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

KS § 28

Val av protokolljusterare
Kommunsekreterarens förslag:
Till protokolljusterare väljs Regina Pettersson och Lotta BäcksbackaKarlsson. Protokolljustering 19.52021.
Beslut:
Enligt förslag.

KS § 29

Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Kommunsekreterarens förslag:
Föredragningslistan godkänns.
Beslut:
Enligt förslag.
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Undervisning läsåret 2021-2022
KS § 26
§5, Skolnämnden
Två elever är anmälda till Sottunga skola för skolgång läsåret 2021-2022. En elev
till årskurs 5 och en elev till årskurs 8. Eleverna har nu hemundervisning men vill
helst gå i Sottunga skola nästa läsår.
De senaste åren när skolan var öppen så samarbetade vi med Föglö grundskola.
Eleverna var tre dagar i veckan i Föglö grundskola och två dagar per vecka i
Sottunga skola. Men enligt familjen är skolgång i Föglö grundskola inte aktuellt.
Enligt Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola ska varje
läropliktigt barn erbjudas möjlighet att uppfylla sin läroplikt i grundskolan i sin
hemkommun. Den huvudsakliga undervisningsformen i grundskolan är
närundervisning.
Undervisning i årskurs 7-9 innebär 30 vt vilket innebär att det behövs två lärare.
Med avtalsenliga tillägg görs en kalkyl på 36 vt, Bilaga nr1.
Alternativ 1 skolgång i Sottunga

Skolföreståndare 100 % 24 vt

Timlärare i bisyssla 12 vt

Kostnader hösten 2021 45800 € och år 2022 106900 €
Alternativ 2 skolgång i Sottunga

Skolföreståndare 83 % 20 vt

Timlärare i huvudsyssla 70 % 16 vt

Kostnader hösten 2021 48500 € och år 2022 114500 €
Alternativ 3 skolgång i Föglö alla dagar i veckan

Kostnad hösten 2021 30200 € och år 2022 69400 €
Alternativ 4 distansundervisning

Finns inga riktlinjer för ersättning till den skola som ger
distansundervisning

Lärarkostnaden
kvarstår
i
Sottunga
eftersom
det
enligt
Landskapsförordningen (2020:99) om barnomsorg och grundskola ska
finnas en ansvarig lärare vid den mottagande skolan

Detta innebär dubbla kostnader dels ersättning till den skola som ger
distansundervisning och läkarkostnader i Sottunga skola

§5, Skolnämnden
Protokolljusterarnas signaturer
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Det är väsentligt att de lärare som eventuellt anställs till Sottunga skola är
kompetenta för grundskoleundervisning. Det är ett stort ansvar att tillhandahålla
undervisning i en liten skärgårdsskola.
Skolnämnden diskuterar hur undervisningen för de två eleverna ordnas under
läsåret 2021-2022 och föreslår en lösning för kommunstyrelsen eftersom
tilläggsanslag behövs.
Utbildningschefens förslag:
Skolnämnden diskuterar ärendet och avger förslag till kommunstyrelsen.
BESLUT: Skolnämnden besluter föreslå för kommunstyrelsen att skola ordnas
nästa läsår fem dagar per vecka i Sottunga grundskola enligt Alternativ 1 med en
skolföreståndare på heltid och timlärare i bisyssla. Skolnämnden anhåller till
kommunstyrelsen om tilläggsanslag för ordnandet av undervisningen nästa läsår på
45800 € och att en skolföreståndartjänst och timlärare i bisyssla inrättas fr.o.m. den
1.8.2021 vid Sottunga grundskola. Tilläggsanslaget enligt Bilaga nr 1 och
Alternativ 1.
Skolnämnden föreslår att kommunstyrelsen anhåller till landskapsregeringen om
extra landskapsbidrag för ordnandet av grundskoleundervisning i Sottunga
grundskola nästa läsår.
Skolnämnden anhåller om att få lediganslå skolföreståndartjänsten innan tjänsten
har inrättats.
KS § 26
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
Beslut:
Kommunstyrelsen inväntar landskapsregeringens besked över anhållan om extra
bidrag och behandlar därefter ärendet.
KS § 30
Efter ytterligare kontakt med landskapsregeringen har meddelats att kommunens
anhållan om extra bidrag behandlats i positiv anda och därefter aviserats, i
landskapsregeringens förslag till den andra tilläggsbudgeten, att Sottunga kommer
att beviljas de extra stöd som kommunen ansökt om. Slutligt beslut fattas av
landskapsregeringen i juni.
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I nuläget är det frågan om undervisning i Sottunga skola. Kommunstyrelsen tar inte
ställning till det pedagogiska arrangemanget och överför det ärendet till
bildningsnämnden.
Aktuellt är att annonsera efter nödvändig personal för skolverksamheten. En
skolförerståndartjänst och timlärartjänster bör inrättas. Anställning av personal kan
ske under förutsättning att finansiering beviljas.
Kommunsekreterarens förslag:
Under förutsättning att finansiering beviljas ser kommunstyrelsen i detta skede inga
ekonomiska hinder för att bedriva skolverksamhet och annonsering kan ske för
nödvändiga tjänster. Ärendet delges kommunfullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag. Paragrafen justerades omedelbart.
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Utdragets riktighet bestyrker

Sottunga kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen i Sottunga

12.5..2021

KS § 31

Sida 7

Inrättande av skolföreståndartjänst och timlärare vid Sottunga skola

§, Skolnämnden
Sottunga grundskola ska ledas av en skolföreståndare i enlighet med
Landskapslagen ÅFS (2020:32) om barnomsorg och grundskola. För
undervisningen nästa läsår behövs även en eller flera timlärare i bisyssla beroende
på utfallet av valet av skolföreståndare.
Skolnämnden beslöt den 25 mars 2021 föreslå för kommunstyrelsen att en
skolföreståndartjänst och en eller flera timlärare i bisyssla inrättas fr.o.m. den
1.8.2021. Skolnämnden beslöt också att anhålla om att få lediganslå
skolföreståndartjänsten innan tjänsten har inrättats.

Utbildningschefens förslag:

BESLUT:
Ärendet har ännu inte hunnit behandlas av skolnämnden.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att en skolföreståndartjänst i
enlighet med Landskapslagen ÅFS (2020:32) inrättas.
Kommunstyrelsen föreslår också att två timlärartjänster i bisyssla inrättas. Det kan
totalt bli frågan om ca 10 vt. Tjänsterna behöver inte tillsättas om de inte behövs.
Behovet av timlärare är beroende av val av skolföreståndare.
Tjänsterna kan lediganslås även innan de inrättats.
Anställning kan ske efter att kommunfullmäktige inrättat tjänsterna och finansiering
beviljats.
Beslut:
Enligt förslag. Paragrafen justerades omedelbart.
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Yttrande vattenförvaltningsplan
Ålands landskapsregering ger kommunerna möjlighet att kommentera
förslag till vattenförvaltningsplan senast 22.6.2021.
Ålands kommunförbund har formulerat ett yttrande (bilaga) som främst
beaktat de kommunala aspekterna i planen.
Länk till dokumenten (omfattande):
https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporterpublikationer/ramdirektivet-vatten-0
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/
guidedocument/3-vattenatgardsprogram_remiss_2020.pdf
Kommunsekreterarens förslag
Kommunstyrelsen understöder ÅKF yttrande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterade att materialet är omfattande och remitterade ärendet för ytterligare genomläsning.

KS § 32

Kommunsekreterarens förslag
Beslut:
Kommunstyrelsen understöder ÅKF yttrande.

Protokolljusterarnas signaturer
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Bokslut och verksamhetsberättelse 2020
Trots att året mycket förknippas med rådande global pandemi har den
kommunala verksamheten på Sottunga löpt på i stort sett som tidigare. En
märkbar skillnad i arbetssätt kan i alla fall konstateras med ökat antal distansmöten.
Den största händelsen under år 2020 torde väl vara att kommunen haft en
betydande befolkningsökning. Inflyttningen består främst av familjer som
önskar ha sina barn i hemundervisning.
Restaurang Salteriet var även denna sommar mycket välbesökt och har
fortsatt sätta Sottunga ”på kartan”. Ny hyresgäst för att driva hamn- och
restaurangverksamhet blev företaget Seasalt.
Reningsverkets har fåtts i skick, vilket senaste vattenprov visat. Testerna
av vattenproven vid den gamla deponin visar inga onormala värden.
Bokslut och verksamhetsberättelse i bilaga.
Året i siffror:
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetsbidrag
Skatteinkomster
Landskapsandelar
Finansiella intäkter/kostn.
Årsbidrag
Avskrivningar

112 572 €
-600 604 €
-488 032 €
308 058 €
149 472 €
-2 420 €
-32 9921 €
-29 128 €

Kommunstyrelsens förslag:
Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 godkänns och överlämnas till
revisorerna för granskning.
Beslut:
Enligt förslag.
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Utdragets riktighet bestyrker

Sottunga kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen i Sottunga

12.5..2021

KS § 34

Sida 10

Kompletteringsval
KF § 32

(12.11.2020)

Fullmäktige valde 26.2.2020 § 14 Magnus Lundberg, Märtha Österberg
och Karita Karlsson till revisorer för innevarande mandatperiod.
Karita Karlsson har meddelat att hon inte står till förfogande som revisor.
Enligt förvaltningsstadgan 83 § väljer kommunfullmäktige tre revisorer
och personliga ersättare.

Beslut:
Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för att utreda möjligheten att ändra kommunens förvaltningsstadga med avsikten
att minska antalet revisorer.
KS § 34
Enligt gällande lag bör fullmäktige välja 3 revisorer och det är inte ett
krav att de ska vara bosatta på Sottunga.

Kommunsekreterarens förslag
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Majvor Lundell
väljs till revisor.
Beslut:
Enligt förslag med tillägg att arvodet för revisorer höjs till 28 €/h. Paragrafen justerades omedelbart.
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Privata avloppsanläggningar
Kommunfullmäktige har 11.6.2020 § 25 önskat att kontroll utförs på fastigheter med privata avloppsanläggningar. Fastigheter som ännu inte är
anslutna till kommunens avloppsnät bör ansluta sig om det inte medför
oskäligt höga kostnader. I annat fall för anläggningarna kontrolleras att de
uppfyller dagens krav.
Kommunsekreteraren har haft kontakt med utomstående byggnadsinspektör Conny Eklund och han har meddelat att han kan åta sig uppdraget.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till vilka övriga fastigheter som bör kontrolleras förutom de som är fast bosatta och ännu inte är anslutna.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att i etapp 1 utförs kontroll på fast bosattas privata avloppsanläggningar, dvs de som ännu inte är anslutna till kommunens avloppsnät.
Styrelsen behandlar i senare skede om kontroll på sommarstugors avloppsanläggningar. Det blir i så fall etapp 2.
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Området kring reningsverket
Kommunfullmäktige har 11.6.2020 § 25 önskat att området kring reningsverket städas upp och att röjning och gallring utförs i skogsdungen.
Ärendet remitterades till kommunstyrelsen.
Kommunsekreterarens förslag
Fastighetsskötaren får uppdraget.
Beslut:
Arbetet kan ske då det finns tid och möjlighet.
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Lönejusteringspott
Den lokala lönejusteringspotten är 0,8 % av lönesumman inom det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet per 31.1.2021.
När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att arbeta fram eller vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av
verksamheten och uppgifterna.
Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så
jämlikt som möjligt mellan de olika lönebilagorna.

De lokala förhandlingarna om justeringspotten kan ske enligt följande
schema:
1.
Kartlägga löner
2.
Arbetsgivaren hör personalen
3.
Ärendet förs fram till styrelsen
4.
Arbetsgivaren utser förhandlare
5.
Arbetsgivaren förhandlar med huvudavtalorganisation
6.
Arbetsgivaren fastställer fördelningen

Senaste beslut om lönejusteringspott fattades av styrelsen 10.12.2019 §
97. Efter kontakt med fackföreningarna konstaterades då att i vårt fall var
det mest lämpligt att jämt fördela potten över alla anställda.

Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lönejusteringspotten fördelas jämnt mellan
anställda.
Beslut:
Enligt förslag.
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Begäran om utlåtande över jordförvärv, Svanberg
Landskapsregeringen har begärt kommunens utlåtande över Yo-Shi Svan
bergs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ärendet gäller fastighet 766-405-2-44.
Kommunen bör ta ställning till om markområdet i ansökan är beläget
inom bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Efterfrågas också om på markområdet finns övriga byggnader som är registrerade som fritidshus eller bostadshus och om det i markområdets omedelbara närhet finns andra bostadshus och om markområdet är beläget inom
ett oexploaterat område.
Utlåtandet bör inlämnas senast 27.5.2021.
Enligt bifogad kartbild framgår att fastigheten är belägen mellan Söderbyn och Norrbyn med närliggande bostadshus i fastigheten Utgårds med
bostadshus ämnade för fast boende, vilket då även visar att det är frågan
om bykärna. Övriga byggnader på tomten är vedlider och utedass. Fastigheten är inte på ett oexploaterat område eftersom huset även tidigare fungerat som fast boende.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen förordar, i enlighet med beredningen, att Yo-Shi Svanberg beviljas rätt att förvärva och besitta fast egendom i enlighet med ansökan.
Beslut:
Enligt förslag.
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Anmälningsärenden
Ekonomisk rapport
Fastighetsskötsel
Gästhamnen
Arbeten i hamnen innan sommaren: vattenmätare, septikpump, vattenpump, köksreningering, reservtank, vattenprov
Discgolf
Kommunens lägenheter
Kommunala tomter
Styrelsen är positiv till en inledande planering.
Ställplats för husvagn/husbil
Kommunstyrelsen är positiv till att ställplatser iordningsställs.
Kommunens grundläggningsår 1869
Baltic Sustainable Boating (projekt?)
Vimplar
30 st 5 m vimplar kan anskaffas.

Försäljning av gamla returhörnan
Två anbud hade inkommit. Henrik Albertsen 20 € och Stig Törnroos 50 €.
Returhörnan säljs till Stig Törnroos.
Lärarbostäderna
Kommunstyrelsen har inget att invända mot att undersöks möjligheter att
bryta ut en tomt kring de sk Lärarbostäderna. Denna åtgärd kunde underlätta en försäljning.
Septikpump, hamnen
Offert för ny septikpump till hamnen delgavs. Styrelsen anser att det är
viktigt med fungerande system och förordar anskaffning av septikpump.
Ärendet delges fullmäktige.

Beslut:
Ärendena antecknas för kännedom och godkänns för verkställighet.
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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: 27 – 31, 33 – 34, 39

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: 32, 35 - 38
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.
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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

