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Sammanträdestid: 20.12.2022 kl. 

14.00 – 15.15 
   

Sammanträdesplats: Sottunga skola  

 

 
Ärendets §-nummer  Ärende 

 

26 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

27 § Val av protokolljusterare 

28 §  Godkännande av föredragningslistan 

 

29 § Avgifter och arvoden 2023 

30 §  Budget 2023 och ekonomiplan 2024 - 2025 

 

31 § Investeringsbudget 2023 

 

32 § 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 Jenny Nylund och Thomas Lindström. Pro-

tokolljustering 21.12.2022. 

   

 

 

 

KF § 28: Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut: 

 Enligt förslag med tillägget att fastighetsskötsel behandlas under anmäl-

ningsärenden. 
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KF § 29 Avgifter och arvoden 2023 

 

  KS § 68 

  Förslag till avgifter och arvoden 2023 delades ut på mötet. 

 

  Bildningsnämnden och omsorgsnämnden har tidigare behandlat avgifter 

och arvoden och föreslår inga ändringar. 

 

  Kommunstyrelsen diskuterar kommunala avgifter och arvoden. Trots 

ökande kostnader bl.a. för uppvärmning och underhåll konstaterades att 

det är viktigare att kommunens lägenheter är uthyrda än att hyrorna höjs. 

Senaste hyreshöjning skede våren 2022. 

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige oförändrade avgifter 

och arvoden för 2023 enligt bilagor. Ambitionen är att åtminstone bygg-

lovstaxor uppdateras under året. 

 

KF § 29 

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige fastställde oförändrade arvoden och avgifter för år 

2023. 
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KF § 30 Budget 2023 och ekonomiplan 2024 – 2025 

 

   

  KS § 64 

  Budget 2023 och ekonomiplan 2024 – 2025 i bilaga till kallelsen. 

 

  Budgetering för 2023 har följt tidigare principer, dvs kunna erbjuda 

lagstadgad service och då utöver det endast det mest nödvändiga för att 

kunna upprätthålla basfunktioner i samhället. Kansli är fortsättningsvis 

bemannad med en kommunsekreterare, löneräkning och bokföring köp-

tjänst från Kökar.Inom byggnadsinspektion är budgeterat för en gemen-

sam tjänst med Kökar. Det är ännu i dagsläget oklart om en sådan kan 

förverkligas.Inom brandväsendet finns en summa budgeterad för anslut-

ningar från extern generator. 

 

  Ifall renoveringar utförs på kommunala fastigheter ökar även i viss mån 

övriga kostnader som inte bokförs som investering. Detta är också beak-

tat.Till hamnens pumpstation behövs också en ny pump. Samma gäller till 

reningsverket. Det finns för nästa år inga större planer på åtgärder i re-

ningsverket.Nästa år blir ett valår och detta är beaktat i budgeten. I dags-

läget finns inga planer på att minska antalet nämnder. 

 

  Budgetförslaget uppvisar ett positivt resultat ca 12.709 €. 

  Skatteintäkter 374.000 € 

  Landskapsandelar 267.000 €. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen godkänner budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025 

och förordar ärendet för kommunfullmäktige. 

 

  Beslut: 

  Budget 2023 och ekonomiplan 2024 – 2025 godkänns med komplettering 

av skolbyggnadens kostnader, samt att 2000 € budgeteras för kommunal 

friskvård 2023. Budgetförslaget efter kompletteringar och korrigeringar 

uppvisar ett positivt resultat på 12.709 €. Investeringsbudget 2023 för 

lärarbostäder, posthuset och branddepån godkändes. Förslaget förordas 

fullmäktige. 

 

KF § 30 

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige fastställde budget 2023 med positivt resultat 12.709 

€, och ekonomiplan 2024-2025 i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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KF § 31 Investeringsbudget 

  KS § 65 

  Kommunens fastigheter har ett relativt stort renoveringsbehov de närm-

aste åren. Kalkyler i bilaga för lärarbostäder, posthuset, branddepån och 

Nymars. Kalkylerna utgår från att anlita utomstående arbetskraft. Kom-

munen har inte möjlighet att utföra alla nämnda renoveringar och det blir 

därför frågan om prioriteringar. En stor del av renoveringarna kan troligt-

vis ske med lokal arbetskraft och kommunens fastighetsskötare. Renove-

ringar bör finansieras med likvida medel eller med kredit. 

   

  Lärarbostäderna har varit populära och omtyckta av de senaste hyresgäs-

terna. Problemet är att byggnaden är gammal och och åtminstone vissa 

renoveringar är nödvändiga för att kommunen ska kunna hyra ut lägen-

heterna.Renovering har redan påbörjats i den södra lägenheten. 

 

  I posthuset, branddepån och FAB Nymars bör taken förnyas så fort det är 

möjligt. FAB Nymars behöver även förnya fasaden.De totala kostnaderna 

enligt uppgjord kalkyl är fördelat enligt följande: 

 

  Lärarbostäderna 328.000 € 

  Posthuset 24.500 € 

  Branddepån 33.500 € 

  FAB Nymars 43.500 € 

 

  Avsikten är att renoveringar ska kunna utföras åtminstone delvis i egen 

regi och därmed kan kostnaderna avsevärt minska.En grov beräkning är 

då att kommunens kostnader totalt kunde bli under denna period 245.000 

€ och FAB Nymars 40.000 € i enlighet med bifogad investeringsbudget, 

sammandrag 2023 – 2025. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och föreslår för fullmäktige priorite-

ringar enligt bifogad investeringsbudget, sammandrag 2023 – 2025. 

 

Beslut: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige följande prioritering 

för 2023: Tak och fasader på Lärarbostäder, tak på Posthuset och Brand-

depån totalt 105.000 €, vilket avses finansieras med likvida medel. För-

delning enligt investeringsbudget i bilaga. 

KF § 31 

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige godkände investeringsbudget 2023 i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 
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KF § 32 Anmälningsärenden 

   

 

  Köp av ägarandel på Oasen 

  Arbetsskyddsinspektion 

  Valnämnden 

  Reningsverkets provtagning 

  Anställning av tillsynslärare 

  Inmatning av bygglovsuppgifter 

  Julglögg med lantrådet 15.12 

   

  Fastighetsskötsel, upptogs till behandling pga upplevda brister i snöröj-

ning och halkbekämpning vid kommunala fastigheter. Kommunsekrete-

raren utreder tillsammans med fastighetsskötarna.  

 

  Kommunfullmäktiges ordförande tackade all personal och förtroende-

valda för gott arbete under året. 

 

  Julglögg och julklappar 

 

  Christian Pleijel informerar om Bobarhetsprojektet efter mötet. Enkäter 

delas ut. 

 

 

   

  Beslut: 

  Ärenden 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 

 

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: 29 - 31 

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 
 

 

 


