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Ärendets §-nummer  Ärende 

 

§ 47 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

§ 48 Val av protokolljusterare 

§ 49 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

§ 50  Ekonomisk rapport 

 

§ 51 KST kommunstrukturutredning 

§ 52  Förslag om utredning av ytterskärgårdens socialvårdsområde 

 

§ 53 Begäran om utlåtande angående grundavtal Oasen 

 

§ 54 Begäran om utlåtande angående nytt landskapsandelssystem 

 

§ 55 Utse personer till workshop kommunstrukturutredning 

 

§ 56 Handlingar förda till landskapsarkivet 

 

§ 57 Utveckling av skärgårdstrafiken 

 

§ 58 Anmälningsärenden 

 

§ 59 Optisk fiber 

 

§ 60 Föglö 775 år 
 

 

 

 Anvisning för rättelseyrkande  
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§ 47 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut:  

Enligt förslag. 

  

   

  

   

 

 

 

§ 48 Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Till protokolljusterare väljs Stig Karlsson och Göran Björk. Prototokol-

ljustering 25.8.2016 kl. 11.30 i kommunkansliet. 

 

 Beslut:  

Enligt förslag. 

  

   

 

 

 

§ 49 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut:  

 Enligt förslag. 
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§ 50 Ekonomisk rapport 

 

 Fullmäktigeordförande Göran Stenros, styrelseordförande Björn Rönnlöf 

och kommunsekreterare Kennet Lundström besökte biträdande finanschef 

Runa Tufvesson vid Ålands landskapsregering 15.8.2016. 

 

 Diskuterades Sottungas möjlighet att anhålla om likviditetslån eller sär-

skilt stöd. 

 

 Orsaken är främst att likviditeten snabbt försämras pga ökande kostnader 

för institutionsvård. För närvarande är 8 personer i behov av institutions-

vård. 

 

 Kostnader (Oasen) 
  Uppgifterna gäller Sottunga kommuns reella kostnader under tiden 1-31.5.  

 

Institutionsvård på Mattas och Pellas:  531 dygn a’  175 €/vårddygn 

 

Institutionsvård på demensavdelning Solsidan:  29 dygn a’ 253 €/vårddygn 

 

Siffrorna lever under året beroende på kombinationen av följande: 

Beläggning i förhållande till personal- och andra kostnader, och om kommunen 

får nya klienter som har lägre eller högre inkomster än kommunens nuvarande 

boende på Oasen. 

 

 Resultatet av diskussionen 15.8 är att Sottunga bör påbörja diskussioner 

om samgång med andra kommuner. Detta bör ske innan pågående kom-

munstrukturutredningar är klara. Samtidigt påbörjas förberedelser för att 

kunna anhålla om likviditetslån. 

 

 För närvarande pågår konsultföretaget PwC utredning om framtida kom-

munstruktur. Aktuella förslag är 1 kommun, 4 kommuner och ett förslag 

som ska presenteras senare i höst. 

 

 Tidigare har diskuterats samarbete kring den s.k. ”södra linjen”. I PwC:s 

förslag finns också med alternativet ”skärgårdskommun”. 

 

 Budgetrapport i bilaga till kallelsen. 
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 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen begär direktiv av kommunfullmäktige för fortsatta ut-

redningar. 

  

 Beslut:  

 Enligt förslag. 
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KS § 34 

§ 51: 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 
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 Kommunerna förväntas utforma system utan att ha klara besked om 

finansieringen. 

 

 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. 
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 Beslut: 

 Enligt förslag. 

  

 

 SN § 20 (17.8.2016) 

 

Socialnämndens beslut delges efter nämndens möte. 

 

 Socialnämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå ett samarbete 

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

Lumparland, Mariehamn och Sottunga). 

 Ett skärgårdens KST riskerar enligt socialnämnden bli för litet för att upp-

fylla lagens krav. 

 Ärendet justeras omedelbart och sändes vidare till kommunstyrelsen för 

vidare behandling. 

 

 

 KS § 51 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen hänvisar till KS § 52 förslag om utredning om ytter-

skärgårdens socialvårdsområde, initiativ från Kumlinge kommun. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 52 Förslag om utredning av ytterskärgårdens socialvårdsområde 

FÖRSLAG OM UTREDNING AV YTTERSKÄRGÅRDENS SOCIAL-

VÅRDSOMRÅDE / KUMLINGE KOMMUN § 81, Kommunstyrelsen  
 

Kumlinge kommun föreslår för Brändö, Kökar och Sottunga att man tillsammans 
skall be Ålands kommunförbund att utreda möjligheterna för dessa kommuner 
att bilda ett eget socialvårdsområde. Utredningen bör enligt Kumlinge titta på 
både möjligheten att ordna endast ”kst-verksamheter” gemensamt och på möj-
ligheten att ordna hela socialvården gemensamt. Enligt Kumlinge kan en möjlig 
utgångspunkt vara att bilda ett kommunalförbund. 
Bilaga 1 / 81 § kst. 
 
Syftet med en samordnad socialtjänst framgår ur Landskapslagen om en kom-
munalt samordnad socialtjänst, § 2. Samarbetsformen framgår ur samma lag, § 
3. Åland utgör från januari 2018 ett socialvårdsområde, såvida inte kommuner-
na kan påvisa att samordningens syfte kan uppnås även genom att Åland delas 
upp i flere socialvårdsområden. 
I samordnade socialtjänsten ingår all annan socialvård förutom barnomsorg och 
äldreomsorg. 
Bilaga 2 / 81 § kst. 
 
Norra Ålands kommuner Saltvik, Sund, Vårdö, Finström samt Geta utreder för 
sin del möjligheterna att bilda ett Norra Ålands socialvårdsområde med ett be-
folkningsunderlag om cirka 6.400 invånare.  
Mariehamns stad samt Jomala och Lemlands kommuner förhandlar om ett ge-
mensamt socialvårdsområde, dit avsikten enligt uppgift är att inbjuda övriga 
kommuner att delta. 
Ålands kommunförbund kommer att bistå med utredningshjälp åt alla kommu-
ner, även Mariehamns stad, genom personella resurser. 
 
I diskussionerna inom Sottunga kommun har hittills betonats samarbets- och 
samverkansmöjligheterna med i synnerhet Kökar och Föglö, inte minst med 
tanke på kommande kortruttstrafik till Föglö. Man har också betonat att den 
naturliga färdriktningen Kökar-Mariehamn, längs den södra linjen, som naturligt 
riktgivande för skötsel av ärenden inom de flesta sektorer, inte minst den of-
fentliga. 
I den mån en utredning om så kallat ytterskärgårdens socialvårdsområde görs, 
bör Sottunga göra en motsvarande undersökning gällande deltagande i det so-
cialvårdsområde dit Föglö med flera kommuner avser att höra. Naturligt upp-
tagningsområde skulle vara det som kommit att i sammanhanget kallas södra 
linjen, dvs kommunerna längs linjen från Kökar och Sottunga till Mariehamn.  
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Kommunsekretarens förslag: 

Kommunstyrelsen meddelar Kumlinge kommun att Sottunga kan delta i 

en utredning om möjligheterna att bilda ett socialvårdsområde såvida det 

inte föranleder kostnader för Sottungas del.  Kommunstyrelsen besluter på 

motsvarande sätt, att en jämförande undersökning görs efter att det klarnat 

på vilket sätt Föglö med flera kommuner längs den s.k. södra linjen avser 

att agera i frågan om bildande av socialvårdsområde. 
 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt att i detta skede avvakta och inte delta i utred-

ningen. Kommunen är dock öppen för eventuella samarbetsinviter från 

övriga kommuner. 
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§ 53  Begäran om utlåtande grundavtal Oasen 

18, Socialnämnden  

 

Förbundsfullmäktige för kf De Gamlas Hem gav den 30.12 2015 

förbundsstyrelsen i uppdrag att i samband med följande ändring i 

grundavtalet justera grundavtalets § 15, och då specifikt moment 2 som 

anger hur den såkallade grundavgiften ska debiteras av 

medlemskommunerna. 

 

Förbundsstyrelsen ber om medlemskommunernas utlåtande över bifogade 

förslag till nytt grundavtal (förbundsstyrelsen 21.6 2016/§64) 

Se bilaga 1. 

 

I förslaget ingår följande ändringar: 

 

 KOMMUNALFÖRBUNDET  

1 §  

Kommunalförbundets namn och hemort  
Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med 

arbetsnamnet Oasen och dess hemort är Jomala kommun.  

Kommenterad [JE1]: Namnet De Gamlas Hem byts ut mot Oasen 

boende- och vårdcenter kf 

 

3§  

Kommunalförbundets medlemmar  
 

Medlemskommuner i kommunalförbundet är:  

Brändö, Eckerö, Kökar, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, 

Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö 

Kommenterad [JE2]: Paragraf 3 stryks 

 

 

Prissättning och fakturering  
Grunden för prissättning gentemot medlemskommunerna är självkost-

nadspriset, som innefattar verksamhetskostnader, finansiella kostnader 

och kostnader för främmande kapital. Verksamhetskostnaderna, de finan-

siella kostnaderna och kostnaderna för främmande kapital skall grunda sig 

på reella kostnader. 
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Varje platsandel beläggs med en grundavgift. Grundavgiften betalas 

av den kommun som använder platsandelen. Om platsandelen är 

obelagd betalar platsandelens ägare grundavgiften. Förbundsstyrel-

sen fastställer principer för i vilken ordning obelagda platsandelar 

beläggs av kommuner som belägger annan kommuns plats.  

 
Kommenterad [JE3]: Den tidigare formuleringen lydde: ”Medlems-

kommunen skall betala en grundavgift till kommunalförbundet i relation 

till antalet platsandelar som kommunen äger. ”  

Prissättningsgrunderna samt grundavgiftens storlek fastställs av förbunds-

fullmäktige i samband med att budgeten godkänns. Kommunalförbundet 

har rätt att uppbära förskott på kommunernas betalningsandelar i enlighet 

med för räkenskapsåret godkänd budget. Förbundsstyrelsen fastställer 

tidpunkt och grunden för debiteringen.  

 

 

 

FÖRSLAG SS: Socialsekreteraren föreslår inför nämnden att godkänna de 

ändringar som förslaget innefattar. Ärendet sändes vidare 

till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

 

 

BESLUT: 

 

KS § 53 

Kommunstyrelsen inväntar socialnämndens beslut från mötet 17.8.2016.  

Socialnämnden beslöt att godkänna de ändringar som förslaget innefattar. 

Ärendet sändes vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling 

   

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar och förordar ärendet 

för kommunfullmäktige. 

 

 Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 54  Begäran om utlåtande för nytt landskapsandelssystem 

 

  KS § 41 

 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. € 
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 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. €. 

 

 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. 

 

 KS § 54 

 Kommunförbundets utlåtande i bilaga till kallelsen. 
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 Ersättning för grundskola 

 Vårdös kommentar: 

 Barn med särskilt stöd ingår i KST-andelen. I dagens system ersätts 

kommunerna med 48,8% av kostnaderna retroaktivt men i det nya syste-

met sänks ersättningsgraden till 13 %. 

 

 Kumlinges kommentar; 

 Kumlinge anser att någon form at stöd för särskilt stöd bör inkluderas i 

systemet. Elever med särskilda behov skulle räknas som 1,5 elev. Vidare 

föreslår Kumlinge att man delar upp intervallerna för elever i 1-20 och 

21-40 för små skolor. Spannet anses för vitt med intervall 0-40 elever. 

 

 Skattekomplettering 

 Kumlinges kommentar: 

För barn betalas landskapsandel särskilt för driftskostnader för skola och 

dagis. Detta betyder att många barn ger mera landskapsandelar. Men en 

kommun som har större eller mindre andel barn än genomsnittet har också 

färre skattebetalare än genomsnittet. I uträkningen får en kommun med få 

barn högre skattekraft. I praktiken missgynnas en kommun med få barn 

pga högre skattekraft. Det betalas särskilda landskapsandelar för barn i ål-

dern 0-7 år. En kommun med färre skattebetalare per invånare får fördel i 

beräkningen av kompletteringsgränsen och Kumlinge anser att det i skat-

tekompletteringen inte finns anledning att gynna kommuner med många 

barn. 

 

 

 Vårdös kommentar: 

 Gällande skattekomplettering kan man inte plocka ut en del ur helheten. I 

så fall borde beräkning av skattekraft förutom barn även exkludera t.ex 

äldre och arbetslösa. 

 

 Bildningsnämnden i Föglö har gett följande utlåtande: 

 

- Intervallet 0-40 personer bör delas upp i två delar; 0-20 personer och 21-

40 personer samt ersättningsgrunderna anpassas så att gruppen 0-20 per-

soner ger en högre landskapsandel än nuvarande förslag för 0-40 perso-

ner. Landskapsandelen i intervallet 21-40 personer förblir samma som i 

förslaget. 

 - Väsentligt att skärgårdstillägget för grundskolan är minst 14 %. 

 - Den särskilda landskapsandelen för elever med annat modersmål än 

svenska bör finnas kvar och liksom idag betalas mot redovisning. Detta 

för att främja de inflyttades integration i samhället. 

 - Bra att det finns en särskild landskapsandel för träningsundervisningen. 
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 - En särskild landskapsandel för skolskjuts borde införas för  kommuner 

med höga skolskjutskostnader 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sottunga kommuns speciella utmaning är höga kostnader inom åldrings-

vården och anser att även åldringsvård bör ingå i KST och att pågående 

utredningar bör beakta detta. KST och kommunstrukturutredning bör 

samordnas. 

 

 Ersättningsgrunderna bör beakta Sottungas demografi och särdrag. Sott-

unga passar inte in i det föreslagna systemet. 

 

 Generellt är det av betydelse för små skärgårdsskolor generellt att ersätt-

ningsgrunderna för små skolor uppdelas i 0 – 20 elever och 21 – 40 ele-

ver. Bör också beakta elever med anpassad läroplan och kostnader för t.ex 

taxibåt i skärgården. 

 

 LS-systemet bör beakta mera stimulans för näringslivet. 

 

 Inbesparingsmålen är inte realistiska. Minskningen av landskapsandelar 

för stor. 

 

 Kompensation för befolkningsminskning bör finnas. 

 

 Det nya systemet leder till för låga landskapsandelar för socialvård. 

 

 Landskasandelar för bibliotek, ungdom, fritid, kultur, idrott och Medis 

borde vara kvar på minst nuvarande nivå. 

 

 Investeringsbidrag för kommunalvägsbyggen och avloppsinvesteringar 

bör finnas. 

 

 Samfundsskatter bör hållas utanför skattekompletteringssystemet. 

 

 Lagstiftningen bör ses över så att kommunens skyldigheter minskar. 

  

 

 Beslut: 

 Kommunfullmäktigeordförande, kommunstyrelseordförande och kom-

munsekreteraren utarbetar utlåtande i enlighet med beredningen. 
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§ 55 Utse personer till workshop om Kommunstrukturutredning 
 

Konsultföretaget PwC är av landskapsregeringen anlitade för att utreda 

framtida kommunstruktur på Åland. Alla kommuner inbjuds till en 

workshop i PwC:s regi kring förslag på framtida kommunstruktur. Syftet 

är att skapa ett gemensamt ”förslag 3” till kommunstruktur. 

 

Arbetet utgår från de två preliminära organisationsförslag som PwC pre-

senterar efter en nulägesanalys. Förslag 1 innebär en kommun, förslag 2 

innebär 4 kommuner.  

 

Workshopen är 30.8, 31.8, 12.9, 13.9 och 4.10. 

 

Varje kommun erbjuds delta med 3 personer för varje workshop. Kom-

munerna får själv välja vilka deltagare som medverkar. Önskan är dock 

att kommunerna vid varje tillfälle deltar med minst en politiker och tjäns-

teman samt beaktar genusperspektivet i sin representation. Kommunerna 

bör anmäla sina deltagare. 

 

Kommunsekreterarens förslag. 

Kommunstyrelsen utser deltagare. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen utsåg styrelseordförande Björn Rönnlöf, styrelseleda-

mot Sara Johans och kommunsekreterare Kennet Lundström till deltagare 

i workshopen. 

 

 

.  
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§ 56  Handlingar förda till Landskapsarkivet 

 

Styrelseordförande Björn Rönnlöf har sammanställt en lista över hand-

lingar förda till Landskapsarkivet (bilaga, Lista 1). 

 

Handlingar som nu är överlämnade är: 

 

Förlossningsjournal för Barnmorskan Ida Dalén 1923-44 

 

Folkskolan i Sottunga 

Handlingar enligt bilaga 

 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att dessa handlingar (bilaga) överförs till 

Landskapsarkivet. Kommunstyrelsen beslutar också att arbetet med att 

överföra äldre handlingar till Landskapsarkivet fortsätter. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 57  Utveckling av skärgårdstrafiken 

 

I samband med kommunfullmäktigemötet 31.3 i Föglö inlämnades mot-

ion gällande utveckling av skärgårdstrafiken. I motionen föreslås att skär-

gårdskommunerna gemensamt uppgör trafikplan. Motionen behandlades 

vid Skärgårdskommunmötet på Sottunga 24.5 och togs väl emot av skär-

gårdskommunerna. Mötet beslöt att Föglö skickar en formell förfrågan 

utgående från motionen. 

 

Kommunstyrelsen i Föglö beslöt 7.6.2016 § 474 att tillställa formell för-

frågan. 

 

1. Finns intresse för att försöka åstadkomma en gemensam översiktlig 

trafikplan baserad på de kortrussmeddelanden och – utredningar som 

finns? 

2. Finns intresse att tillsätta en gemensam arbetsgrupp? 

3. Namn på personer från Sottunga till arbetsgruppen? 

 

Ifall någon kommun är nöjd med dagens trafiksituation är det fritt att 

meddela det varvid man inte behöver delta i arbetsgruppens arbete som 

syftar till en förändring för de kommuner som deltar i arbetsgruppen. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

1. Sottunga kommun är intresserade av en gemensam trafikplan som be-

aktar hur trafiken till och från Sottunga förbättras eller åtminstone bi-

behålls på nuvarande nivå. I Sottunga är man relativt nöjd med dagens 

trafiksituation. 

2. Intresse finns om arbetsgruppen beaktar svar på pt 1. 

3. Kommunstyrelsen utser personer. 

 

  Beslut: 

 Kommunstyrelsen beslöt att delta i arbetsgruppen och utsåg styrelseordfö-

rande Björn Rönnlöf till deltagare. 
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§ 58 Anmälningsärenden 
 

 

  

 Socialnämndens möte 17.8 

 Föglö 775 år (27.8) 

 CB projekten 

 Nästa möte 22.9 

 Deponin 

 

  

  

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Antecknas för kännedom. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 59 Optisk fiber 

 

 Ålands telefon arbetar för närvarande med att ansöka om bidrag för 

utbyggnad av fiber på Sottunga. 

 

Anneli Karlberg på LR, handlägger ansökan och har begärt några kom-

pletteringar senast den 25.8.2016 

  

 Begärs utlåtande från Sottunga hur kommunen ställer sig till utbyggnads-

planerna och hur man anser att det påverkar lokalbefolkningen och framför-

allt det lokala näringslivet. 

 

  

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sottunga kommun ger följande utlåtande: 

 

 Sottunga är nu den enda kommun som inte har ett utbyggt fibernät. För att 

invånare ska kunna erbjudas möjlighet att på samma villkor som i övriga 

kommuner arbeta på distans behövs fiber. 

 

 I kommunens strategiplan nämns förverkligande av optisk fiber till hus-

hållen. 

 

 Fritidsbefolkningen kan förlänga sin vistelse på Sottunga om det finns 

fiber. 

 

 För att locka ungdomar till Sottunga är det av avgörande betydelse att det 

finns fiber. 

 

 Ett flertal elektroniska tjänster kan i framtiden erbjudas genom fiber. Det 

kan då också erbjudas t.ex. telemedicin. 

 

 För att kunna utveckla näringslivet i framtiden behövs snabba och säkra 

förbindelser. 

 

 Kommunen ser positivt på utbyggnad av fiber och önskar att arbetet kan 

komma igång så fort som möjligt. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 60 Föglö 775 år 

 

 Föglö kommun firar 775 år 27.8.2016. 

 

 Kommunsekreterarens förslag 

 Sottunga kommun deltar i festligheterna och gör en inbetalning 50 euro på 

Föglö kommuns konto för anskaffning av konstverk. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 



Sottunga kommun 

 
Organ 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

24.8.2016 

Sida 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokolljusterarnas signaturer   Utdragets riktighet bestyrker 

 
      

 

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: 47 – 51, 53, 58, 60 

 

 

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

rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer: 52, 54 – 57, 59 

 

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 
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