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KF § 27:

Sida 3

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Kommunsekreterarens förslag:
Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut:
Enligt förslag.

KF § 28:

Val av protokolljusterare
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras
efter mötet.

Beslut:
Till protokolljusterare valdes Raul Petrell och Peter Wahlbeck. Protokolljustering 23.9.2021.

KF § 29

Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Kommunsekreterarens förslag:
Föredragningslistan godkänns.
Beslut:
Enligt förslag med tillägget att § 33 Tunnel till Föglö och § 34 Anhållan
om likviditetsstöd behandlas.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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KF § 30

Sida 4

Fastställande av avskrivningsplan
KS § 44
Avskrivningsplan i bilaga till kallelsen.

Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att bifogad avskrivningsplan
fastställs.
Beslut:
Enligt förslag.

KF § 30
Beslut:
Bifogad avskrivningsplan godkändes.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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KF § 31

Sida 5

Klarläggande av inställning till kommunindelningsutredning
KS § 56
Landskapet har begärt Sottunga kommuns inställning till en kommunindelningsutredning.

Landskapsregeringen önskar klarlägga hur kommunfullmäktige ställer sig
till att inkluderas i en kommunindelningsutredning som syftar till att
framlägga förslag till ändring av den nuvarande kommunindelningsutredningen:
1)
Dels i förhållande till möjligheterna för samgång med andra kommuner i
skärgården
2) dels i förhållande till möjligheter för samgång i en större kommunal
enhet som också inkluderar andra nuvarande kommuner.
Om fullmäktige har andra synpunkter att framföra välkomnas också
dessa.
Synpunkterna bör inlämnas senast 30.9.2021.

Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och överför ärendet till kommunfullmäktige.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen är positiv till en utredning för sydöstra skärgården och södra Ålands kommuner.

KF § 31
Beslut:
Enligt förslag med förtydligande att med södra Ålands kommuner avses
Lumparland, Lemland, Jomala, Hammarland och Eckerö. Vi ser speciellt
framemot en utredning med Lumparland och Lemland.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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KF § 32

Anmälningsärenden
Ekonomisk rapport
Styrelseprotokoll och beslut
Gästhamnen, åtgärder innan nästa säsong
Beslut:
Antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Sida 6
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KF § 33

Sida 7

Utlåtande om tunnel till Föglö
Projektingenjör Elias Nilsson vid Ålands landskapsregering har begärt
Sottunga kommuns synpunkter i samband med utredning om Föglötunneln.
Beslut:
Kommunens utlåtande i bifogat brev.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Sottunga kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige i Sottunga

22.9.2021

KF § 34

Sida 8

Anhållan om tillfälligt likviditetsstöd
Kommunfullmäktige beslutade 18.2.2021 § 9 att anhålla av landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd för att klara av att upprätthålla
lagstadgad verksamhet.
Landskapslagen (2021:63) om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner
trädde i kraft 1.7.2021.
Landskapsregeringen beslutade 1.7.2021 att bevilja Sottunga kommun ett
tillfälligt likviditetstöd om 240 000 € för perioden juli till december år
2021.
Tack vare likviditetsstöden har kommunen kunnat upprätthålla lagstadgad
service under detta år.
Enligt prognos 2022 kommer Sottungas landskapsandelar att vara ca
199.000 €. Detta kan då jämföras med budgeterade landskapsandelar 2021
som är 115.800 €. Landskapsandelarna ökade dock tack vara likviditetsstödet från och med juli i år med 240.000 €. I denna summa var inräknat
också bidrag för skolverksamhet. Skolan hade ingen verksamhet 2021.
Vilket då ger 355.800 € landskapsandelar totalt för 2021.
Enligt befintlig skatteprognos 2022 kommer Sottungas totala skatter att
uppgå till 305.000 €, jämfört med budgeterade totala skatteintäkter 2021
som är 335.000 €. Skatteprognosen kommer att uppdateras i oktober.
Kommunens budget 2022 fastställs av fullmäktige senast i december och
dagsläget kan endast en preliminär beräkning göras med beaktande av
prognos för LS-andelar och skatter.
De största kostnader i den kommunala budgeten är socialväsendets kostnader då inberäknat KST.
Med hänvisning till tidigare beräkningar (se anhållan 18.2.2021) och befintliga prognoser och under förutsättning att kommunen kan upprätthålla
åtminstone nuvarande verksamhet behövs ett tillfälligt likviditetsbidrag på
åtminstone ca 160.000 € för år 2022. Detta också för att kommunen ska
kunna ha åtminstone 50.000 € likvida medel.

Beslut:
Sottunga kommun anhåller av Ålands landskapsregering om driftsbidrag
160.000 € för år 2022 enligt bifogade beräkningar.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning
BESVÄRSFÖRBUD
Eftersom nedan nämnda beslut gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslut:
Paragrafer: 27 – 29, 32

Vad förbudet
grundar sig på

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 vilken rättelseyrkande
kan framställas
samt tid för yrkande 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. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighetens I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.
adress och besvärstid Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär
också av dem som är part eller kommunmedlem.
Kommunalbesvär, paragrafer: 30, 31, 33, 34
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 författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall
också hans yrke, boningsort och postadress anges samt en fullmakt från ändringssökanden.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingar

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 protokollsutdraget

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

