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Sammanträdestid: 15.2.2016, kl. 8.30- 

– 10.40 
 

Sammanträdesplats: Sottunga skola, 
kommunens mötesrum 

 

 

 
Ärendets §-nummer  Ärende 

 

§ 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

§ 8 Val av protokolljusterare 

§ 9 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

§ 10 Deltagande i projektet Små Öars Ekonomi 

§ 11  Utlåtande om jordförvärv, Sottunga hembygdsförening 

 

§ 12 Anhållan om verksamhetsbidrag, SKUNK 

 

§ 13 Anhållan om verksamhetsbidrag, Leader 

 

§ 14 Anhållan om verksamhetsbidrag, Föreningen Norden 

 

§ 15 Anhållan om rätt att använda kommunens vapen, Nylund 

 

§ 16 Lärarbostäderna, åtgärdsförslag 

 

§ 17 Uppdatering av äldreomsorgsplan 

 

§ 18 Anmälningsärenden 

 

§ 19 Sara Johans slutarbete 
 

 

 

 Anvisning för rättelseyrkande  
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§ 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

   

  

  

  

 

 

 

§ 8 Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Till protokolljusterare väljs Lotta Bäcksbacka-Karlsson och Stig Karls-

son. Prototokolljustering 16.3.2016 kl. 16.00 i kommunkansliet. 

 

 Beslut: 

  

  

  

  

 

 

 

§ 9 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut: 

 Föredragningslistan godkändes med ändringen att §§ ändring av vallagen 

och sommarberedskap på Sottunga flyttades till anmälningsärenden. Sara 

Johans slutarbete behandlades som ny paragraf § 19. 
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§ 10 :   Deltagande i projektet Små Öars Ekonomi 

 

 Ett Interreg Europe projekt kallat ”Entrepreneurship project”  är under pla-

nering. Projektets ledande part är AIP (Association des Îles du Ponant), 

Frankrike. 

Övriga parter är IIF (Irish Islands Federation), SIF (Scottish Islands Fede-

ration), SRF (Skärgårdarnas Riksförbund i Sverige), HSIN (Hellenic 

Small Islands Network, Grekland) samt – om så beslutas – Kökar kom-

mun, representerande Ålands ytterskärgård. Kökar kan vara Ålands part, 

med Sottunga, Kumlinge och Brändö som sub-parter.  

ESIN (European Small Islands federation), där Kökars kommun jämte de 

övriga skärgårdskommunerna genom föreningen Företagsam Skärgård är 

medlem, föreslår att Kökars kommun deltar i projektet. Planeringsarbetet 

utförs av ESIN:s viceordförande Christian Pleijel med stöd av kommundi-

rektörerna Kurt Forsman och John Wrede. 

 

AIP indikerar att projektet söker 1,8 MEUR från EU-programmet Interreg 

Europe. Vår del skulle vara 200.000 euro. Interreg bidrar med 85% som 

finansieras dels från EU, dels från landskapet. Kökars och subparters  an-

del skulle utgöra 15 % dvs 30.000 €. Det har utretts att denna kostnad på 

ansökan kan täckas i sin helhet av Ålands landskapsregering. 

 

Projektet skall 1) Göra en komparativ analys av öars ekonomi, 2) Kartlägga 

de exakta merkostnaderna för att driva ett företag på en liten ö, 3) Kartlägga 

de olika ländernas stödsystem och 4) Utreda konsekvenser för olika 

sektorer. 

 

Närmare utredning av vad projektet kräver för insatser av Sottunga 

gav följande svar: 

 

Metod: 

Modell från Ven undersökning (bilaga) 

Anlita sakkunniga 

Insamling av data genom intervjuer och enkäter 

Datainsamling från myndigheter 

Intervjuer och enkäter 

 

Resultat: 

Rapport i flera delar, Sottunga, övriga skärgårdsöar, europeiska öar 
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Målgrupp: 

ÅLR, Media 

 

Arbetsinsats: 

Projektdragare anställs 

Stöd av sakkunniga 

Uppgift samla in data ÅLR, ÅSUB, Skatteverket, Kommuner, lokala 

företagare, kommuninvånare 

Kommunens arbetsinsats: bistå med uppgifter, möten 

 

Kostnader: 

Inga kostnader förutom en del arbetstid (planering, möten) för att bistå med 

datainsamling. Ännu har inte klargjorts hur stor den förväntade 

arbetsinsatsen är. 

 

Nytta: 

Projektet resulterar i rapport som kan användas tex vid dialog med övriga 

myndigheter, media och ÅLR. Synliggöra kostnader för att producera 

tjänster och varor i skärgården. 

 

Kommunstyrelsen i Kökar beslöt enhälligt att teckna partsavtal i projektet 

samt anhålla hos Ålands landskapsregering om finansiering av den egna 

delen 30.000 €. Beslöts också föreslå för Sottunga, Kumlinge och Brändö 

kommuner att de deltar i projektet som subpartners för Kökar. Kumlinge 

kommun har också beslutat att delta i projektet som sub-partner till Kökar. 

 

Kommunsekretarens förslag: 

Sottunga kommun deltar i projektet som sub-partner för Kökar under 

förutsättning att full extern finansiering beviljas och att kommunens 

eventuella merkostnader för deltagande (bl.a. resor, möten, arbetstid) ersätts. 

   

Bilagor: 

KS prot.utdrag Kökar 

Ven undersökning 

Projektbeskrivning 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 11  Utlåtande angående jordförvärv, Sottunga hembygdsföreningen 

 

Ålands landskapsregering har begärt Sottunga kommuns utlåtande angå-

ende Sottunga hembygdsförening rf:s ansökan om rätt att förvärva och 

besitta fast egendom. Utlåtandet bör vara landskapsregeringen tillhanda 

senast 16.3.2016. 

 

Sökande är Sottunga hembygdsförening r.f. Föreningens hemort är Sott-

unga och föreningens styrelse innehar alla åländsk hembygdsrätt. 

 

Ansökan gäller tomten kring hembygdsgården, Gamla Skolan Rnr 15:1 

(766-405-15-1) och avser hela fastigheten på 2400 m2. Med köpet tillfall-

ler rätt till den väg som leder till området. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen förordar för landskapsregering att jordförvärvstillstånd 

beviljas med stöd av Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstill-

stånd. 

 

Beslut: 

Märta Grunér och Björn Rönnlöf anmälde jäv, kommunstyrelsen konsta-

terade jäv, och Grunér och Rönnlöf deltog inte i ärendets behandling. 

 

Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag att förorda för landskapsregering 

att jordförvärvstillstånd beviljas med stöd av Landskapsförordning 

(2003:70) om jordförvärvstillstånd. 
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§ 12  Anhållan om verksamhetsbidrag, SKUNK 

 

SKUNK-skärgårdsungdomarnas intresseorganisation anhåller om verk-

samhetsbidrag på 500 € för 2016. Verksamhetsberättelse, verksamhets-

plan och budget 2016 finns att ladda ner på (www.skunk.ax). (bilaga) 

 

Utöver detta anhåller föreningen om ett ridbidrag på 500 € för att arran-

gera två riddagar och helgridläger under 2016. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen är positiv till SKUNK:s verksamhet och beviljar bidrag 

2016 (verksamhetsbidrag 500 €). 

 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att bidraget är budgeterat på skolnämnden och 

ifall någon i kommunen är intresserad av ridning kan en skild anhållan 

om detta riktas till skolnämnden. 

 

 

 

   

 

http://www.skunk.ax/
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§ 13  Anhållan om verksamhetsbidrag, Leader 

 

Sottunga kommun är medlem i Leadaer Åland r.f. Medlemsskapet bör 

förnyas årligen och kostnaden är 1,00 €/invånare/år. 

 

Kommunsekretarens förslag: 

Sottunga kommun förnyar medlemskapet för 2016 enligt tidigare praxis. 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  
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§ 14  Anhållan om verksamhetsbidrag,  Föreningen Norden 

 

Föreningen Norden på Åland r.f. anhåller om verksamhetsunderstöd 

2016. Föreningens idé är gemenskap, samverkan och utbyte i Norden och 

att skapa nätverk mellan folk i de nordiska länderna. Bl.a. erbjuds Nord-

jobb som är ett samnordiskt mobilitetsprojekt för ungdomar i åldern 18-

23 år. De åländska landskommunerna och föreningen Norden deltar i 

vänortssamarbete. Dessutom arrangeras Nordisk biblioteksvecka, Kura 

Skymning och Kura Gryning. Föreningen har också arrangerat språkläger, 

mobilitetsprojekt, nordiskt gästabud. Nordisk film är en ny satsning 2016. 

 

Kostnaden är 0,35 €/invånare. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen är positiv till föreningens verksamhet och bidrar med 

0,35 €/invånare. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 



Sottunga kommun 

 
Organ 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

15.3.2016 

Sida 10 

 

 

 

 

 
Protokolljusterarnas signaturer   Utdragets riktighet bestyrker 

 
      

 

 

§ 15  Anhållan om att få använda kommunens vapen, Nylund 

 

Jenny Nylund har anhållit om att använda Sottunga kommuns vapen på 

två souvenirer som hon kommer att ha till försäljning. Det är en nyckel-

ring och en kylskåpsmagnet. Det är ett rephantverk som görs av Mikko 

Snellman i Brändö. Han är egen företagare med sitt hantverk och Nylund 

kommer att sälja Snellmans produkter genom sitt företag. 

 

Tidigare har kommunfullmäktige beviljat Sottunga AHL att använda 

kommunens vapen på butikens kvitton. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att Nylund får rätt att 

använda kommunens vapen på ovan nämnda produkter som säljs genom 

Nylunds företag under förutsättning att företaget är registrerat på Sott-

unga. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen önskar att kommunens vapen hanteras med värdighet 

och att det bör vara en viss kvalitet på vapnet så att det tex tillverkas i 

mera hållbart material t.ex. trä eller metall. Kommunstyrelsen ansåg att 

vapnet i plastat papper inte är tillräcklig kvalitet och begär att Jenny pre-

senterar ett nytt förslag på hur vapnet kunde användas på hennes produk-

ter eller de produkter hon säljer. 
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§ 16  Lärarbostäderna, åtgärdsförslag 

 

Åtgärder för lärarbostäderna har diskuterats i olika repriser i kommunen.  

(KS § 114, 2014, § 10, 2015) 

  

 Tamburen 

 Väggarna bör målas 

 

 Fönster 

 De flesta fönster är i dåligt skick 

 

 Inre väggar 

 De flesta väggar bör tapetseras, förslagsvis med väv som enkelt kan målas 

om och repareras. 

 

 Källaren 

 De installerade fläktarna håller fukten borta. Den gamla bastun och tvätt-

rummet är inte användbara som de är nu. 

 

 Innertak 

 De nuvarande innertaken bör tas bort och innertaken bör tilläggs isoleras. 

Efter det sätts nya innertak på plats, gipsskivor. Innertaken borde åtgärdas 

först innan övriga saneringsåtgärder verkställs. 

 

 Yttertak 

 Gamla tegelpannor men håller för tillfället. 

  

 Ventilation 

 Ventilation bör förbättras i lägenheterna. 

 

 Dränering 
Dränering runt huset bör förnyas. 

 

 Lilla lärarbostadens vägg 

 Södra väggen i lilla lärarbostaden bör antagligen förnyas, delvis 

 

 Yttre väggar 

 Yttre väggar bör förnyas 
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 Inga offerter för dessa arbeten är ännu begärda. 

 

 För renovering enligt beskrivning ovan är inget budgeterat 2016. För 

byggnadsmaterial är budgeterat 2000 € 2016. 

 

 Kommunstyrelsen bör prioritera åtgärder och ge uppdrag åt byggnadstek-

niska räddningsnämnden att förverkliga åtgärderna. 

  

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att dräneringen och inomhuskli-

matet förbättras samt att södra väggen förnyas som första åtgärd. Kom-

munstyrelsen begär att byggnadstekniska/räddningsnämnden gör en kost-

nadskalkyl för dessa åtgärder. 

   

 Beslut: 

 Kommunstyrelsen prioriterar följande åtgärder och önskar att byggnads-

tekniska/räddningsnämnden gör en kostnadskalkyl: 

1. Dräneringen 

2. Södra gaveln 

3. Ventilation 
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§ 17: Uppdatering av äldreomsorgsplan 

 

 §10 Socialnämnden 

Äldreomsorgsplane är kommunens övergripande styrdokument för äldre-

omsorgens utveckling. Äldreomsorgsplanen för Sottunga kommun baserar 

sig på planen för äldreomsorg i landskapet Åland och på nationella kvali-

tetsrekommendationer samt socialservicelagen för landskapet Åland. Pla-

nen är ett levande dokument och utvärderas beroende på utvecklingen i 

samhället. Avsikten är att planen fastställs vart femte år. (bilaga) 

 

 

FÖRSLAG SS:  Äldreomsorgsplanen för Sottunga kommun har reviderats 

och fastslås att gälla för åren 2016- 2021. 

 

BESLUT:  Beslut enligt förslag med tillägg att ärendet sändes till kommun-

styrelsen för vidare behandling.                              

   

  KS § 18 

 Äldreomsorgsplanen är reviderad på följande punkter: 

- Statistik uppdaterats 

- DGH ändrat till OASEN 

- Årtal uppdaterats 

 

  

 Kommunsekretarens förslag: 

 Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att den reviderade 

äldreomsorgsplanen godkänns. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 18:  Anmälningsärenden 
 

  

 Ekonomisk rapport 

 CB projekten 

 Företagsam skärgård 

 Deponin 

 SmileGov 

 Åsub statistik 

 Sommarberedskap på Sottunga 

 Reform av vallagen 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Antecknas för kännedom. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 19: Sara Johans slutarbete 

 

 Sara Johans informerade om sitt slutarbete och avsikten är att hon gör en 

enkät för gästhamnsbesökare. Arbetet utförs som oavlönat examensarbete. 

Arbetet passar bra i den pågående utvecklingen av gästhamnen. 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen begär att Sara utför sitt slutarbete enligt plan och rap-

porterar sitt resultat till styrelsen. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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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: 7-9, 17, 18 

 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer: 10 – 16, 19 

 

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. 



Sottunga kommun 

 
Organ 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

15.3.2016 

Sida 17 

 

 

 

 

 
Protokolljusterarnas signaturer   Utdragets riktighet bestyrker 

 
      

 

 

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 
 

 

 


