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Sammanträdesdatum 
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Nummer3/2020 

  
 

Sammanträdestid kl. 9.00 -  11.25 

Sammanträdesplats Sottunga skola, matsalen 

Beslutande 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

MEDLEMMAR 

 ERSÄTTARE 

X Göran Stenros  Raul Petrell 

X Jenny Nylund X Nils Eriksson 

X Stig Törnroos  Thomas Lindström 

X John Lindholm  Britta Gustafsson 

X Peter Wahlbeck   

X Britt Pettersson   

 Erik Eriksson   

 Hans Pettersson   

X Kerstin Ivarsson   

 

 

Övriga närvarande 
Kennet Lundström, sekreterare 

Björn Rönnlöf, kommunstyrelsens ordförande 

 

Paragrafer 17 - 25 

Underskrifter 
 

 

 Göran Stenros     Kennet Lundström 

                          
Ordförande   Sekreterare  

Protokolljustering Ort och tid Sottunga  

  

 
 

Underskrifter 

 

 

Nils Eriksson 

 

 

Peter Wahlbäck 

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: 11.6.2020 

kl. 9.00 – 11.25 
   

Sammanträdesplats: Sottunga skola, 
matsalen 

 

 

 
Ärendets §-nummer  Ärende 

 

17 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

18 § Val av protokolljusterare 

19 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

20 § Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 

21 §  Beviljande av ansvarsfrihet 

 

22 §  Ändring av firma 

 

23 §  DiscGolf på Sottunga 

 

24  §  Lojalitetsavtal 

 

25 § Anmälningsärenden 

 

 

 Besvärsanvisning 
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KF § 17: Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 

 

 

KF § 18: Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras 

efter mötet. 

 

 

 Beslut: 

 Nils Eriksson och Peter Wahlbäck valdes till protkolljusterare. Protokoll-

justering 16.6.2020 kl. 15.00. 

   

 

 

 

KF § 19 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut: 

 Enligt förslag med tillägget att under anmälningsärenden behandlades 

åtgärder kring reningsverket och kontroll av privata avloppsanläggningar. 
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KF § 20  

 

 KS§ 19  

 Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 

 

 Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 i bilaga till kallelsen. 

 

 

 Sammandrag av bokslut 2019: 

 

 Intäkter   97 612 

 Kostnader  -711 525 

 Verksamhetsbidrag -613 913 

 Skatteinkomster 397 498 

 Landskapsandelar 173 788 

 Årsbidrag  -44 552 

 Resultat  - 71 311 

 

  

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 2019 och 

överlämnar handlingarna till revisorerna för granskning. Periodens under-

skott föreslås att dras av från eget kapital. 

 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag med korrigeringar i verksamhetsberättelse 2019 enligt bi-

laga. 

 

 

KF § 20  

 Revision utfördes 4.6.2020. Revisionsberättelse delges på mötet. 

 

  

 Beslut: 

 Kommunfullmäktige fastställde bokslut och verksamhetsberättelse 2019 i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. Periodens underskott dras av 

från eget kapital. 
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KF § 21 Beviljande av ansvarsfrihet 

 

 Revisionsberättelse delges på mötet. Kommunfullmäktige beslutar i en-

lighet med kommunallag (1997:73) § 77 om ansvarsfrihet för redovis-

ningsskyldiga. 

 

 Beslut: 

 Kommunfullmäktige beviljade ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga 

2019 och beslöt att anställda och kommunstyrelsen bjuds på en middag i 

Salteriet som tack för gott arbete under året. 
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KF § 22 
 

  KS § 20  

  Ändring av firma 

 

  I företagsregistret finns registrerat FO nummer 0205121-5 på Kommun-

styrelsen i Sottunga. 

 

  Firma är registrerat Kommunstyrelsen i Sottunga och företagsform är 

kommun. 

 

  De flesta kommuner har FO-nummer registrerat på kommunen och inte på 

kommunstyrelsen. 

 

  Firma borde ändras eftersom i princip kan styrelsen bli ansvarig för tex 

lån. 

 

  Sannolikt är detta ett fel som stått kvar från 1976 då det registrerades fel-

aktigt. 

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att FO-nummer 

0205121-5 registreras på Sottunga kommun istället för kommunstyrelsen. 

Önskemål om namnändring meddelas till företagsregistret.  

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 

 

 

KF§ 22 

 

 Beslut: 

 Kommunfullmäktige beslöt att FO-nummer 0205121-5 registreras på  

 Sottunga kommun istället för kommunstyrelsen. Kommunsekreteraren  

 verkställer ändringen. 



Sottunga kommun 

 
Organ 

Kommunfullmäktige i Sottunga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

11.6.2020 

Sida 7 

 

 

 

 

 
Protokolljusterarnas signaturer   Utdragets riktighet bestyrker 

 
      

 

 

KF § 23 

  KS § 21  

  DiscGolf på Sottunga 

 

  Företagarna på Åland (FPÅ) och Åland DiscGolf Förbund har startat ett 

projekt på Åland med avsikten att det ska finnas en Frisbeegolfbana i 

varje Åländsk kommun. 

 

  FPÅ tar hela kostnader för utrustningen för att ta fram en 9 håls bana. 

Värdet är ca 10.000 €. Mottagararen bekostar material för ramper eller 

hyra för utrustning. Mottagare kan vara tex kommun eller turistanlägg-

ning. 

 

  Ett 5 årigt avtal uppgörs mellan mottagare och FPÅ och mottagaren för-

binder sig att upprätthålla banan under säsongen 1.4 – 30.9. 

 

  Kommunspecifika fresbeen tillverkas. Avsikten är också att utveckla en 

App där man kan knyta ihop alla Åländska banor digitalt 

 

  Kommunsekreteraren har tillsammans med banarkitekt kontrollerat ett 

antal tänkbara områden på Sottunga. Samtliga är privatägda. 

 

  Avtal och ansvarsfrågor bör klargöras i avtal mellan markägare och FPÅ. 

 

  Projektbeskrivning i bilaga .FPÅ anhåller om att få använda kommunens 

vapen i projektet. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen är positiv till projektet och överför ärendet till markä-

gare som bör teckna avtal med FPÅ. Ärendet delges näringsnämnden. 

 

  Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att kommunens vapen 

kan användas inom projektet. 

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen är positiv till projektet och inväntar avtalsförslag innan 

kommunsekreteraren diskuterar markfrågan med markägare. 

 

  Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att kommunens vapen 

kan användas inom projektet. 

KF § 23 

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige är positiv till projektet och inväntar avtalsförslag 

innan kommunsekreteraren diskuterar markfrågan med markägare. 

  Kommunfullmäktige godkände att kommunens vapen kan användas inom 

projektet. 
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KF §24 Lojalitetsavtal 

 

  I förberedelser med att skapa ett socialvårdsområde på Åland har det upp-

kommit frågeställningar som inte regleras genom lagstiftning gällande 

överlåtelse av rörelse. Bifogas förslag till lojalitetsavtal mellan kommu-

nerna och KST. 

 

  Socialsekreteraren förordar att avtalet godkänns. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Lojalitetsavtalet godkänns. Sottunga förhandlar med Kökar om över-

gångsavtal för socialsekreteraren. 

 

  Beslut: 

  Enligt kommunsekreterarens förslag, 
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KF § 25 Anmälningsärenden 

  Ekonomisk rapport 

  Styrelseprotokoll för kännedom 

  Dykare kommer till hamnen 30.6 

   

  Privata avloppsanläggningar 

  Kommunfullmäktige önskar att kontroll utförs på fastigheter med privata 

avloppsanläggningar Fastigheter som ännu inte är anslutna till kommu-

nens avloppsnät bör ansluta sig om det inte medför oskäligt höga kostna-

der. I annat fall bör anläggningarna kontrolleras att de uppfyller dagens 

krav. Kommunsekreteraren har rätt att inkalla utomstående sakkunnig i 

ärendet. 

 

  Området kring reningsverket 

  Kommunfullmäktige anser att området kring reningsverket bör städas upp 

och gallring och röjning ska utföras i skogsdungen. Området har tidigare 

varit ängsmark. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen. 
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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, 25 

 

 

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: 20 - 24 

 

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 
 

 

 


