anmälningsärenden 

 

  Ekonomisk rapport 

  Hamnavtal 

  Skärgårdskommunmöte 31.10, kort rapport 

  Information från valet 

  Åtgärdsbehov på bryggan nedanför Salteriet 

  Hyresjustering, lägenhet i Posthuset 

   

 

 

  Beslut: 

  Antecknades för kännedom. 
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§ 87  Förlängning av avtal om samarbete gällande barnskyddsjour 

 

   

Ärendet behandlat av förbundsstyrelsen § 42/26.9.2019 

  

“Det avtal om barnskyddsjour som ingicks från och med 1.1.2010 och som har förlängts i flera om-

gångar på grund av tidtabellen för kommunernas socialtjänst löper ut 31.12.2019 och måste för-

längas. Diskussioner har förts med Ålands omsorgsförbund / kommunernas socialtjänst angående 

övertagande av huvudmannaskapet för avtalet från och med 1.1.2020, men på grund av den stora 

mängd övriga omställningar som organisationen står inför har OD avböjt, men dock deltagit i dis-

kussionerna med tanke på situationen från och med 1.1.2021. Möte med Mariehamns stad, represen-

tanter för socialarbetarna och ÅOF hölls 3.9.2019 och förbundsdirektören har utgående från de dis-

kussioner och synpunkter som framförts gjort förslag till preciseringar till avtalet utgående ifrån in-

komna synpunkter och utgående ifrån bedömning av vad som kan åstadkommas med sikte på 

1.1.2020. Eftersom preciseringarna kan innebära tilläggskostnader för signatärkommunerna måste 

bilagan föras till respektive kommun för godkännande”.  

“Avsikten är att avtalet skall förlängas att gälla under tiden 1.1.2020 – 31.12.2020. Från och med 

1.1.2021 överförs uppgifterna under Kommunernas socialtjänst med stöd av lag. Kommunerna upp-

manas i behörigt organ behandla förlängningen samt uttryckligen behandla de avgränsningar som 

framgår av bifogad bilaga. Beslutet för fattas innan förlängningen träder i kraft”. 

Grundavgiften är 20 000 € per år och justeras årligen i enlighet med basprisindexet för den kommu-

nala sektorn. Fördelningen mellan kommunerna av grundavgiften och jourveckorna är baserad på 

antalet invånare mellan 0-18 år i respektive kommun på årets första dag det år som fördelningen av-

ser. För Sottungas del blir grundavgiften 66 €. 

Bifogas ursprungligt avtal för barnskyddsjour samt förslag till bilaga med kompletteringar och preciseringar 

se bilaga 6. 

Förslag ss: 

Socialsekreteraren föreslår att avtalet förlängs  t.o.m. 31.12 2020 med de kompletteringar och preci-

seringar som hänvisas enligt bilaga. 

Från och med 1.1.2021 överförs uppgifterna under Kommunernas socialtjänst med stöd av lag. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt att avtalet förlängs till 31.12.2020 i enlighet med socialsekreterarens för-

slag. 
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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: 69 – 73, 78 – 81, 83, 84, 86 

 

 

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: 74 – 77, 82, 85, 87 

 

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 
 

 


