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§ 21 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut: Enligt förslag. 

  

   

  

  

  

 

 

 

§ 22 Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Till protokolljusterare väljs Lotta Bäcksbacka-Karlsson och Märta 

Grunér. Prototokolljustering 4.5.2016 kl. 11.30 i kommunkansliet. 

 

 Beslut: Enligt förslag. 

  

  

  

 

 

 

§ 23 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut: Enligt förslag. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Sottunga kommun 

 
Organ 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

3.5.2016 

Sida 4 

 

 

 

 

 
Protokolljusterarnas signaturer   Utdragets riktighet bestyrker 

 
      

 

§ 24 Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Styrelsen skall i enlighet 

med kommunallagen (1997:73) göra upp bokslut för varje räkenskapspe-

riod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad 

året efter räkenskapsperioden. 

 

I bokslutet skall ingå resultaträkning, balansräkning och verksamhetsbe-

rättelse. 

 

Kommunens bokslut uppvisar ett underskott på -44.296 €. 

 

Kommunsekretarens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 2015 och 

överlämnar handlingarna till revisorerna för granskning. 

   

 

Beslut: 

Enligt förslag med följande tillägg: 

- Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att årets resultat – 

44 296 € avdras från eget kapital. 

- Några tryckfel korrigeras i verksamhetsberättelsen 
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§ 25  Kommunens byggnadsordning 

 

  BTRN § 4 

 Kommunens byggnadsordning har uppdaterats och begäran om utlåtande 

har skickats till grannkommunerna och Ålands Landskapsregering. 

 

 Grannkommunerna har inte kommenterat byggnadsordningen. 

 

 Landskapsregeringen har gett följande kommentarer (bilaga): 

 

 Avsnitt 1.1 

 I kommunens förslag ges hänvisning till landskapsförordning (2008:109) 

om Ålands byggbestämmelsesamling. Denna förordning har upphävts och 

ersatts av landskapsförordning (2015:5) om Ålands byggbestämmelse-

samling. 

 

 Avsnitt 2.1 

 ”Utan bygglov men med anmälan till byggnadsnämnden” Med anledning 

av detta konstaterar LR att avsikten med lagens bestämmelser (PBL 68 § 

1-2 mom) är att dessa åtgärder i grunden är undantagna från prövnings-

plikt, såväl bygglovsplikt som anmälningsplikt. 

 

  I detta fall önskar kommunen begära information för att kunna övervaka 

byggandet i kommunen. 

   

 Avsnitt 6.1 

 Landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd har ändrats och bör be-

aktas att borrning oavsett djup för energi eller vatten kräver en miljö-

granskning. 

 

 Förslag till ny byggnadsordning har uppdaterats i enlighet med Land-

skapsregeringens kommentarer. 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Byggnadstekniska/räddningsnämnden förordar för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige att förslag till ny byggnadsordning för Sottunga 

kommun godkänns. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag med att under avsnitt 1.3 tillkommer följande text: 

”Byggnadsnämnden emotser, hänvisande till 13 § i PBL, uppgifter även 

för sådant byggande som är befriat från byggnadslov och anmälnings-

skyldighet. Även för sådant byggande gäller att avstånd till rågranne, väg 

samt strandlinje som stipuleras i lag eller byggnadsordning skall följas 
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KS § 25 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att förslag till ny 

byggnadsordning för Sottunga kommun godkänns. (bilaga) 

 

 Beslut: 

 Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för ny beredning, speciellt gäl-

lande pt 4.2 ”Tomtens byggnadsrätt”. Kontrolleras om skrivelserna ”på 

tomt utanför detaljplaneområde får byggas högst ett bostads- eller fritids-

hus med två lägenheter med högst två våningar”, ”På holmar utanför of-

ficiell vägförbindelse eller dit skärgårdsfärjorna ej kan transportera for-

don tex brandbil är av brandsäkerhetsskäl endast en våning tillåten”, 

”sidobostaden och huvudbyggnaden bildar en tomthelhet som inte genom 

lantmäteriförrättning får avskiljas till separata fastigheter”. 
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§ 26  Fastställa taxa för kommunalt vatten 

 

  BTRN § 5 

 Ann Laxström har anhängiggjort ett ärende om att fastställa taxa för 

kommunalt vatten, eftersom Laxström önskar ansluta sig till kommunalt 

vatten. 

 

 Avgifter i Kökar för vatten är: 

Vattenanslutningsavgift (momsfri) 40 mm ledning 

Grundavgift                                                   1500 € 

Per lägenhet (anslutningspunkt)                      450 € 

 

Grundavgift / år (exkl. moms)                          100 € 

Kubikmeterpris (exkl. moms)                           2,40 €  m3 

Anslutningsavgiften omfattar en bostadslägenhet. För byggnader med 

flera bostadslägenheter skall en avgift per lägenhet erläggas för varje 

därpå följande lägenhet eller anslutningspunkt. 

 

Avgifter i Föglö för vatten är: 

anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 40 mm 3.025 € 

anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 50 mm 3.300 € 

grundavgift: 226,92 €/abonnent/år 

bruksavgift: 3,53 €/m3 

hyra för kommunal vattenmätare: 55,80 €/år. 

 

I Sottunga är det i detta skede frågan om ett fåtal fastigheter som kan ha in-

tresse av anslutning till kommunalt vatten. I framtiden kan dock antalet intresse-

rade utökas. Anslutningen bör kontrolleras av fackman. 

 

Eftersom Sottunga inte har utbyggt vattenledningsnät kan anslutning till kommu-

nalt vatten endast beviljas genom skilt beslut i byggnadstek-

niska/räddningsnämnden. Kommunen kan endast stå för skäliga kostnader till 

tomtgränsen, så att anslutningsavgiften täcker en del kommunens investerings 

kostnader, och fastighetsägaren står för alla kostnader på den egna tomten samt 

inkoppling. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Byggnadsstekningska/räddningsnämnden föreslår för kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige att följande vattenavgifter fastställs: 

Vattenanslutningsavgift (momsfri) 

Grundavgift                                                   1500 € 

Per lägenhet (anslutningspunkt)                      450 € 

 

Grundavgift / år (exkl. moms)                          100 € 

Kubikmeterpris (exkl. moms)                           2,40 €  m3 
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Anslutningsavgiften omfattar en bostadslägenhet. För byggnader med 

flera bostadslägenheter skall en avgift per lägenhet erläggas för varje 

därpå följande lägenhet eller anslutningspunkt. Fastighetsägaren bekostar 

vattenmätaren och arbete med anslutningen. 

 

Beslut: 

Byggnadsstekningska/räddningsnämnden föreslår för kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige att följande vattenavgifter fastställs: 

Vattenanslutningsavgift (momsfri) 

- Fastställs inte 

Per lägenhet (anslutningspunkt) 

- Fastställs inte  

 

Grundavgift / år (exkl. moms)                          100 € 

Kubikmeterpris (exkl. moms)                           2,40 €  m3 

 

Orsaken till att anslutningsavgift inte bör fastställas är att kommunen inte egent-

ligen har för avsikt i detta skede att sälja vatten. Det finns inget utbyggt system 

för sådant. Kommunens brunnar har begränsad kapacitet och försäljning av vat-

ten kan endast ske i mån av möjlighet och enligt skilt beslut i nämnden. I de en-

staka fall kommunen kan erbjuda vatten bör inkopplingen ske på fastighetsäga-

rens bekostnad. 

 

KS § 26 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att följande vattenavgifter 

fastställs: 

Vattenanslutningsavgift (momsfri) 

- Fastställs inte 

Per lägenhet (anslutningspunkt) 

- Fastställs inte  

Grundavgift / år (exkl. moms)                          100 € 

Kubikmeterpris (exkl. moms)                           2,40 €  m3 

Orsaken till att anslutningsavgift inte bör fastställas är att kommunen inte egent-

ligen har för avsikt i detta skede att sälja vatten. Det finns inget utbyggt system 

för sådant. Kommunens brunnar har begränsad kapacitet och försäljning av vat-

ten kan endast ske i mån av möjlighet och enligt skilt beslut i nämnden. I de en-

staka fall kommunen kan erbjuda vatten bör inkopplingen ske på fastighetsäga-

rens bekostnad. 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att i de fall vatten kan säljas bör fastighetsägaren  

acceptera det vatten kommunen kan erbjuda. 
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§ 27  Lokalvårdarens anställning 

 

Jenny Nylund har arbetat som lokalvårdare vid Sottunga kommun åt-

minstone sedan 2013. 

 

Enligt arbetsavtalslagen 3 § gäller ett arbetsavtal tillsvidare om inte av 

grundad anledning har ingåtts på viss tid. Ett arbetsavtal som på initiativ 

av arbetsgivaren utan grundad anledning har ingåtts för viss tid ska anses 

gälla tillsvidare. 

 

Det är inte tillåtet att upprepat använda arbetsavtal för viss tid när antalet 

visstidsavtal eller den sammanlagda avtalstiden eller den helhet som avta-

len bildar visar att arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent. 

 

Nylund har hittills arbetat med kortvariga avtal enligt timredovisning. 

Lokalvård i medeltal ca 4,5h/vecka. Hennes nuvarande tidsbundna avtal 

upphör 30.6.2016. 

 

Kommunsekretarens förslag: 

Jenny Nylund anställs fr.o.m. 1.7.2016 tillsvidare på timbasis som lokal-

vårdare i Sottunga kommun. Lön enligt tidigare godkänd lön 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  
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§ 28  Optisk fiber  

 

Arbete med att undersöka möjligheter till optisk fiber till fastigheter på 

Sottunga har pågått en tid. 

 

Diskussioner har förts med Sonera, Ålands telefon och IP-Connect. 

 

Intresseförfrågan uppgjort av Ålands telefon har skickats ut i april Sott-

unganytt. 

 

IP-Connect har också meddelat intresse för att erbjuda fiber till Sottunga. 

 

Utveckling av fibernät på Sottunga behöver nödvändigtvis inte vara ett 

kommunalt ärende eftersom vilket företag som helst kan erbjuda tjänster 

till både privatpersoner och organisationer. 

 

Sonera hade intresse av att enbart sälja telefon, bredband och IP-tv tjäns-

ter och då borde ett lokalt bolag bildas som ansvarar för och bygger ut nä-

tet på Sottunga. 

 

Ålands telefon har erbjudit sig att bygga ut nätet på Sottunga och sälja te-

lefon, bredband och IP-tv tjänster. Anslutningsavgift 1995 € inkl.moms. 

 

IP-Connect har erbjudit sig att bygga ut nätet på Sottunga och även sälja 

telefon, bredband och IP-tv tjänster. Anslutningsavgift 995 € inkl.moms. 

 

Kommunsekreteraren har begärt att även IP-Connect utformar en intresse-

förfrågan för att få jämförbar information med Ålands telefon. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Efter att intresseanmälningar fåtts från Ålands telefons och IP-Connects 

erbjudande begärs jämförbara offerter för anslutning av fastigheter till fi-

ber. 

 

Beslut: 

Ärendet remitteras till arbetsgruppen för optisk fiberkabel. 
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§ 29  Hemsidan 

 

ÅDA har upphandlat STRAX online för att göra kommunens hemsida. 

 

Priserna är enligt nedan: 

 

Upplägga av mallsajt och installation: 2100€ 

Löpnad drift (övervakning, backup mm) och support tillkommer med en 

mindre kostnad. 

 

Utbildning 950 € (Strax) 

Övriga tjänster (specialdesign/typsnitt, innehåll, bilder) 69 €/tim (Strax) 

 

Enligt preliminärt tidschema sker avstämningsmöte v 20 och efter det 

produktionssättning. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen inväntar förslag på ny hemsida från STRAX online 

samt avtalsförslag från ÅDA angående hemsidetjänster och tar därefter 

ställning till produktionssättning. 

 

Beslut: 

Avtalsförslaget från ÅDA bör uppdateras och klargöras åtminstone på 

följande punkter: 

Ekonomiska villkor 

- Årsavgift 

- Back up till fast pris 

- Övervakning till fast pris 

- Kostnader för löpande drift, kommunen 

bör kunna avgöra när dessa tjänster behövs 

- Klargöra vad utbildning omfattar 

- Uppsägningsklausul 
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§ 30  Skolbyggnadens användning 

 
  Arbetsgrupp för skolbyggnaden hade möte 13.4. Kommunstyrelsen har tillsatt 

  arbetsgruppen (KS 2015 § 97 och arbetsgruppens målsättning är: 

Diskutera och utreda olika användningsändamål för skolbyggnaden och 

Presentera förslag för kommunstyrelsen senast inom oktober 2016 

 

Arbetsgruppen diskuterade olika användningsändamål för skolan. 

I dagsläget har skolan 3 elever och från hösten 2016 1 elev. Då behövs ett klass 

rum för undervisning. Endel material bör eventuellt plockas bort. 

 

Kök och matsal kommer fortsättningsvis att användas bl.a. för bespisning av 

kommunens åldringar. 

 

Hemvården har önskat annat utrymme för kansli. Arbetsgruppen ansåg att ”da-

gisutrymmet” kan användas för ändamålet. 

 

I nuläget används skolans utrymme för bl.a. möten, idrott, församlingen, biljard 

och av pensionärer. Köket och matsalen används förutom bespisning för skole-

lever även för pensionärernas lunch. Medis har utnyttjat skolans utrymmen för 

kurser, föreningar har ordnat möten och tillställningar, även kulturaktiviteter tex. 

Filmkvällar har ordnats i skolan. 

 

1. Skolbyggnadens användning i framtiden 

Arbetsgruppen diskuterade olika framtidsscenarier för skolan bl.a. 

- Specialundervisning för elever med särskilda behov 

- Utrymme för flyktingar 

 

Då det gäller att ordna undervisning för elever med särskilda behov är 

en av utmaningarna att få familjer att bosätta sig på Sottunga eftersom 

det inte är aktuellt med internatverksamhet. 

 

För att få familjer är en av grundförutsättningen att det finns utkomst-

möjligheter på Sottunga. 

 

Angående skolans användning som flyktingmottagning bör beaktas 

dessa familjers utkomst och integrationsmöjligheter på Sottunga. I annat 

fall kan det bara vara frågan om temporär flyktingmottagning, vilket 

också kräver en hel del arrangemang, extern finansiering och personal. 

 

Kommunen bör ha beredskap enligt lag att arrangera utbildning för ele-

ver bosatta i kommunen. Uppgiften kan även skötas i samarbete med 

andra kommuner. 

 
Grundskolelag (1995:18) för landskapet Åland 
 
3 §. Huvudmannaskap och allmän ledning Kommunen är huvudman för 
grundskolan. Kommunen skall ordna grundskoleundervisning för de lä-
ropliktiga barn som bor i kommunen. Denna uppgift kan kommunen 
sköta i samarbete med andra kommuner eller genom att utnyttja andra 
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skolor än de kommunala. Landskapsregeringen handhar den allmänna 
tillsynen och utvecklingen av grundskolan samt övervakar verkställig-
heten av denna lag.  
 
4 §. Skoldistrikt Kommunen skall vid behov delas upp i olika skoldistrikt 
så att det i varje distrikt finns endast en skola. Ett skoldistrikt kan vara 
gemensamt för två eller flera kommuner.  
 
5 §. Gemensamma skolor Två eller flera kommuner kan ha en gemen-
sam grundskola. En gemensam skola förvaltas av den kommun skolan 
är belägen i eller av ett kommunalförbund. Landskapsregeringen kan av 
särskilda skäl ålägga två eller flera kommuner att samarbeta för att 
upprätthålla en gemensam grundskola. 

 

 

2. Behov av utredningar 

Arbetsgruppen ansåg att en förfrågan riktas till fritidsbefolkning om de-

ras intresse att driva verksamhet i skolan. 

 

Även de fastbosattas och speciellt ungdomarnas tankar bör efterhöras. 

 

Arbetsgruppen önskade få fram olika förslag till framtida användning av 

skolan. 

 

 

3. Hur går vi vidare, gruppens arbete? 

Begära förslag till framtida användning införs i Sottunganytt och på kom-

munens hemsida. 

Arbetsgruppen bekantar sig med skolans ritningar och gör en inspektion på 

plats och ser på skolans utrymmen 

Programpunkt på Sottungadagen 9.7 visning av skolan 

Undersöka om det är möjligt att få elever utifrån eftersom kommunen inte 

har flera elever på kommande de närmaste åren enligt prognos. 

Se hur andra skärgårdsskolor har hanterat nedläggning av skolor och vilken 

verksamhet som drivs istället i byggnaden 

 

Skolnämnden hade möte 24.4 och diskuterade skolans användning. Nämnden 

konstaterade att inga konkreta förslag finns. Varje ledamot ombads att fundera på 

vad lokaliteterna skulle kunna användas till. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår att byggnaden kan användas även till kurs-

verksamhet, t.ex helgkurser, träningsläger mm. 
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§ 31  Lärarbostäderna, åtgärdsförslag 

 

Åtgärder för lärarbostäderna har diskuterats i olika repriser i kommunsty-

relsen.  (KS § 114, 2014, § 10, 2015, § 17 2016) 

  

 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: 

  

 Beslut: 

 Kommunstyrelsen prioriterar följande åtgärder och önskar att byggnads-

tekniska/räddningsnämnden gör en kostnadskalkyl: 

1. Dräneringen 

2. Södra gaveln 

3. Ventilation 

  

  

 

 BTRN § 7 

  

 Tidigare kalkyl (av arbetsgruppen XX, XX, XX) för ovan beskrivna åt-

gärder är: 

 

  

 Dräneringen xx € 

 Södra gaveln xx € 

 Ventilation xx € 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Byggnadstekniska räddningsnämnden översänder kostnadskalkylen till 

kommunstyrelsen och begär tilläggsbudget XX € för att kunna verkställa 

åtgärderna detta år. 
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 Beslut: 

 

 En grov priskalkyl för åtgärder är: 

  

 Dräneringen 15.000 € 

 Södra gaveln 6.000 € 

 Maskinell ventilation 20.000 € 

 Tilläggsisolering av byggnaden 160 €/m2 

 Nya fönster 18.000 € (offert på 13.100 utan installation) 

 Nytt tak 22.000 € 

 

 Byggnadstekniska/räddningsnämnden beslöt att ärendet återremitteras för 

ny beredning för att få fram mera exakta kostnader. 

 

 KS § 31 

 

 I sammanhanget bör nämnas att för närvarande finns ingen efterfrågan på 

kommunens lägenheter. 

 

 Sannolikt är att speciellt sommartid ökar efterfrågan på lägenheter. 

 

 Man kan också anta att ifall lärarbostäderna skulle renoveras så ökar efter-

frågan på dessa bostäder. 

 

 Övriga frågor, tex, försäljning eller bildande av bostadsaktiebolag har inte 

diskuterats. 

 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen ger direktiv till byggnadstekniska/räddningsnämnden 

om fortsatta åtgärder. 

 

 Beslut: 

 Kommunstyrelsen föreslår att följande åtgärder utförs 2016: 

 Renovering av södra gaveln 

 Nya fönster till södra gaveln 

 Ventilation, inte värmeåtervinning 

 Dränering 

 Badrum i lilla lärarbostaden 

 

 För åtgärderna anhålls om tilläggsbudget 35.000 € av kommunfullmäk-

tige.  
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§ 32: Ärenden till Skärgårdskommunmöte 
 

  

 Skärgårdskommunmöte hålls 24.5 på Sottunga. 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen föreslår ärenden till mötet. 

 

 Beslut: 

 Ärenden som föreslogs är: 

 KST, socialvårdsområden 

 Kortrutt 
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§ 33: Reform av vallagen 
 

  

Ålands landskapsregering har låtit göra en utredning om vissa reformer av 

vallagstiftningen. (bilaga slutrapport) 

 

För kommunernas del är det främst följande förslag som är aktuella: 

 

1) Sänkning av rösträttsålder i kommunalval till 16 år 

2) Främjande av jämställdhet. Nuvarande gräns för maximalt antal kan-

didater som får ställa upp får vara högst tre gånger det antal kandida-

ter som ska väljas 

3) Röstning per internet 

4) Ytterligare förslag från kommunerna 

 

 

Kommunfullmäktige i Föglö har 31.3.2016 beslutat att förorda sänkt röst-

rättsålder. 

 

Kommunstyrelsen i Kumlinge beslöt 12.4.2014 att inte ha invändningar 

mot punkterna 2 – 4. Men angående sänkt rösträttsålder (pt 1) bör otill-

börlig påverkan utredas. 

 

Kommunstyrelsen i Kökar beslöt 26.4 att föreslå för fullmäktige att alla 

som fyller 18 under året ska få rösträtt. 

 

Mariehamns stad förordar landskapsregeringens förslag om att på prov 

sänka rösträttsåldern till 16 år inför kommunalvalet 2019. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att: 

1) Otillbörlig påverkan bör utredas 

2) Gräns för maximalt antal kandidater som får ställa upp är inte ett rele-

vant ärende för Sottunga.  

3) Vid röstning på internet bör valhemligheten garanteras 

 

Kommunstyrelsens beslut kan delges landskapsregeringen eftersom land-

skapsregeringen har inbegärt utlåtande senast 2.5.2016. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt att förorda för landskapsregeringen att alla som 

fyller 18 år under året ska få rösträtt. 
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§ 34: KST och kommunstrukturutredning 

 

 I slutrapport samarbetsutredning för norra Ålands kommuner rekommende-

ras att landskapsregeringen tar initiativ till en utredning där 
olika alternativ för Ålands kommunstruktur utreds, t.ex. 
• En kommun för hela Åland, 
• Tre kommuner: Mariehamn, en landsbygdskommun och en skärgårds-
kommun, 
och 
• Sex kommuner: Mariehamn, Norra Åland, Södra Åland, Brändö, Kumlinge 
samt 
Södra skärgården som består av Föglö, Kökar och Sottunga." 

 

 Landskapsregering har anställt konsulter för att genomföra utredningen. 

 

 Samtidigt pågår diskussioner och utredningar om KST och socialvårds-

områden. 

 

 Dessa utredningar är inte koordinerade. 

 

 Kommunerna är därför tvungna att ta reformerna i denna ordning: 

 

 KST, anpassa till befintlig lag 

Landskapsandelsreformen borde vara koordinerad med ovanstående men 

är det inte 

 Eventuella konsekvenser av SOTE och regionalförvaltningsreform i riket 

borde vara koordinerade med ovanstående men är det inte 

 Reform av Åländska socialvårdslagstiftningen borde vara koordinerad 

med ovanstående men är det inte 

 

 I KST ska ingå: 

 Specialomsorg 

Handikappservice 

 Missbrukarvård 

 Barnskydd 

 Utkomststöd 

 Faderskapserkännande 

 

 På senaste kommundirektörsmöte i Finström beslöts att föreslå följande: 

 Ålands omsorgsförbund bör finnas kvar som producent av specialomsorg 

 Missbrukarvård kan fortsättningsvis samordnas mellan kommuner 

 Tillgänglighetsaspekten bör beaktas 

 Kommunikationsmönster och infrastruktur påverkar samarbetsmöjligheter 

 Kommunerna förväntas utforma system utan att ha klara besked om 

finansieringen 
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 Mot bakgrund av detta föreslogs tre socialvårdsområden: 

 Norra Åland (Geta, Finström, Saltvik, Sund, Vårdö) 

 Södra Åland (Eckerö, Föglö, Hammarland, Jomala, Kökar, Lemland, 

Lumparland, Mariehamn, Sottunga 

 Norra skärgården (Brändö, Kumlinge) 

 

 Alternativen är dock inte de enda tänkbara. Det finns heller inget slutligt 

förslag på hur de olika områdena skulle utformas formellt. 

 

 Följande tidtabell ansågs vara rimlig: 

 Våren 2016: ÅKF koordinerar utredningen 

 Hösten 2016: utredningen intensifieras 

 Våren 2017: Gemensamt förslag inlämnas till LR 

 Sommaren 2017: Kommunerna fattar beslut för att verkställa planen från 

januari 2018 

 

 Kumlinge och Brändö har efterlyst ett socialvårdsområde tillsammans 

med Kökar och Sottunga. På det sättet anser man att vi kan behålla ett so-

cialvårdsområde i skärgården med två anställda och då undvika margina-

lisering av våra kommuner. 

 

Enligt uppgift från Kumlinge står politiker i Brändö och Kumlinge bakom 

detta, bla. eftersom man anser att det är enda sättet att garantera så liten 

försämring som möjligt nu men också för att det är strategiskt för framti-

den. 

 

Poängen vore alltså ett socialvårdsområde med två anställa; den som vi 

nu delar redan plus en som Kumlinge/Brändö skulle dela.  Samarbeta med 

andra områden, köp av tjänster som tidigare etc. 

 

Angående kommunikationsmönster: 
1. Linjedragningar är inte eviga 

2. Det är inte meningen att kst-arbetarna ska i vardags resa till ”varandras” öar men 

vara ett stöd i svåra ärenden och kanske utföra mer känsliga ärenden i varandras om-

råden 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen begär utlåtande av socialnämnden angående gemen-

samt socialvårdsområde på södra Åland, alternativt ett socialvårdsområde 

med Kökar, Kumlinge och Brändö. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 35: Anmälningsärenden 
 

  

 Företagsam skärgård 

 Deponin 

 KD träff Kumlinge 2.5 

Testning av brandutrustning 7.5 

Brandinspektion 11.5 

Rådsmöte, Nordiska Skärgårdssamarbetet 12.5 

Nina Fellman 18.5 

Sjöbevakningen och polismästarens besök 19.5 

 Skärgårdskommunmöte på Sottunga 24.5 

 Renovering i Nymars, hälsovårdsrummet. 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Antecknas för kännedom. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag med tillägget att renoveringen i Nymars omfattar hälso-

vårdsrummet, läkarrummet, väntrummet och toaletten. Försäkringen torde 

ersätta hälsovårdsrummets golv, nedre skåp och väntrummets golv. 
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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: 21 – 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 

 

 

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

rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer: 27, 33 

 

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: 

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 
 

 

 


