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Ärendets §-nummer  Ärende 

 

§ 36 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

§ 37 Val av protokolljusterare 

§ 38 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

§ 39 Bokslut och verksamhetsberättelse 2015 

§ 40  Kommunens byggnadsordning 

 

§ 41 Begäran om utlåtande för nytt landskapsandelssystem 

 

§ 42 ÅHS tandvård i Sottunga 

 

§ 43 Optisk fiber 

 

§ 44 Hemsidan 

 

§ 45 Smart Ports projektet 

 

§ 46 Anmälningsärenden 
 

 

 

 Anvisning för rättelseyrkande  
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§ 36 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

   

  

  

  

 

 

 

§ 37 Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Till protokolljusterare väljs Sara Johans och Göran Björk. Prototokol-

ljustering 9.5.2016 kl. 11.30 i kommunkansliet. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

  

 

 

§ 38 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut:  

 Enligt förslag med tillägget anmälningsärenden kompletteras med uthyr-

ning av Sonerahuset till Daniel Lindström med familj. 
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§ 39 Bokslut och verksamhetsberättelse 2015 

  KS § 24 

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, ba-

lansräkning och verksamhetsberättelse.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 

 

KS § 39 

Revision hölls 26.5.2016. 

 

I verksamhetsberättelsen 2015 korrigerades följande: 

S 18, balansräkning, bestående aktiva och bestående passiva rättades 

S 21, finansieringsanalys, finansieringens kassaflöde ska vara 37.753 € 

S 22, soliditet, ska vara 205.913 € 

 

Revisorerna har granskat Sottunga kommuns bokföring, bokslut och för-

valtning för räkenskapsperioden 1.1.2015 – 31.12.2015. 

 

Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyl-

diga beviljas ansvarsfrihet för den granskade räkenskapsperioden. 

 

Revisionsberättelsen bifogas. Ingen revisionsrapport skrevs och kommun-

styrelsen fick inga anmärkningar. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner korrigerat bokslut och verksamhetsberät-

telse och överlämnar handlingarna till kommunfullmäktige för slutligt 

fastställande. 

Beslut: Enligt förslag. 

 



Sottunga kommun 

 
Organ 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

8.6.2016 

Sida 5 

 

 

 

 

 
Protokolljusterarnas signaturer   Utdragets riktighet bestyrker 

 

      

 

§ 40  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”. 

  

 

 KS § 40 

 Kommunsekreteraren efterhört andra kommuners skrivelse i deras bygg-

nadsordningar angående dessa formuleringar. Har också begärt LR och 

brandchefens utlåtande i ärendet.  

 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Följande meningar stryks: 

”Tomtens byggnadsrätt”. Kontrolleras om skrivelserna ”på tomt utanför 

detaljplaneområde får byggas högst ett bostads- eller fritidshus med två 

lägenheter med högst två våningar”, ”På holmar utanför officiell vägför-

bindelse eller dit skärgårdsfärjorna ej kan transportera fordon tex brand-

bil är av brandsäkerhetsskäl endast en våning tillåten”, ”sidobostaden 

och huvudbyggnaden bildar en tomthelhet som inte genom lantmäteriför-

rättning får avskiljas till separata fastigheter” 

 

 Till övriga delar godkänns förslag till byggnadsordning och överlämnas 

till kommunfullmäktige för fastställande. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 41  Begäran om utlåtande för nytt landskapsandelssystem 

 

   

 Landskapsregeringen har beslutat att begära in kommunernas utlåtande 

över förslag till nytt landskapsandelssystem 2018. Handlingarna i bilaga 

till kallelsen. 

 

 Syftet med det nya systemet är att utjämna skillnader och kostnader mel-

lan kommunerna. Systemet beaktar opåverkbara kostnader, skillnader i 

inkomster, demografi, olika fall inom KST, småskalighet i skolsektorn. 

 

 De centrala delarna i nya systemet är: 

- Skattekomplettering 

- Kalkylerade landskapsandelar 

- KST kostnadsutjämning 

- Skärgårdstillägg 

- Främja fritid, bibliotek, medis 

- Samarbetsstöd och samgångsstöd 

 

 Fördelen anses vara att utjämna skillnader matematiskt, uppmuntra effek-

tiva lösningar, få en gemensam målbild och främja tillväxt. 

 

 Basbeloppet inom socialvård beaktar: 

- Mera pengar för äldre 

- Skilda belopp för skärgård 

- Hänsyn till demografisk situation 

 

 Basbeloppet för undervisning beaktar: 

- Liten skola får högre belopp 

 

 KST 

- Kostnader gemensamt 

- Utjämningsfunktion 

- Stora, oförutsedda kostnader delas på flera 

- Ingen individ blir utpekad 

 

 Skattekraft 

- Få barn = hög skattekraft 

- Många barn = lägre skattekraft 

 

 Sparkrav (systemet ”laddas” 2018 med 33 milj, €) 

- Landskapet ska spara 16 milj. € 

- Kommunerna ska spara 4 milj. € 

 

 Den totala ”laddningen” pengar i systemet är 33 milj. €. Baserar sig på 

kalkyler och prognos. Politisk vilja att minska på landskapsbidrag till 

kommunerna med 4 milj. €. 
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 Skärgårdstillägget är inte med i KST och är alltså ett skilt belopp. 

 

 Elever med behov av särskilt stöd bör beaktas i det nya systemet. 

 

 Systemet missgynnar inte de som vill vara proaktiva och minska sina 

kostnader. Kostnaderna ersätts inte till 100 %. 

 

 Skärgårdstillägget beaktar att det alltid är merkostnader i skärgården. 

 

 Resultat av sparkrav är att endel verksamhet får läggas ner och att ser-

vicenivån sjunker. 

 

 Kostnadsfördelning för KST ännu oklar. Avsikten är KST kostnader ska 

fördelas solidariskt och baseras på kommunens nettodriftskostnader. 

 

 Ifall nya socialvårdsområden etableras kommer kostnadsutjämning att ske 

mellan socialvårdsområden istället för mellan kommuner. 

 

 Bidrag för anläggningstillgångar är inte med i nya systemet och beviljas 

enligt skild prövning. 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och avger utlåtande senast 

19.8.2016. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag med tillägget att i utlåtandet bör nämnas Sottungas speciella 

särdrag och demografi. 
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§ 42  ÅHS tandvård i Sottunga 

 

Då tandvården besökte Sottunga kommun 2015 med den mobila tand-

vårdsenheten var antalet besökare 12 patienter på 3 dagar. 

 

ÅHS har beslutat att tandvårdsstolen besöker Sottunga vartannat år för att 

tillgodose behovet av tandvård. Skolungdomarna får varje år sin tandvård 

i Föglö. 

 

Kommunen har skrivit ett skriftligt utlåtande i ärendet. (Bilaga). 

 

Kommunsekreterarens förslag. 

Kommunstyrelsen anser att tandläkarstolen borde besöka Sottunga varje 

år. Systemet bör få litet tid att arbetas in och marknadsföras bättre.  

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att även följande aspekter bör beaktas: 

- Jämställdhet och tillgänglighet till tandvård även på Sottunga 

- Ifall vartannat år på Sottunga så bör Sottungabor beredas möjlighet att 

gå till ÅHS tandvård i Mariehamn 

- Många åldringar kan inte på egen hand åka in till Mariehamn 

 

 

.  
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§ 43  Optisk fiber  

  KS § 28 

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. 

 

KS § 43 

Kommunsekreteraren har begärt ytterligare info av IP-Connect och invän-

tar ännu tilläggsinformation. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Ärendet antecknas för kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 44  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 

KS § 44 

 

Nytt avtalsförslag i bilaga. Kommunsekreteraren har efterhört övriga 

kommuners kommentarer angående avtalsförslag. De kommuner som 

svarat anser att kostnaderna är skäliga. 

 

Vid eventuell uppsägning av avtalet bestäms hur vi vill göra med hemsi-

dan. Den försvinner inte per automatik. Årskostnaden i avtalsförslaget 

sänks till 492 €. (41 €/mån) 

 

Den nya hemsidan kommer strukturmässigt att likna landskapets nya 

hemsida och är enkel att uppdatera. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Avtalsförslaget godkänns 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 45  Smart Ports projektet 

 
Central Baltic ”Smart Ports”  projektet är pågående och första rapportering har 
utförts. Kommunsekreteraren har arbetat som projektledare för projektet. 

 

Beräknad arbetstid för projektledare är 10 % av avtalad arbetstid. Lön utgår från 
kommunsekreterarens månadslön och arbetet som projektledare ersätts av pro-

jektet. 

 
För att kostnaderna ska kunna godkännas behövs ett beslut om att kommunsek-

reterare Kennet Lundström arbetar 10 % av sin arbetstid med Smart Ports pro-

jektet. 
 

 
 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunsekreterare Kennet Lundström ar-

betar 10 % av sin ordinarie arbetstid med Smart Ports projektet. Löne-

kostnaderna för detta ersätts av projektet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 46: Anmälningsärenden 
 

 Skärgårdskommunmötet 24.5, rapport 

 Ekonomisk rapport 

 Socialsekreterarens sommarsemester 

 Kommunsekreterarens sommarsemester (16-21.6, 11-29.7) 

 Brandinspektion 

 Nina Fellmans besök 

 Sjöbevakningen 

 Temadag 9.6 

 Företagsam skärgård 

 KST, besök 22.6 

 ÅDA, bolagsstämma 14.6 

 Fastighetsskötarens semester (4.7 – 5.8) 

 Sottungavimpel till salu, 46 € 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Antecknas för kännedom. 

 

 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: 36 – 41, 43, 46 

 

 

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

rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer: 42, 44, 45 

 

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 
 

 

 


