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Sammanträdestid: 27.2.2019, kl.  13.30- 15.45 

Sammanträdesplats: Sottunga skola, 

kommunens mötesrum 
 

 

 
Ärendets §-nummer  Ärende 

 

§ 13 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

§ 14 Val av protokolljusterare 

§ 15 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

§ 16 Plats för förhandsröstning 

 

§ 17  Erbjudande om köp av platser på Oasen 

 

§ 18 Framtida vårdcentrum för hela Åland 

 

§ 19  Begäran om utlåtande angående landskapslag om socialvård och lag-

förslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 

 

§ 20  Begäran om utlåtande angående äldrelag för Åland 

 

§ 21 Begäran om utlåtande angående lagförslag om klienthandlingar inom 

socialvården 

 

§ 22  Begäran om utlåtande om fördelning av kompensation till kommuner-

na 

 

§ 23 Begäran om utlåtande angående stöd till kommunernas IT-samordning 

  Anmälningsärenden 

 

§ 24 Medverkan i Leader projekt Uppgradering av vandringsstigar- och 

leder på Åland 

 

§ 25  Ändring av löneutbetalningsdag 

 

§ 26  Projekt Expedition Skärgårdshavet 

 

§ 27  Kommunsekreterarens semester 

 

§ 28  Anmälningsärenden 

 

§ 29  Kompletteringsval till biblioteks- och kulturnämnden 

 

§ 30  Facebook och Instagram för biblioteket  
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§ 31  Kommunens antennbolag 

 

§ 32  Aktieägaravtal, Svinryggens deponi 

 

§ 33  Uthyrning av kommunens lägenheter 

   

 

 ........................................................................................................ Anvisning för rättelseyrkande  
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§ 13 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

  

   

  

  

 

 

 

§ 14 Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Till protokolljusterare väljs Lotta Bäcksbacka-Karlsson och Henrik 

Elomaa. Protokolljustering på epost 1.3.2019.2019. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

  

 

 

 

§ 15 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut:  

 Enligt förslag med tillägget att följande ärenden behandlades: 

- Kompletteringsval biblioteks- och kulturnämnden 

- Facebook, Instagram för biblioteket 

- Kommunens antennbolag 

- Aktieägaravtal Svinryggens deponi 

  Under anmälningsärenden; uthyrning av kommunens lägen 

  heter, Ö till Ö projektet 
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KS § 16                              Förhandsröstningsställe 

 

  

 I enlighet med landskapslag om lagtingsval och kommunalval (ÅFS 

1970:39) skall kommunstyrelsen besluta om förhandsröstningsställen i 

kommunen. I år ordnas riksdagsval, EU-val, lagtingsval och kommunal-

val. 

 

  

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Förhandsröstning och röstning på valdagen ordnas enligt tidigare praxis. 

Förhandsröstning i kommunkansliet och röstning på valdagen i biblio-

teket. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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 KS § 17 Erbjudande om köp av platser på Oasen 

 

 §08, Socialnämnden  

 

 Hänvisning till kommunfullmäktige beslut den 18.12 2018 § 31 ” Ham-

marlands erbjudande om köp av platser på Oasen. Ärendet bereds i soci-

alnämnden”.  

 

 Inkom under december månad 2018 till Sottunga kommunstyrelse en an-

budsbegäran för försäljning av två andelar i oasen boende- och vårdcenter 

k.f. från Hammarlands kommunstyrelse. Senas den 31.1 2019 kl 16.00 

skall anbudet inlämnas skriftligt. 

 

 Kommunfullmäktige i Hammarlands kommun har beslutat sig för att sälja 

två av kommunens sammanlagt åtta andelar i Oasen boende- och vårdcen-

ter k.f. Idag motsvarar en andel en vårdplats i kommunalförbundet. Rät-

tigheter och skyldigheter som en andel medför regleras genom kom-

munalförbundets grundavtal, förvaltningsstadga och budget. 

 

 Överlåtelse sker i enlighet med grundavtalets § 19 genom en inbördes 

överenskommelse mellan kommunerna efter fullgjord betalning av köpe-

summa. Hammarlands kommun förbehåller sig rätten att anta eller för-

kasta inkomna anbud. 

 

 

 Förslag ss:  

 

 Då Jomala kommun enligt beslut i fullmäktige 15.01 2019 redan givit 

anbud på platserna förfaller ärendet.  

 

 Diskussionssammanfattning: 

 Då Hammarlands kommun meddelat att anbudstiden förlängts fram till 

01.04 2019 togs ärendet ändå till diskussion 

 Priset, bokföringsmässigt för en plats är 16.340 €. Om flera kommuner 

lägger bud kan man anta att priset blir högre.  

 I dagsläget har kommunen 4 klienter på institutionsplats på Oasen. För 

närvarande är beläggningsprocenten hög på Oasen. Då kommunen äger 

endast en plats kan detta tala för ett behov av ytterligare någon ägoplats. 

Om flera ägoandelar kunde någon plats omvandlas till ESB - boende med 

något lägre dygnspris. Fler platser medför även merkostnader i form av 

grundavgift och andra andelskostnader. Grundavgiften för en plats betalas 

av användarkommunen om platsen används, av ägarkommunen om plat-

sen står tom. Tomma platser “roterar” enligt ett schema för att kostnader-

na ska fördelas så rättvist som möjligt. Oklart vad som händer med kom-

munalförbundet vid den planerade kommunsammanslagningen. 

 I grannkommunerna finns för närvarande lediga ESB - platser att “hyra in 

sig på”.  
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 Har kommunen råd att köpa ytterligare en plats och ta på sig merkostna-

derna det medför?  

 

 Beslut: Nämnden konstaterar att det kommit en förlängning av anbudstid 

fram till den 1.4 2019. Av budgettekniska skäl och rådande omständighet-

er med tanke på kommunens osäkra framtid, kan nämnden inte ta ett be-

slut. Ärendet sändes vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

KS § 17 

 

 Med hänvisning till socialnämndens resonemang att det i grannkommu-

nerna finns lediga ESB platser och med beaktande av pågående kommun-

reform samt kommunens ekonomiska situation är det svårt att motivera i 

dagsläget köp av platser på Oasen.  

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att Sottunga kommun 

inte ger anbud på platser i Oasen. 

 

 Beslut:  

 Kommunstyrelsen beslöt att Sottunga kommun inte ger anbud på platser i 

Oasen. Ärendet delges kommunfullmäktige. 



Sottunga kommun 

 
Organ 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

27.2.2019 

Sida 8 

 

 

 

 

 
Protokolljusterarnas signaturer   Utdragets riktighet bestyrker 
 

      

 

KS § 18 Framtida vårdcentrum för hela Åland 

 

  Styrelsen för Oasen boende- och vårdcenter har löst in den fastighet som 

på basis av ett legoavtal uppförts för Föreningen Ålands Hemgård. 

  Styrelsen för Oasen boende- och vårdcenter utreder för tillfället olika al-

ternativ för att ta tillvara de möjligheter som fastigheten/byggrätten ger. 

Ett alternativ som diskuteras är att skapa ett demenscentrum för personer 

med minnessjukdom. Och som ett led i detta utredningsarbete riktas en 

förfrågan till landskapsregeringen, kommunerna, kommunförbundet och 

demensföreningen, för att efterhöra  

om det finns intresse att skapa ett gemensamt centrum för minnessjuka, 

samt att koncentrera kunskap och kompetens för befolkningens bästa.  

 

  Oasens boende- och vårdcenter emotser våra synpunkter inom april må-

nad för vidare diskussioner och idéer för att utveckla eller helt avveckla 

deras idé. 

   

  Förslag ss:  Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden anmäler in-

tresse i fortsatt utredning.  

 

  Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet sändes till styrelsen för vidare be-

handling. 

 

KS § 18   

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen är positiv till fortsatt utredning. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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KS § 19 Begäran om utlåtande angående landskapslag om socialvård och lag-

förslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 

 

  §10, Socialnämnden  

 

  Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om 

socialvård. Samtidigt upphävs den socialvårdslag som för närvarande gäl-

ler på Åland i form av blankettlag.  

  Iden nya lagen kommer de viktigaste bestämmelserna om främjande av 

välfärd, socialservice, tillhandahållande av socialvård, säkerställande av 

kvaliteten på tjänsterna samt bestämmelser om ändringssökande att finnas 

samlade. Socialvårdslagen ska fortsättningsvis fungera som en primär lag 

på basen av vilken socialvård och socialservice i första hand ska tillhan-

dahållas, medans speciallagstiftningen fortsättningsvis gäller då servicen 

enligt den nya socialvårdslagen inte är tillräcklig för den enskilde. Den 

nya landskapslagen om socialvård följer i huvudsak rikets socialvårdslag 

med ett fåtal avvikelser. Synpunkter måste ha inkommit till landskapsre-

geringen senast den 27 februari 2019. 

 

  Remissdokumenten finns tillgängliga på landskapets webbplats: 

http://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser  

 

  Förslag ss: Socialsekreteraren inväntar kommunförbundets utlåtande. 

Remiss svarstiden tiden är alldeles för kort för att tillfullo kunna sätta sig 

in i lagtexten och förstå konsekvenserna av lagförslaget. 

 

  Diskussionssammanfattning: 

Konstateras att det mötesdagens morgon kommit meddelande från LR om  

förlängd remisstid fram till 12.03 istället för 27.02 resp 01.03 2019. 

Den nya socialvårdslagen antas träda i kraft 01.01 2020. Tiden för genom 

förandet är alldeles för kort. 

Lagarnas ikraftträdande måste synkroniseras och komma i rätt ordning! 

Med LR:s nuvarande tidsplan för socialvårdslagens ikraftträdande innebär  

det ett betydande merarbete för kommunerna att genomföra de lagänd 

ringar den lagen kräver. Ett år senare kommer enligt planerna KST - lagen  

som till vissa delar kräver “ändring av ändringarna”.  

T.ex. måste kommunerna först inrätta socialjour som sedan antas övergå  

till KST. Till det kommer ännu kommunreformen. 

Angående socialjouren, där lagen säger att det ska finnas möjlighet att be 

söka klienten utanför ordinarie arbetstid, anser vi att det ställer orimliga  

krav på personaltäthet för nuvarande skärgårdskommuner och även i en  

framtida ny och enda skärgårdskommun. Det 

enda rimliga är då att man med helikopter flyger ut den personen/de per 

sonerna från någon typ av gemensam jour för hela Åland ( ett kommande  

KST ) Alla eniga om att utgå från/stöda Kumlinge kommundirektörs för 

slag till yttrande, som vi fått ta del av inför mötet. Men vi bör ytterligare  

inskärpa de högst oklara ekonomiska konsekvenserna för kommunen. 
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Kommunförbundet behandlar sitt yttrande på styrelsemötet 15.02. 

 

 

 

  Beslut: Socialnämnden har fått ta del av Kumlinge kommundirektörs ut-

kast till yttrande. Nämnden omfattar i stort remissyttrandet, men tycker att 

man ytterligare kan inskärpa osäkerheten i det ekonomiska utfallet för 

kommunen. Nämnden påpekar också att det är nödvändigt med en bättre 

koordinering i genomförandet av den föreslagna lagstiftningen. Nämnden 

föreslår för kommunstyrelsen att invänta Kumlinge kommunstyrelses be-

slut om möjligheten att inkomma med ett gemensamt yttrande till Lr. 

Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

   

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen önskar att Kumlinge; Kökar och Sottunga inlämnar 

gemensamt utlåtande enligt bilaga. 

KS § 19 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen inlämnar gemensamt utlåtande med Kumlinge och 

Kökar, enligt bilaga. 
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KS § 20 Begäran om utlåtande angående äldrelag för Åland 

 

  §11, Socialnämnden  

 

  Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en äldrelag för Åland. 

Det övergripande målet med lagförslaget är att kommunala myndigheter 

och Ålands hälso- och sjukvård omstrukturerar sina tjänster och sin ser-

vice för äldre personer. Omstruktureringen behövs för att kommunerna 

och Ålands hälso- och sjukvård ska skapa en beredskap att möta de ökade 

behovet av socialservice och hälso- och sjukvård som en växande andel 

äldre befolkning kommer att innebära under kommande decennier. För att 

möte det ökande behovet ska utbudet av socialservice samt hälso- och 

sjukvårdstjänster i större utsträckning ordnas för de äldre i hemmet istället 

för på institutioner. Tjänster och service ska stöda den äldre befolkningens 

välbefinnande, hälsa funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen 

hand. Lagen är avsedd att trygga de äldres tillgång till individuellt anpas-

sade socialvårds- samt hälso- och sjukvårdstjänster samt annan service 

som ges i rätt tid. En serviceplan ska antas som utgår från en helhetsbe-

dömning av den äldre personens funktionsförmåga. Med hänsyn till var 

och ens av de äldres funktionsförmåga ska rätten till självbestämmande 

och valfrihet beaktas i beslutsfattande som rör de egna levnadsförhållan-

dena och valet av att socialvård, hälso- och sjukvård samt andra tjänster 

som service som tillhandahålls äldre personer ska hålla en god kvalitet. 

  Synpunkter måste ha inkommit till landskapsregeringen senast den 1 mars 

2019. 

  Remissdokumenten finns tillgängliga på landskapets webbplats: 

http://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser 

 

 

  Förslag ss: Socialsekreteraren inväntar kommunförbundets utlåtande. 

Remiss svarstiden tiden är alldeles för kort för att tillfullo kunna sätta sig 

in i lagtexten och förstå konsekvenserna av lagförslaget. 

 

 

  Beslut:          Beslut i enlighet med § 10, 13.02.2019. 

KS § 20 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med § 19. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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KS § 21 Begäran om utlåtande angående lagförslag om klienthandlingar inom 

socialvården 

 

   

  §12, Socialnämnden  

 

  Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om kli-

enthandlingar inom socialvården. Lagen ska gälla alla klienthandlingar 

oberoende av vilken form de har registrerats i och vilket underlag de har 

sparats på. Enligt förslaget ska lagen tillämpas på tillhandahållare av såväl 

offentliga som privata socialvårdstjänster när de ordnar socialvård eller 

tillhandahåller socialservice. Lagens huvudsakliga målsättning är att 

skapa enhetliga klienthandlingar på Åland genom bestämmelser som före-

skriver vilka klientuppgifter som ska antecknas i klienthandlingarna inom 

socialvården. Avsikten är att den föreslagna lagen träder i kraft den 1 ja-

nuari 2020, dvs. vid samma tidpunkt som den i lagförslag nr x/2018-2019 

föreslagna socialvårdslagstiftningen. 

  Synpunkter måste ha inkommit till landskapsregeringen senast den 27 

februari 2019. 

 

  Remissdokumenten finns tillgängliga på landskapets webbplats: 

http://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser  

 

  Förslag ss: Socialsekreteraren inväntar kommunförbundets utlåtande. 

Remiss svarstiden tiden är alldeles för kort för att tillfullo kunna sätta sig 

in i lagtexten och förstå konsekvenserna av lagförslaget. 

 

 

  Beslut:         Beslut i enlighet med § 10, 13.02.2019. 

KS § 21 

  Kommunsekreterarens förslag: 

 

  Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med § 19. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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KS § 22 Begäran om utlåtande om fördelning av kompensation till kommu-

nerna 

 

  Landskapsregeringen begär utlåtande över lagförslag om fördelning av 

kompensationer till kommunerna 2019 och bör vara LR tillhanda senast 

22.3.2019. 

 

  Remisshandlingar finns på ww.regeringen.ax under Åländsk lagstiftning 

och Remisser. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen antecknar fördelning av kompensationerna för känne-

dom. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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KS § 23 Begäran om utlåtande angående stöd till kommunernas IT-

samordning 

 

  Landskapsregeringen begär utlåtande över lagförslag om stöd till kom-

munernas IT-samordning. Utlåtandet bör vara LR tillhanda senast 

22.3.2019. 

 

  Remisshandlingar finns på www.regeringen.ax under Åländsk lagstiftning 

och Remisser. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen är positiv till att stöd kan beviljas för kommunernas IT-

samordning. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 

 

 

http://www.regeringen.ax/
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KS § 24 Medverkan i Leader projekt Uppgradering av vandringsstigar- och 

leder på Åland 

 

  Visit Åland har initierat ett projekt Uppgradering av vandringsstigar- och 

leder på Åland. 

 

  Förväntat resultat 

  Samlad och enhetlig info 

  Upprustade stigar och enhetlig märkning 

 

  Bakgrund 

  Avsikten att erbjuda upplevelser på land och till sjöss 

  På Åland finns många vandringsstigar men inte enhetlig märkning 

 

  Förarbete 

  Visit Åland har 2018 i samarbete med fastighetsverket rustat upp 10 vand-

ringsstigar 

  Nya skyltar, parkering, gemensam märkning, nya rastbord, digital karta 

 

  Förverkligande 

  Visit Åland ska skicka ansökan till Leader. 

 

 

  Kommunen deltar för närvarande bl.a. CB projektet St Olav Waterways. 

Inom projektet har också förverkligats vandringsstigar på Sottunga. Det är 

av intresse att se om dessa projekt kan synkroniseras och därigenom ge 

synergieffekter. Märkning av stigarna bör beakta CB projektet St Olav 

Waterways krav på märkning. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen är positiv till att medverka i Leader projektet Uppgra-

dering av vandringsstigar- och leder på Åland under förutsättning att Visit 

Åland är Leadpartner och fungerar som projektkoordinator, samt att pro-

jektet kan synkroniseras med CB St Olav Waterways. Kommunen har inte 

personal eller ekonomiska resurser för projektet. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag med tillägget att ärendet delges Näringsnämnden. 
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KS § 25  Ändring av löneutbetalningsdag 

 

 

  Kökars kommun har meddelat att de önskar ändra löneutbetalningsdag till 

15 – 16 varje månad. 

 

  Motiveringen är att med det nya inkomstregistret skall alla lönekörningar 

redovisas senast 5 dagar efter en utbetalning. Tex i januari kördes 10 lö-

neutbetalningar för Sottunga som ska redovisas. Det blir enklare för löne-

utbetalaren om det är ett bestämt datum som alla får sin lön på Sottunga 

och Kökar. Det har infallit flera gånger att olika myndigheter har haft 

stängt när Sottunga och Kökars redovisningar ska göras eftersom det näs-

tan är bara dessa kommuner som betalar ännu ut på gamla sättet, i början 

och i slutet av månaden. De flesta kommuner betalar 15-16 varje månad. 

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen har inget att invända mot ändring av löneutbetalnings-

dag förutsatt att detta informeras om i god tid så att alla anställda hinner 

ändra tex bankdagar. Ändringen bör också ske smidigt så att det inte upp-

står ekonomiska svårigheter för personal. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag med tillägget att all personal som berörs bör få personligt 

brev i god tid, minst 6 v före ändringen sker. 
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KS § 26 Projekt Expedition Skärgårdshavet 

 

  Företagsam Skärgård önskar att Sottunga kommun understöder projektet 

Expedition Skärgårdshavet. 

 

  Liknande projekt har genomförts lyckosamt i Åboland. Projektet skall 

skapa informationsmaterial och aktivitetsbaserade åtgärder för att stimu-

lera en ökad kännedom om Östersjöns tillstånd sam det lokala biologiska 

arvet ovanför och under ytan. Målgruppen är framförallt yngre besökare i 

gästhamnar. Konkret resulterar projektet i informationsskyltar, hemsida 

och aktivitetsäventyr för barn. 

 

  Gästhamnar som deltar åtar sig att informera om projektet och dess aktivi-

teter, dela ut ”forskarpass” och annat material samt ange plats för skylt-

ning. Dessutom deltar man aktivt i arrangerandet av en Östersjödag. 

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Sottunga kommun är positiv till projektets genomförande men anser att 

det är hamnoperatören i gästhamnen som borde tillfrågas, och ifall de 

önskar delta i projektet. 

   

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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KS § 27 Kommunsekreterarens semester 

 

  Enligt uppgift från löneräknare har kommunsekreteraren 14 dagar semes-

ter kvar att ta ut innevarande semesterår. Semesterdagarna borde tas ut 

senast innan april men arbetsgivaren kan besluta om övriga tider. 

 

  Kommunsekreteraren anhåller om semester enligt följande: 

 

  18 – 22.3 (5 dagar) 

  23 - 26.4 (4 dagar) 

  27 – 29.5 (3 dagar) 

  12 – 13.6 (2 dagar) 

  Totalt 14 dagar 

 

  Sommarsemester planeras enligt tidigare praxis till 8.7 – 2.8 (4 veckor) 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar om kommunsekreterarens semester. 

 

  Beslut: 

  Kommunsekreteraren beviljades semester enligt anhållan. 
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KS § 28 Anmälningsärenden 

  Ekonomisk rapport 

  Projektaktuellt 

  Åtgärder i reningsverket 

  Åtgärder vid deponin 

  Ö till Ö projektet 

   

   

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Antecknas för kännedom. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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KS § 29 Kompletteringsval till biblioteks- och kulturnämnden 

 

  Jenny Nylund har förlorat sin valbarhet till biblioteks- och kulturnämnden 

eftersom hon nu är anställd som bibliotekssekreterare i kommunen. 

 

  Monica Heidemann är tillfrågad och intresserad av att ställa upp i nämn-

den. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Monica Hei-

demann väljs till biblioteks- och kulturnämnden istället för Jenny Nylund. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag.  
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KS § 30 Facebook och Instagram för biblioteket 

 

  Bibliotekssekreteraren har per epost anhållit om att få öppna ett Facebook 

och Instagram konto för biblioteket. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen är positiv till att öppna Facebook och Instagram för 

biblioteket. Kommunsekreteraren delger regler för användande av kom-

munal Facebook och Instagram. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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KS § 31 Kommunens antennbolag 

 

  Kommunstyrelsen har i enlighet med KS beslut 19.2.2018, § 13, avslutat 

kommunens antennbolag. 

 

  Alla hyresgäster har nu möjlighet att välja tv kanaler via fiber. 

 

  I antennbolaget finns nu 3176,69 €. 

 

   

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Den summa som finns på antennbolagets konto överförs till kommunens 

konto. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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KS § 32 Aktieägaravtal, Svinryggens deponi 

 

  Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 17 december 

2018 att omfatta utkastet till aktieägaravtal i Svinryggens deponi Ab. I 

och med att aktieägaravtalet inte har ändrats sedan fusionen mellan ÅPAB 

och Svinryggens Deponi Ab, och då ett behov finns att anpassa aktieavta-

let till nya krav gällande avfallshantering och speciellt omlastningen av 

avfall, samt förbättra aktieägarnas möjlighet att köpa tjänster direkt från 

Svinryggens Deponi Ab, ha detta utkast till aktieägaravtal tagits fram. En 

utgångspunkt har varit att förbättra ägarstyrningen och skapa en transpa-

rens gällande det kommunala bolagets verksamhet. 

 

  Kommunstyrelsen i Jomala beslöt att även inhämta alla aktieägarens syn-

punkter. 

 

  För Sottungas del som Misekommun kunde vara att aktieägaravtalet för-

bättrar Mises möjligheter att göra sk In-House upphandlingar av Svinryg-

gens deponi gällande tex omlastning. Detta kunde eventuellt medföra 

mindre byråkrati och mera kostnadseffektiv avfallshantering. Som minori-

tetsägare garanteras fortsättningsvis insyn i bolagets verksamhet. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Sottunga kommun har inget att invända mot förslaget till nytt aktieägarav-

tal. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. Kommunsekreteraren befullmäktigas att teckna avtalet för 

kommunens del. 
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KS § 33 Uthyrning av kommunens lägenheter 

 

   

  För att locka inflyttare till kommunen har diskuterats att erbjuda möjlighet 

att ”provbo” i någon av kommunens lägenheter endast för en symbolisk 

hyra eller endast betala elkostnad. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen önskar att kommunens inlyttningsgrupp utarbetar för-

slag på kriterier som bör uppfyllas för att ”provbo” i kommunens lägen-

heter under en viss tid. 
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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: 13 – 15, 28, 29 

 

 

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: 16 – 27, 30 - 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 
 

 


