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

KS § 2

Val av protokolljusterare
Kommunsekreterarens förslag:
Till protokolljusterare väljs Maj-Britt Jansson och Lotta BäcksbackaKarlsson. Protokolljustering 9.3.2022.
Beslut:
Enligt förslag.

KS § 3

Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Kommunsekreterarens förslag:
Föredragningslistan godkänns.
Beslut:
Enligt förslag.
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Nominering av kandidater till Ålands skärgårdsnämnd

Skärgårdsnämnden har till uppgift att arbeta för utvecklingen i skärgården
samt även vara remiss- och rådgivande organ i skärgårdsfrågor. Enligt
reglementet består Särgårdsnämnden av tre representanter för landskapsregeringen och två representanter från var och en av skärgårdskommunerna. Skärgårdskommunernas representant ska bestå av dels an förtroendevald eller annan av kommunen utsedd representant, dels representant för
näringslivet i respektive kommunen. Varje kommun nominerar en man
och en kvinna enligt gällande jämställdhetslag. Dessutom har ansvarig
tjänsteman för skärgårds- och utvecklingsfrågor samt kommundirektörer
närvarande- och yttranderätt.
Tidigare nämndens mandatperiod upphörde 31.12.2021 och Sottungas
representanter var Björn Rönnlöf och Lotta Bäcksbacka-Karlsson.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige följande representanter Björn Rönnlöf och Lotta Bäcksbacka-Karlsson (ersättare).
Beslut:
Enligt förslag.
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Ansökan om vårdledighet
Jenny Nylund har ansökt om vårdledighet under tiden 10.5.2022 –
10.1.2023 från sina uppgifter som bibliotekssekreterare och lokalvårdare.
Svante Odmark har vikarierat som bibliotekssekreterare och Oksana Soloshenko har skött uppgifterna som lokalvårdare.

Kommunsekreterarens förslag:
Jenny Nylund beviljas vårdledighet enligt anhållan, Svante Odmarks och
Oksana Soloshenkos vikariat förlängs för motsvarande tid.
Beslut:
Enligt förslag.
Kommunstyrelsen föreslår också för kulturnämnden att bibliotekets öppettider sommartid utökas med 2 h en annan dag i veckan för att då tillgodose det säsongsvisa större behovet att bibliotekstjänster.
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Lagförslag om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi
Landskapsregeringen begär kommunens yttrande senast 1.4.2022.
Kommunstyrelsen behandlade förslag till Lag om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi 25.8.2021 § 45 och konstaterade då att Sottunga
har redan ansökt om kommunindelningsutredning eftersom man gjort den
bedömningen att kommunen inte klarar sig ekonomiskt utan extra landskapsbidrag. Då betonades också att det bör finnas tillräckligt med ”morotspengar” för den kommun som ska ta hand om en mera ekonomiskt utsatt kommun.
Orsaken till att kommuner får ansträngd ekonomi kan mycket anses bero
på landskapsandelssystemet.
År 2008 infördes det förra landskapsandelssystemet. Då höjdes de uppgiftsbaserade driftsanslagen medan investeringsstöden avskaffades. Tanken var att kommunerna skulle ges utrymme med tillräckliga andelar för
drift själva skulle finansiera investeringar.
De sammanlagda landskapsandelarna har sedan dess stått i princip stilla.
Lagstadgade årliga indexjusteringar har uteblivit och medvetna riktade
sänkningar av beloppen har genomförts i omgångar pga landskapets sparkrav.
Landskapsandelarna utgör inte något slags bidrag till kommunerna som
organisationer för att bekosta deras förekomst, antal och förvaltning, utan
utgör landskapets andelar i bekostandet av de välfärdstjänster lagtinget
ålagt kommunerna att tillhandahålla. Att sänka andelarna innebär inte någon inbesparing för den offentliga sektorn som helhet.
Den kommunala finansieringsprincipen förutsätter att landskapsandelarna
står i proportion till uppdragets omfattning och tar hänsyn till kommunernas förutsättningar.
Samtidigt som kommunernas kostnader ökat så har landskapets andelar
stått stilla eller minskat och därför har det uppstått en obalans och ett
finansieringsgap med ett stort underskott totalt sett för kommunerna.
En kommunreform måste kunna påvisa nyttan, den förväntade ekonomiska effekten och konsekvenserna.
Införandet av ”kriskriterier” är förståeligt men genom att successivt
minska anslag till kommuner och på detta sätt försätta kommuner i kris
löser inte problemet totalekonomiskt sett.
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Den åländska lagstiftningen har i nuläget ingen klar definition av när en
kommun ska anses ha en synnerligen ansträngd ekonomi. Ett tillstånd där
endel kommuner inte längre har realistiska ekonomiska förutsättningar att
fullgöra sina skyldigheter är inte otänkbart inom en nära framtid.
Kommunstrukturlagen (2019:29), om 4 kommuner, för Åland trädde i
kraft 1.5.2019. Innan några åtgärder inträffade så upphävdes lagen
1.6.2021, samtidigt som det återigen blev möjligt att ta andra initiativ till
förändringar av kommunindelningen. I landskapsregerings förslag så betonas bärkraftighet, dvs en kommun bör vara bärkraftig även på sikt.
Tre nyckeltal ska ligga som grund vid bedömning av en kommuns ekonomiska situation och då är en ”kriskommun” eller inte.
1.
2.
3.

Ackumulerat överskott/underskott
Årsbidrag
Soliditet

I kommunstrukturlagen 4 kap. finns bestämmelser om särskilda kommunindelningsutredningar. En sådan ny utredning är nu på gång omfattande
Sottunga, Föglö, Kumlinge och en annan utredning omfattande Lumparland och Lemland. Det är tänkbart att utredningen beaktar alla dessa
kommuner samtidigt i en gemensam utredning.
Det nya i lagförslaget är bl.a. att en kommun med ansträngd ekonomi omfattas av en utredning. En sådan utredning pågår som bäst och resultatet
av den torde delges innan sommaren 2022. Därefter kan kommunen ta
ställning till fortsättningen.
Det viktigaste syftet med lagen är att trygga förutsättningar för service till
kommunens invånare.

Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot lagförslaget men önskar att
landskapsregeringen klargör åtminstone i den nya kommundelningsutredningen de faktiska orsakerna, t.ex minskade landskapsandelar, till varför
kommuner hamnar i en situation med ansträngd ekonomi.
Till övriga delar understöder kommunstyrelsen ÅKF yttrande.
Beslut:
Enligt förslag.
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Skrivelse från hemundervisarna
Till kommunstyrelsen har från hemundervisande familjer riktats en ny
skrivelse 27.2.2022.
Ärendet gäller att hemundervisande familjer önskar att kommunen förser
dem med en lokal som de kan ha god tillgång till och där de kan förvara
gemensamma saker, material och utrustning. De föreslår också att kommunen gör en överenskommelse med Ungdomsföreningen så att de kan
använda den lokalen.
Skrivelsen i bilaga till kallelsen.
Kommunstyrelsen har tidigare behandlat ärendet 8.12.2021 § 79. Bildningsnämnden behandlade ärendet 15.11.2021 § 47.
Kommunstyrelsen var då positiv till att skolans lokaler och gårdsplan kan
utnyttjas för olika former av aktivitet enigt fastställda regler och taxor
som gäller för alla sottungabor. Konstaterades då också att skolgården inte
direkt kan ses som en allmän lekplats men alla är välkomna att utnyttja
skolgården under uppsikt av ansvarsperson och med beaktande av åldersgränser som redskapstillverkarna meddelat. Kommunstyrelsen önskade
också att bildningsnämnden för dialog med hemundervisarna gällande utnyttjande av skolan med avsikt att få överenskommelse som kan omfattas
av både nämnden och hemundervisarna.
I skrivelsen framgår att hemundervisande familjer inte har någon avsikt
att ha barnen i skola men önskar att kommunen respekterar deras val att
hemundervisa.
Gällande användning av kommunala utrymmen bör fortsättningsvis fastställda principer och taxor följas.
Det önskades också att kommunen gör en överenskommelse med ungdomsföreningen om användning av den lokalen. Föreningen är en egen
skild föreningen och kommunen kan inte direkt påverka hur den lokalen
används. Det är mera en fråga som borde diskuteras mellan föreningen
och hemundervisarna.
Hemundervisarna har i detta skede inte diskuterat med bildningsnämnden
eller ungdomsföreningen.
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Det finns också undervisningsformer som benämns ersättande skola. I
dessa fall är undervisningen lagstadgad (Landskapslag 2020:32, kap 7)
om barnomsorg och grundskola.
Kommunsekreteraren har efterhört övriga kommuners erfarenheter och
åsikter. Samtliga som svarat har ansett att kommunen kan hyra ut utrymmen enligt fastställda direktiv och taxor, men att detta inte direkt är ett
kommunalt ärende varken då det gäller utrymme för hemundervisning eller alternativet ersättande skola. Ingen av övriga kommuner som svarat
har upplåtit kommunala utrymmen kostnadsfritt för hemundervisning.
Enligt uppgifter önskar hemundervisarna tillgång till ett utrymme där familjer kan träffas för att umgås, laga mat, spela spel, pyssla, titta på film
vilket torde vara ungefär samma sak som idrottsklubbar, scouter, kyrkans
barnaktiviteter osv. Det sägs också vara frågan om en eftermiddag i veckan.
Avsikten är att ytterligare diskussioner förs med någon representant för
hemundervisarna.

Kommunsekreterararens förslag:
Kommunstyrelsen välkomnar initiativet från hemundervisarna om önskemål av utrymme för att träffas i och umgås en eller ett par gånger i
veckan. Verksamheten torde kunna betraktas som klubbverksamhet och
skulle kunna ske kostnadsfritt i något av kommunens utrymmen enligt i
förväg överenskomna tider. Pysselsaker torde också kunna enligt överenskommelse förvaras på anvisad plats.
Kommunstyrelsen önskar att berörda nämnder beaktar detta önskemål och
vid behov fastställer principer för användning av utrymmet.
Beslut:
Enligt förslag med preciseringen att kommunstyrelsen önskar att bildningsnämnden beaktar önskemålet och vid behov fastställer principer för
användning av skolans matsal.
Biblioteket diskuterades också men utrymmet där anses inte vara tillräckliga, förutom då mindre grupper samlas.
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Sponsorering
Martina Karlborg-Olsen har riktat en förfrågan om kommunens intresse
för sponsorering av Robert Näslunds kommande nya skiva.
Sponsorering kan ske med olika insatser från 200 € till 1000 € och då få
kommunens logo på skivomslaget, minst 700 € logo på första sidan, minst
1000 € får man även den senaste skiva och även den nya kommande.
Vid sponsorering av företag och privatpersoner bör kommunen beakta
likabehandlingsprincipen.
För detta år finns ingen summa budgeterad för direkt sponsorering.

Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen önskar lycka och framgång med Näslunds nya skiva
men kan inte av likabehandlingsprincipen i detta skede förbinda sig till direkt sponsorering. Styrelsen hoppas också att sponsorering fås från annat
håll.
Beslut:
Enligt förslag med förtydligande att likabehandlingsprincipen i detta fall
innebär att övriga företag eller privatpersoner i kommunen inte heller kan
beviljas direkt sponsorering.
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Bil för fastighetsskötsel
Fastighetsskötarna har aktualiserat behov av en bil som främst skulle användas för reparations- och underhållsarbeten på Sottunga.
Hittills har fastighetsskötarna använt egna bilar men säger att det är väldigt svårt att hålla reda på hur många km-som körs lokalt eftersom det är
frågan om enbart korta sträckor.
En bil kunde underlätta och förenkla arbetet eftersom verktyg och underhållsredskap kan förvaras i bilen.
Kostnaderna är svåra att uppskatta i förväg eftersom dessa också beror på
bilens ålder och skick. Det är enbart frågan om en begagnad bil. Kostnadsuppskattning i bilaga.
Ett annat alternativ är att inreda en släpvagn med den mest nödvändiga
utrustningen. Nackdelen är att då behövs alltid en privat bil för att förflytta vagnen även många korta sträckor på Sottunga. Vilket då också innebär att släpvagnen inte heller användas till andra ändamål.
Det finns inte detta år budgeterat medel för anskaffning av och underhåll
av bil.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att det inte finns resurser budgeterat detta
år för anskaffning och underhåll av bil för fastighetsskötsel. Tänkbart är
dock att en mindre släpvagn anskaffas som kan inredas med verktyg och
underhållsutrustning. Ärendet behandlas pånytt på ett senare möte.
Beslut:
Kommunsekreteraren diskuterar med fastighetsskötarna och återkommer
vid ett senare möte till ärendet.
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CB projektet Hybrid4U
Det planerade projektet passar in i Central Baltic programmet för ökad
offentlig service.
Grundidén är att arbetstagare med familjer ska erbjudas bättre möjligheter
till distansarbete och därmed också en förbättrad livskvalitet. En effekt
kunde vara att glesbygden utökar eller behåller sin attraktionskraft som
bostadsort.
En tanke är också att kunna utöka möjligheter till att arbeta även internationellt.
Den ökade individualiseringen av arbetstid och den ökade möjligheten till
decentraliserade arbetsmetoder kommer också att förändra när och var
och hur vi arbetar och bor.
Projektets avsikt är att klargöra fördelar med och belysa att dagens arbete
inte är beroende av en fysisk arbetsplats. Frågeställningar är bl.a. vad kan
organisationer göra? Hur kan vi revitalisera och förnya offentlig service
till att bättre motsvara dagens behov?
Aktiviteter i projektet kan vara bl.a. ”samarbetshubbar”, utöka samarbete
och gemenskap, information till arbetsgivare och arbetstagare, engagera
invånare i kommuner, social information och support, plan för den offentliga sektorn, lösningar för ”smart transport” (kommunikation), plan för
”multilokal residens” (dvs ”sekundärt hem).
Projektets totalkostnader beräknas i detta skede till 1,4 M€.
Den direkta nyttan för kommunen är att en projektledarens lönekostnader
kunde finansieras av projektet och att arbetsuppgifterna kunde införlivas i
det utvecklingsarbete som i alla fall strävas efter att genomföras på Sottunga. Det ligger i alla fall i tiden att stöda olika arrangemang för att underlätta distansarbete och service i anknytning till detta.
Investeringskostnader i detta projekt behöver nödvändigtvis inte vara omfattande och utvecklingsarbetet kan rikta sig mot åtgärder som uppmuntrar distansarbete, social verksamhet och förbättring av möjligheter till en
bra helhetslösning även socialt sett, möjligheter till fysisk aktivitet, redskap, utöka flexibilitet i den offentliga förvaltningen och övrigt motsvarande som kan stöda kommunens verksamhet. Då även med fokus på att
få mera distansarbetare och åtminstone behålla nuvarande.
Projektbudgeten, preliminär, kan fördelas för Sottungas del enligt följande:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Sottunga kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen i Sottunga

8.3.2022

Sida 13

3- års projekt
Lönekostnader 60.000 €
Flat rate
9000 €
Resor
3000 €
Totalt
72.000 €
Därtill är tänkbart att en mindre investeringssumma budgeteras t.ex.
10.000 – 20.000 € för infrastruktur till projektet.
I detta skede behöver inget beslut fattas angående budget. Det blir aktuellt
i skede 2.
Päijät-Hämeen liitto, Regional Council of Päijät-Häme, Harri Kuusela,
Lahtis kan fungera som Lead Partner.
Nu är det väsentliga att godkänna medverkan i projektet.

Kommunsekreterarens förslag
Kommunstyrelsen är positiv till projektet och ser framemot ytterligare
information om budget. Kommunsekreteraren har rätt att underteckna
nödvändiga dokument för att medverkan i planering och för att projektansökan ska kunna inlämnas.
Beslut:
Enligt förslag.
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CB projektet WaterSludge

Projektet är ännu i början av planeringsfasen och det finns ännu inte
mycket information, annat än vad som framkommit på några distansmöten.
Projektidén är att förbättra den maritima miljön, indirekt då också strävan
mot en renare Östersjö och cirkulär ekonomi.
För Sottungas del kunde förbättringar eller uppgradering i reningsverket
vara av betydelse. Det är inte i detta skede klart ännu vad åtgärder på
Sottunga kunde vara.
En medverkan i projektet kan medföra att lönekostnader för utvecklingsarbete, som i alla fall borde utföras, kan finansieras av projektet.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen är i detta skede positiv till att arbeta vidare med planering för att få beskrivningar av projektet och eventuella kostnader. Kommunstyrelsen godkänner att kommunsekreteraren kan underteckna dokument för medverkan i planering och ansökan under förutsättning att projektbudget i detta skede omfattar löne- och övriga administrativa kostnader.
Kommunstyrelsen tar ställning till en eventuell projektbudget i ett senare
skede.
Beslut:
Enligt förslag.
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Äldreomsorgsplan
Omsorgsnämnden 16.2.2022 § 5
Äldreomsorgsplanen är ett dokument för styrning och kontinuerlig förbättring av kommunens äldreomsorg. Kommunen ska anta en plan för att
stöda den äldre befolkningen. Planen ska revideras minst vart fjärde år.
Denna plan är en reviderad version av den tidigare äldreomsorgsplanen.
Omsorgsnämnden översände bifogad plan till kommunstyrelsen för godkännande.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar bifogad äldreomsorgsplan.
Beslut:
Enligt förslag.
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Egenkontrollplan för hemservice
Omsorgsnämnden 16.2.2022 § 6
Enligt LL (2012:12) om socialvård § 47 ska verksamheter som bedriver
kommunal äldreomsorg ha en egenkontrollplan.
Ärendet översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar egenkontrollplanen för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Sottunga kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen i Sottunga

8.3.2022

KS § 14

Sida 17

Renovering i lilla lärarbostaden
Nödvändig renovering och underhållsarbete har inletts i lilla lärarbostaden. Den är nu frågan om att reparera södra väggen. Väggen har varit
fuktskadad. Nya fönster behöver också sättas in eftersom de gamla inte är
möjliga att reparera mera.
Lägenheten bör vara i skick tills sommaren eftersom bostäder behövs
även för tillfällig sommarpersonal.
Kostnadsberäkningar pågår.
Kommunsekreterarens förslag
Kommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Sottunga kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen i Sottunga

8.3.2022

KS § 15

Anmälningsärenden
Åtgärder i hamnen
Invånarstatistik
Deponin, senaste provtagning
Ekonomisk rapport
Kommunindelningsutredning
Diskussion om färjornas turlistor
Aktuella renoveringar
Ersättare till Mise styrelse

Beslut:
Anmälningsärenden antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Sida 18

Sottunga kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen i Sottunga

8.3.2022

Sida 19

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: 1 – 4, 9, 14, 15

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: 4 – 8, 10 - 13
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

Sottunga kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen i Sottunga

8.3.2022

Sida 20

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:
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

