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Sammanträdestid: 12.11.2020 

kl. 9.15 – 11.00 
   

Sammanträdesplats: Sottunga skola, 
matsalen 

 

 

 
Ärendets §-nummer  Ärende 

 

26 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

27 § Val av protokolljusterare 

28 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

29 § Utbildningschef 

30 §  Erbjudande om köp av utrustning 

 

31 §  Fastställa skatteören 

 

32 §  Kompletteringsval 

 

33  §  Tillsätta skolnämnd 

 

34 § Anmälningsärenden 

 

 

 Besvärsanvisning 
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KF § 26: Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 

 

 

KF § 27: Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras 

efter mötet. 

 

 

 Beslut: 

 Till protokolljusterare valdes Peter Wahlbeck och Thomas Lindström. 

Protokolljustering 12.11.2020 kl. 15.00. 

   

 

 

 

KF § 28 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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KF § 29 Utbildningschef 

 

 KS § 42 Utbildningschef 

 

 
Den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) träder ikraft den 

1 januari 2021. Syftet med LL om barnomsorg och grundskola (2020:32) är att 

utbildningsverksamhetsformerna barnomsorg, grundskola samt 

grundskoleutbildning för andra än läropliktiga ska förvaltas gemensamt i 

kommunen. Avsikten med en administrativt sammanhållen utbildningsverksamhet 

är att stödja samsynen bland pedagogerna samtidigt som en samverkan mellan 

skolan och barnomsorgen underlättas administrativt och praktiskt. 

Enligt den nya lagstiftningen ska det finnas en utbildningschef alternativt 

barnomsorgschef och grundskolechef i kommunen då lagen träder i kraft. Det är 

samma behörighetskrav för alla tre tjänster. Skoldirektör har en ny 

tjänstebenämning och heter grundskolechef. Skoldirektören kan övergå till tjänsten 

som grundskolechef med stöd av övergångsbestämmelsen i lagen eftersom det 

endast är benämningen som byts.  

Barnomsorgschef och utbildningschef är nya tjänster i den gemensamma lagen. 

Ordalydelsen i övergångsbestämmelserna möjliggör dock inte tillämpandet av 

övergångsbestämmelsen ifråga om tjänsten som barnomsorgschef eller 

utbildningschef. De måste inrättas och lediganslås. 

Föglö kommun anhåller hos Sottunga kommun som huvudman om förslag på 

utvidgat samarbetsavtal gällande gemensam tjänst till att omfatta även 

barnomsorgschef på 15 % för Föglös del. Benämningen på tjänsten skulle då bli 

utbildningschef och för Föglös del innebära inalles 40 % (inkl. grundskolans del). 

Kökars kommun anhåller också om utbildningschefstjänster från Sottunga kommun 

omfattande  25 %. 

Förslag till samarbetsavtal finns i Bilaga. 

Kompetenskraven för utbildningschef har höjts jämfört med den tidigare tjänsten 

som skoldirektör. Också befogenheterna har ökat. Den uppgiftsrelaterade lönen 

borde höjas och komma i minst samma nivå som grundlönen för skolföreståndaren 

i Föglö 4405,17 €. 
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Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till samarbetsavtal 

för gemensam utbildningschef med kommunerna Föglö och Kökar godkänns, 

Bilaga nr 1. Samarbetsavtalet skickas till Föglö kommun och Kökars kommun för 

godkännande. 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att en tjänst som 

utbildningschef 80 % av allmän arbetstid inrättas fr.o.m. den 1 januari 2021. 

Samtidigt föreslås för kommunfullmäktige att tjänsten som skoldirektör 70 % dras 

in fr.o.m. den 1 januari 2021.  

Tjänstebeskrivningen för utbildningschefen godkänns. 

Den uppgiftsrelaterade lönen för utbildningschef bestäms till 4450 € för 100 %. 

 

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen beslöt enligt kommunsekreterarens förslag. Tjänsten 

lediganslås under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar tjänsten 

som utbildningschef. 

 

  Henrik Elomaa anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. 

 

 

KF § 29  

  Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände förslaget till samarbetsavtal för gemensam 

utbildningschef med kommunerna Föglö och Kökar. Samarbetsavtalet skickas till 

Föglö kommun och Kökars kommun för godkännande. 

Kommunfullmäktige inrättar en tjänst som utbildningschef 80 % av allmän 

arbetstid fr.o.m. den 1 januari 2021. Tjänsten som skoldirektör 70 % dras in fr.o.m. 

den 1 januari 2021.  

Tjänstebeskrivningen för utbildningschefen godkänns. 

Den uppgiftsrelaterade lönen för utbildningschef bestäms till 4450 € för 100 %. 
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KF § 30 Erbjudande om köp av utrustning 

 

 

  KS § 48 Erbjudande om köp av utrustning 

 

  Victoria Näfverborn har erbjudit Sottunga kommun att köpa en del utrust-

ning och konstruktioner i gästhamnen. Dessa har tidigare anskaffats av 

Näfverborn. 

 

  Erbjudandet i bilaga till kallelsen. 

 

  Näringsnämnden behandlade ärendet 21.10.2020 och avgett följande 

kommentarer: 

 

  Priset bör klargöras innan kommunstyrelsen kan fatta beslut. 

 

  Näringsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att fasta konstruktioner 

kan köpas ifall priset bedöms skäligt. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Fasta konstruktioner kan köpas i enlighet med bifogad lista och pris. 

   

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen är intresserad av att köpa de erbjudna konstruktionerna. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunsekreteraren har rätt att för-

handla med Victoria Näfverborn om priset. 

 

  Stig Karlsson anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet under 

ärendets behandling. 

 

 

KF § 30 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunfullmäktige godkänner köp av utrustning enligt bifogad lista och 

pris. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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KF § 31 Fastställa skatteören 

 

  

  KS § 52 Fastställa skatteören 2021 

 

  Skatteören 2020 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 att oförändrade skat-

teören fastställs för 2021. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 

 

 

KF § 31  

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige godkände oförändrade skatteören 2021 enligt föl-

jande: 

 

  Inkomstskattesats 18,00 

  Allmän fastighetsskatt 0,00 

  Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,50 

  Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader 0,90 

  Fastighetsskatt för kraftverk 2,00 
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KF § 32 Kompletteringsval 

 

  Fullmäktige valde 26.2.2020 § 14 Magnus Lundberg, Märtha Österberg 

och Karita Karlsson till revisorer för innevarande mandatperiod. 

   

  Karita Karlsson har meddelat att hon inte står till förfogande som revisor. 

 

  Enligt förvaltningsstadgan 83 § väljer kommunfullmäktige tre revisorer 

och personliga ersättare. 

 

   

 

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för att ut-

reda möjligheten att ändra kommunens förvaltningsstadga med avsikten 

att minska antalet revisorer. 
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KF § 33 Tillsätta skolnämnd 
 

 KS § 31 Tillsätta skolnämnd 

 

  Kommunfullmäktige tillsatte ingen skolnämnd för denna mandatperiod. 

Det har i alla fall visat sig att diverse skolärenden bör behandlas trots att 

skolan idag inte har elever. Aktuellt är också att besluta om frågor angå-

ende hemundervisning för 2 familjer. Därför är det önskvärt att kommun-

fullmäktige tillsätter en skolnämnd för denna mandatperiod. 

 

  Tidigare skolnämnd (2016-2019) 

  Regina Pettersson, ordf (Henrik Elomaa) 

  Anita Hildén, vice (Annika Gustavsson) 

  Anders Jansson (Raul Petrell) 

  Stig Karlsson (Magnus Lindholm) 

  Nils Eriksson (Terese Eriksson) 

  Föredragande (skoldirektör) 

   

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att följande skol-

nämnd tillsätts: 

 

  Ledamot                                  Ersättare 

Pettersson Regina                    Sara Johans 

Hildèn Anita                             Petrell Raul 

Eriksson Nils                            Jansson Anders 

Törnroos Siv                             Törnroos Stig 

Elomaa Henrik                          Lindholm John 

 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag: 

 

KF § 33  

  Kommunfullmäktige bör också välja ordförande och viceordförande. Re-

gina Pettersson och Anita Hildén är tillfrågade. Nämnden väljs för man-

datperioden 2020-2023. 

 

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige valde skolnämnd 2020-2023 enligt kommunstyrel-

sens förslag. Regina Pettersson valdes till ordförande och Anita Hildén till 

viceordförande. Skoldirektör eller Utbildningschef fungerar som föredra-

gande. 
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KF § 34 Anmälningsärenden 

  Ekonomisk rapport 

  Styrelseprotokoll (4,5) för kännedom 

  Omsorgsnämnd 

  Äldreråd 

  Arbetsgrupp för utredning av butik i hamnen 

  Anbudsförfrågan gästhamnen 

  KST 

  Företagsam Skärgård, infotillfälle på Sottunga 17.11.2020 

  Skärgårdsnämnden 11.11.2020 

 

   

   

 

 

  Beslut: 

  Antecknades för kännedom. 
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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: 26 – 28, 32, 34 

 

 

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: 29 – 31, 33 

 

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 
 

 

 


