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Beslutande 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

MEDLEMMAR 

 ERSÄTTARE 

X Göran Stenros X Britt Pettersson 

X Viking Danielsson  Thomas Lindström 

 John Lindholm  Inga Eklund 

X Stig Törnroos  Britta Gustafsson 

X Kerstin Ivarsson   

X Regina Pettersson   

X Raul Petrell   

X Nils Eriksson   

X Hans Pettersson   

 

 

Övriga närvarande 
Kennet Lundström, sekreterare 

Björn Rönnlöf, kommunstyrelsens ordförande 

 

Paragrafer 17 - 20 

Underskrifter 
 

 

Göran Stenros     Kennet Lundström 

                          
Ordförande   Sekreterare  

Protokolljustering Ort och tid Sottunga  

  

 
 

Underskrifter 

 

 

Viking Danielsson 

 

 

Hans Pettersson 

Protokollet framlagt 
till påseende 

Plats och tid Sottunga  

 

 

 
 Intygar 

Utdragets riktighet 

bestyrker 

Ort och tid  

 

Kennet Lundström 

Kommunsekreterare  Underskrift 
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Protokolljusterarnas signatur   Utdragets riktighet bestyrkes 

   

_________________  ___________________ 

 

Sammanträdestid: 6.10.2017 

kl. 9.00-10.05 
   

Sammanträdesplats: Sottunga skola, 
kommunens mötesrum 

 

 

 
Ärendets §-nummer  Ärende 

 

17 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

18 § Val av protokolljusterare 

19 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

20 § Godkännande av kostnader för projektet avloppsgrävningen 

 

 

 Besvärsanvisning 
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KF § 17: Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

  

  

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut: 

 Kommunfullmäktige godkände att mötet sammankallades med kort varsel 

pga att § 17 krävde skyndsam behandling och mötet konstaterades vara 

beslutfört. 

 

  

 

 

 

KF § 18: Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras 

efter mötet. 

 

 

 Beslut: 

 Till protokolljusterare valdes Viking Danielsson och Hans Pettersson. 

Protokolljustering efter mötet.  

 

 

 

KF § 19 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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KF § 20 Godkännande av kostnader för projektet avloppsgrävning 
 KS § 60 

 Arbetsgruppen för utveckling av hamnområdet hade möte 4.10.2017  och 

diskuterade bl.a. de inkomna anbuden för avloppsgrävningen från ham-

nen. Alla inkomna anbud var för höga för vår projektbudget. Arbetsgrup-

pen önskade att vi går vidare med projektet avlopp från hamnen och att vi 

begär tilläggsbudget av kommunfullmäktige. Detta för att arbetet ska 

kunna utföras enligt ursprunglig plan.  

 

De entreprenörer som gett anbud på arbetet erbjuds nu också möjlighet att 

specificera sina anbud senast 16.10.2017 för att vi bättre ska kunna moti-

vera val av entreprenör. Möjlighet att bekanta sig mera med arbetsområ-

det erbjuds också. 

 

Även andra pågående projekt är beroende av detta arbete. Bl.a. är drag-

ning av fiberkabel på gång på Sottunga och rör för fiber bör kunna ned-

läggas i samma dike. Ålands telefon sköter detta projekt och entreprenö-

ren kan överenskomma med Ålands telefon om eventuell ersättning för 

detta arbete. Eventuellt kunde detta påverka totalpriset för avloppspro-

jektet till Sottungas fördel. 

 

Kommunen har redan fattat beslut om entreprenör för elarbeten i hamnen. 

Dessa arbeten är beroende av grävningsarbetet. Ålands elandelslag och 

Ålands landskapsregering har också elarbeten som är beroende av gräv-

ningsarbetet i hamnområdet. De är också i startgroparna och inväntar 

kommunens beslut. 

 

I Port Mate projektbudget finns 50.000 € ex moms (62.000 inkl.moms) 

för avloppsgrävningen. 

De inkomna anbuden är följande: 

Karlssons Schakt och Transport 86.000 € 

Firma A. Snällström 89.280 € 

Ålands Schakt 96.720 € 

Anbuden är inklusive moms. 

 

Ifall det uppstår behov av arbeten utanför totaloffert tillkommer enhetspri-

ser enligt bifogade anbud. 

 

Den billigaste totalofferten överskrider projektbudget med 24.000 inklu-

sive moms. I anbudsbegäran är medräknat pumpstation vid den tilltänkta 

bastun. Till slutliga kostnader tillkommer ännu kostnad för pump i pump-

station vid Salteriet ca 5.000 €. 

 

 Det är ännu inte klart om kostnaderna för detta projekt belastar 2017 års 

budget eller om kostnaderna kommer i 2018 års budget. 
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 I Port Mate projektets totala investeringskostnader kan med goda moti-

veringar godkännas en 10 – 20% överskridning enligt en rådande flexibi-

litetsregel. Vi vet inte ännu vad projektets totala kostnader slutligen blir 

eftersom alla arbeten ännu inte är utförda. 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 
 Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen står för 

kostnader som Port Mate projektet eventuellt inte godkänner för avlopps-

grävningen, dvs de kostnader som överskrider projektbudget. 

  

KS § 60 

 

 Beslut:  

 Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen står för 

kostnader som Port Mate projektet eventuellt inte godkänner för avlopps-

grävningen, dvs de kostnader (ca 30.000 € inklusive moms)  som över-

skrider projektbudget. 

  

 Paragrafen justerades omedelbart. 

 

KF § 20 

 

 Beslut: 

 Kommunfullmäktige omfattade kommunstyrelsen förslag. Kommunfull-

mäktige delegerade beslutanderätt för val av entreprenör till arbetsgrup-

pen för utveckling av hamnen. 
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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: 17 - 19 

 

 

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: 20 

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 
 

 

 


