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Paragrafer 56 - 68 

Underskrifter 
 

 

 

Björn Rönnlöf  Kennet Lundström 
Ordförande   Sekreterare  

Protokolljustering Ort och tid Sottunga 

  
 

 
Underskrifter 

 

 

Stig Karlsson 

 

 

Göran Björk 

Protokollet framlagt 

till påseende 

Plats och tid Sottunga 16.10.2019 

 

 

 
 Intygar 

Utdragets riktighet 

bestyrker 

Ort och tid  

 

 

Kennet Lundström 

Kommunsekreterare 

 Underskrift 
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Protokollnr 
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Protokolljusterarnas signatur   Utdragets riktighet bestyrkes 

   

_________________  ___________________ 

 

Sammanträdestid: 15.10.2019, kl.  13.00- 15.30 

Sammanträdesplats: Sottunga skola, 

kommunens mötesrum 
 

 

 
Ärendets §-nummer  Ärende 

 

§ 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

§ 57 Val av protokolljusterare 

§ 58 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

§ 59 Lån för ombyggnad av vägar 

 

§ 60 Godkännande av offert, ombyggnad av kommunala vägar 

 

§ 61 Oasen budget 2020 

 

§ 62 Anhållan om bidrag för bränslestation i hamnen 

 

§ 63 Begäran om utlåtande för ansökan om jordförvärv, AS 

 

§ 64 Begäran om utlåtande för ansökan om jordförvärv, TS 

 

§ 65 Begäran om utlåtande för justering av landskapsandelssystemet 

 

§ 66 Anmälningsärenden 

 

§ 67 Skärgårdsnämndens färdplan 

 

§ 68  Kiosken på färjorna 

 

 

 ............................................................................................................. Anvisning för rättelseyrkande  
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§ 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

   

  

  

 

 

 

§ 57 Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Till protokolljusterare väljs Stig Karlsson och Göran Björk. Protokoll-

justering 16.10.2019 kl. 15.00 i kommunkansliet. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

  

  

 

 

 

§ 58 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut:  

 Enligt förslag med tillägget att Skärgårdsnämndens färdplan och kiosken 

på färjorna behandlades som nya paragrafer. 
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KS § 59                            Lån för ombyggnad av vägar 

 

  

 Anbud för ombyggnad av vägar har begärts av 3 olika entreprenörer. 

Inom utsatt tid 30.8.2019 hade ett anbud inkommit (Karlssons Gräv Ab). 

Anbudet i bilaga till kallelsen. 

 

 Arbetsgruppen för ombyggnad av väg är informerade och har diskuterat 

ärendet och har inga kommentarer angående anbudet. 

 

 Kommunsekreteraren har begärt kreditoffert av Ålandsbanken. Kreditof-

ferten i bilaga till kallelsen. 

 

 Trygve Packalén har gjort anbudsunderlag och arbetsbeskrivning. 

 

  

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen godkänner kreditoffert och föreslår för kommunfull-

mäktige att Sottunga kommun upptar kredit (enligt offert från Ålandsban-

ken) för ombyggnad av kommunala vägar. 

 

 Beslut: 

  

 Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med kommunsekreterarens förslag 

men innan kredit upptas bör arbetsgruppen för ombyggnad av kommunala 

vägar kontrollera om det kan uppstå merkostnader utöver offerten för att 

genomföra projektet. 

 

 Om avsevärda merkostnader uppstår kan hela projektet komma att om-

värderas. 
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KS § 60                            Godkännande av offert, ombyggnad av kommunala vägar 

 

 

 Anbud för ombyggnad av vägar har begärts av 3 olika entreprenörer. 

Inom utsatt tid 30.8.2019 hade ett anbud inkommit (Karlssons Gräv Ab). 

Anbudet i bilaga till kallelsen. 

 

 Arbetsgruppen för ombyggnad av väg är informerade och har diskuterat 

ärendet och har inga kommentarer angående anbudet. 

 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen godkänner anbudet och ger fullmakt åt kommunsekre-

teraren att underteckna kontrakt för arbetets genomförande. 

 

  Beslut: 

  Ärendet återremitterades till arbetsgruppen för ombyggnad av kommunala 

vägar med begäran att arbetsgruppen bör utreda om det finns ytliga berg 

under vägen, vilket sannolikt medför sprängningar och högre kostnader. I 

så fall diskuteras nödiga åtgärder med entreprenören. Arbetsgruppens ut-

redning bör vara kommunstyrelsen tillhanda innan nästa möte. Om inga 

överraskningar upptäcks kan avtal uppgöras efter att finansieringen är 

klar. 
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KS § 61 Oasen budget, verksamhetsplan 2020 och ekonomiplan 2021-2022 

 

  I enlighet med Oasen boende- och vårdcenters grundavtal skall medlems-

kommunerna vid beredning av budget, ekonomiplan och verksamhetsplan 

ges tillfälle att framlägga förslag till utvecklande eller förändring av 

kommunalförbundets verksamhet. 

 

  Verksamheten vid Oasen boende- och vårdcenter består i huvudsak av 

institutionsvård för de 13 medlemskommunernas äldre invånare. På se-

nare år har verksamheten breddats så att fler vårdplatser finns för vårdta-

gare med minnessjukdom. 

 

  Verksamhetens övergripande målsättning är att svara mot medlemskom-

munernas behov av service inom vårdområden som kommunerna inte kan 

tillgodose på egen hand. 

 

  Budgeten 2020 planeras utgående från 93% beläggning. Fokus under 

2020 är att avdelningarna utvecklar vården enligt avdelningens inriktning 

och införskaffar den spetskompetens som behövs för att ge vårdtagarna så 

bra vård som möjligt. Ett problem för all äldrevård är tillgången på perso-

nal. Det har visat sig mycket svårt att rekrytera närvårdare. Hela Åland 

bör samla sig för att marknadsföra vårdyrken och på olika sätt verka för 

att flera söker sig till utbildning inom vård. 

 

  Vårdtagarnas boenderum och badrum är i behov av grundlig renovering. 

 

  För att ge vårdtagare en god, personcentrerad vård, och inte enbart grund-

vård, behöver personaldimensioneringen vara tillräcklig. 

 

  I Oasens budget beräknas driftskostnaderna öka med 6,1 % jämfört med 

2019. Även avgiftsintäkterna beräknas öka med 14,7%. 

 

  Sottunga kommun har inget eget äldreboende och är därför i stort behov 

av det tjänster som Oasen kan erbjuda. 

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen önskar att Oasen fortsätter att utveckla verksamheten 

till vårdtagarnas bästa. Detta förutsätter ändamålsenliga och fräscha ut-

rymmen och tillräcklig personal. Vårdtagarna välbefinnande bör vara i 

fokus. God vård och tillräckliga samt stimulerande aktiviteter bör kunna 

erbjudas åt vårdtagarna. Oasen bör även sträva efter att vara en trivsam 

och attraktiv arbetsplats. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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§ 62  Anhållan om bidrag för bränslestation i hamnen 

 

  Kommunstyrelsen har tidigare beviljat 5000 € åt Sottunga AHL för att 

ordna bränsleförsörjning i hamnen. 

 

  Sottunga AHL:s kostnader för bränslestationen blev totalt 9953 €. Buti-

kens bidrag var 1000 €. Privata sponsorer har bidragit med 800 €. 

 

  Den summa som återstår är ännu 3153 € medräknat privat sponsorering. 

 

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 

   

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att ett bidrag på 3000 

€ kan utbetalas till Sottunga AHL för bränslestation i hamnen. 
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§ 63  Begäran om utlåtande för ansökan om jordförvärv, Anders Söder-

lund 

 

  Åland landskapsregering har begärt Sottunga kommuns utlåtande om An-

ders Söderlunds ansökan om jordförvärv. Utlåtande bör vara landskapsre-

geringen tillhanda senast 23.10.2019. 

 

  Avsikten med förvärvet är tillskottsmark till den fastighet Anders äger ½ 

sedan tidigare och ska användas för fritidsbruk. 

 

  Fastigheten är Nybondas 2:33 och markområdets storlek 500 m2. 

 

  Handlingarna delges på mötet. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen förordar för Ålands landskapsregering att jordförvärv 

beviljas. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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§ 64  Begäran om utlåtande för ansökan om jordförvärv Torsten Söder-

lund 

 

  Åland landskapsregering har begärt Sottunga kommuns utlåtande om An-

ders Söderlunds ansökan om jordförvärv. Utlåtande bör vara landskapsre-

geringen tillhanda senast 23.10.2019. 

 

  Avsikten med förvärvet är tillskottsmark till den fastighet Anders äger ½ 

sedan tidigare och ska användas för fritidsbruk. 

 

  Fastigheten är Nybondas 2:33 och markområdets storlek 500 m2. 

 

  Handlingarna delges på mötet. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen förordar för Ålands landskapsregering att jordförvärv 

beviljas. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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§ 65  Begäran om utlåtande över förslag för justering av landskapsandels-

systemet 

 

  Landskapsregeringen har av kommunerna begärt utlåtande över justering 

av landskapsandelsystemet. Utlåtande bör vara landskapsregeringen till-

handa senast 31.10.2019. 

 

  Med anledning av kommunreformen har ett förslag tagits fram för hur 

landskapsandelssystemet kan anpassas till den nya kommunstrukturen. 

 

  Förslag i bilaga till kallelsen. 

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. Kommunsekreteraren och kom-

munstyrelsens ordförande kan avge utlåtande. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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§ 66  Anmälningsärenden 

 

  Ekonomisk rapport 

  Kyllagret i hamnen 

- Kan hyras ut tillfälligt om det inte förorsakar störningar för 

fiskeverksamhet 

  Gamla lagtexter förs bort 

  Leader projekt vandringsleder på Åland 

  Uthyrning av båtplats vid ångbåtsbryggan endast i begränsad omfattning 

som inte förorsakar störningar för arbete och underhåll. Tillgång till el bör 

begränsas vintertid. 

  Skärgårdskommunmöte på Sottunga 31.10 

  Andel i väglag Nötholm, konstaterades att kommunen kunde betala en 

årsavgift 

  Ersättning för resa till Mhamn med valsedlar 

   

 

 

  Beslut: 

  Antecknas för kännedom. 
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§ 67  Skärgårdsnämndens färdplan 

 

  Skärgårdsnämnden är ett formellt organ inom landskapsregeringen. Det 

tillkom för mer än 30 år sedan som ett sätt att etablera en naturlig kontak-

tyta mellan skärgårdsrepresentanter och ministrar, med uppgift att enligt 

reglementet ” arbeta för utveckling i skärgården samt även vara remiss- 

och rådgivande organ i skärgårdsfrågor”. 

 

  Som stöd har nämnden haft en resurs i formen av ett sekretariat i Företag-

sam skärgårds r.f. Under år 2018 startade en förnyelseprocess för att se 

över nämndens uppdrag, arbetsformer och ställning. 

 

  Utvecklingsarbetet har genomförts enligt den metod som rekommenderas 

i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och som går ut på att enas 

kring en gemensam målbild, analysera nuläget och presentera förslag till 

åtgärder. 

 

  Färdplanen tillkom genom en process som skärgårdsnämnden genomgått 

under tre på varandra följande möten under 2018-2019. 

 

  Med hänvisning till Ålands skärgårdsnämnds brev 14.8.2019. 

 

  Färdplanen beskriver finansiellt behov, nuläget, åtgärdsbehov, den idea-

liska ärendeprocessen och målbild. 

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen omfattar förslaget till färdplan och önskar betona bl.a. 

följande: 

 

- Kontaktyta mellan landskapsregeringen och skärgårds 

 kommunerna är viktig 

 

- Skärgårdsnämnden är en viktig remissinstans 

 

- Tillräcklig budget för finnas för att kunna bedriva me- 

  ningsfull verksamhet 

 

- Synpunkter från skärgårdskommuner bör beaktas i be- 

 slut som även ska verkställas 
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§ 68  Kiosken på färjorna 

 

  Det har framkommit synpunkter på att kiosken på färjorna (turerna Lång-

näs-Kökar) borde ändra öppettider så att även Sottungabor hinner äta en 

måltid. Kiosken kunde öppna tex 15 minuter tidigare och då eventuellt, 

om det behövs pga av arbetstidsfrågor, även stänga 15 minuter tidigare ef-

ter avgång från Sottunga mot Kökar. 

 

  Beslut: 

  Kommunsekreteraren och kommunstyrelsens ordförande kan formulera 

en skrivelse i ärendet och rikta den till rederiet och landskapsregeringen. 



Sottunga kommun 

 
Organ 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

15.10.2019 

Sida 14 

 

 

 

 

 
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:56 – 60, 66 

 

 

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 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: 61-65, 67,68 

 

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 
 

 


