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Protokolljusterarnas signatur   Utdragets riktighet bestyrkes 
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Sammanträdestid: 1312.2022, kl.  13.30-15.40 

Sammanträdesplats: Kommunens mö-

tesrum, Sottunga skola  
 

 

 
Ärendets §-nummer  Ärende 

 

§ 61 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

§ 62 Val av protokolljusterare 

§ 63 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

§ 64 Budget 2023 och ekonomiplan 2024 - 2025 

 

§ 65 Investeringsbudget 2023 - 2025 

 

§ 66 Kommunal friskvård 

 

§ 67 Anmälningsärenden 

 

§ 68 Avgifter och arvoden 2023 

 

§ 69 Skrivelse om fast förbindelse till Föglö  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................................................................. Anvisning för rättelseyrkande  
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KS § 61 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

  

   

  

  

 

 

 

KS § 62 Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Till protokolljusterare väljs Stig Karlsson och Göran Björk.  

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. Protokolljustering 14.12.2022. 

  

  

  

 

 

 

KS § 63 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut:  

 Enligt förslag med tillägg att § 68 Avgifter och arvoden behandlas innan 

budget 2023 och att § 69 Skrivelse om fast förbindelse till Föglö upptas 

till behandling. Efter mötet informerade Christian Pleijel om Bobarhetsut-

redningen. 

 

  

  

  

  



Sottunga kommun 

 
Organ 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

13.12.2022 

Sida 4 

 

 

 

 

 
Protokolljusterarnas signaturer   Utdragets riktighet bestyrker 
 

      

 

KS § 64 Budget 2023 och ekonomiplan 2024 – 2025 

 

  Budget 2023 och ekonomiplan 2024 – 2025 i bilaga till kallelsen. 

 

  Budgetering för 2023 har följt tidigare principer, dvs kunna erbjuda 

lagstadgad service och då utöver det endast det mest nödvändiga för att 

kunna upprätthålla basfunktioner i samhället. Kansli är fortsättningsvis be-

mannad med en kommunsekreterare, löneräkning och bokföring köptjänst 

från Kökar. 

 

  Inom byggnadsinspektion är budgeterat för en gemensam tjänst med 

Kökar. Det är ännu i dagsläget oklart om en sådan kan förverkligas. 

 

  Inom brandväsendet finns en summa budgeterad för anslutningar från ex-

tern generator. 

 

  Ifall renoveringar utförs på kommunala fastigheter ökar även i viss mån 

övriga kostnader som inte bokförs som investering. Detta är också beaktat. 

 

  Till hamnens pumpstation behövs också en ny pump. Samma gäller till re-

ningsverket. Det finns för nästa år inga större planer på åtgärder i renings-

verket. 

 

  Nästa år blir ett valår och detta är beaktat i budgeten. I dagsläget finns inga 

planer på att minska antalet nämnder. 

 

  Budgetförslaget uppvisar ett positivt resultat ca 12.709 €. 

  Skatteintäkter 374.000 € 

  Landskapsandelar 267.000 €. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen godkänner budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025 

och förordar ärendet för kommunfullmäktige. 

 

  Beslut: 

  Budget 2023 och ekonomiplan 2024 – 2025 godkänns med komplettering 

av skolbyggnadens kostnader, samt att 2000 € budgeteras för kommunal 

friskvård 2023. Budgetförslaget efter korrigeringar och kompletteringar 

uppvisar ett positivt resultat på 12.709 €. Investeringsbudget 2023 för lärar-

bostäder, posthuset och branddepån godkändes. Förslaget förordas full-

mäktige. 
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KS § 65 Investeringsbudget 

 

   

  Kommunens fastigheter har ett relativt stort renoveringsbehov de närmaste 

åren. Kalkyler i bilaga för lärarbostäder, posthuset, branddepån och Ny-

mars. Kalkylerna utgår från att anlita utomstående arbetskraft. Kommunen 

har inte möjlighet att utföra alla nämnda renoveringar och det blir därför 

frågan om prioriteringar. En stor del av renoveringarna kan troligtvis ske 

med lokal arbetskraft och kommunens fastighetsskötare. Renoveringar bör 

finansieras med likvida medel eller med kredit. 

   

  Lärarbostäderna har varit populära och omtyckta av de senaste hyresgäs-

terna. Problemet är att byggnaden är gammal och och åtminstone vissa re-

noveringar är nödvändiga för att kommunen ska kunna hyra ut lägenhet-

erna. 

 

  Renovering har redan påbörjats i den södra lägenheten. 

 

  I posthuset, branddepån och FAB Nymars bör taken förnyas så fort det är 

möjligt. FAB Nymars behöver även förnya fasaden. 

 

  De totala kostnaderna enligt uppgjord kalkyl är fördelat enligt följande: 

 

  Lärarbostäderna 328.000 € 

  Posthuset 24.500 € 

  Branddepån 33.500 € 

  FAB Nymars 43.500 € 

 

  Avsikten är att renoveringar ska kunna utföras åtminstone delvis i egen regi 

och därmed kan kostnaderna avsevärt minska.En grov beräkning är då att 

kommunens kostnader totalt kunde bli under denna period 245.000 € och 

FAB Nymars 40.000 € i enlighet med bifogad investeringsbudget, samman-

drag 2023 – 2025. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och föreslår för fullmäktige priorite-

ringar enligt bifogad investeringsbudget, sammandrag 2023 – 2025. 

 

   

Beslut: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige följande prioritering 

för 2023: Tak och fasader på Lärarbostäder, tak på Posthuset och Brandde-

pån totalt 105.000 €, vilket avses finansieras med likvida medel. Fördelning 

enligt investeringsbudget i bilaga. 
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KS § 66 Kommunal friskvård 

 

  Kommunfullmäktige diskuterade på senaste möte 15.11.2022 kommunal 

friskvård och ansåg att någon form av friskvård bör kunna erbjudas till 

kommunanställda. 

 

  För övriga kommuner på Åland som erbjuder möjlighet till friskvård vari-

erar summan per anställd mellan ca 100 – 400 €/år. 

 

  Det vanligaste är att arbetsgivaren gör avtal med Frisvård.ax. Friskvårds-

förmånen kan ges i form av en e-tjänst – ett personligt frisvårdskonto i mo-

biltelefonen eller som personliga friskvårdskuponger. Friskvårdsförmånen 

kan användas vid betalning på olika motions-, kultur- och massageleveran-

törer. 

   

  Friskvård.ax är uppbyggt i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar 

och kan därmed erbjuda samtliga arbetsgivare ett färdigt system för skatte-

fri motions-, kultur- och massageverksamhet. Enligt Skatteförvaltningens 

anvisningar är det idag tillåtet för arbetsgivare att skattefritt subventionera 

med 400 €/år och anställd. 

 

  Eventuella kostnader för friskvård är inte beaktade i budget 2023. För Sott-

ungas del kan denna kostnad bli 2000 €/år. 

 

  Kommunstyrelsens förslag: 

  Kommunstyrelsen godkänner att Sottunga kommun gör avtal med Frisk-

vård.ax och därmed erbjuder friskvård för kommunens tillsvidareanställda 

och vikarier som arbetat över 1 år. 

 

  Summan är 400 € för heltidsanställda och vid deltidsanställning enligt an-

ställningsprocent, dock så att deltidsanställda under 50% får halva summan. 

 

  Beslut: 

  Ärendet återremitteras för ny beredning för att tydliggöra i vilken omfatt-

ning deltidsanställda under 50% ska berättigas till förmånen och hur länge 

vikarier bör ha arbetat för att ha rätt till friskvård. Kommunstyrelsen valde 

dock att komplettera budgetförslaget med 2000 € för friskvård år 2023. 
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KS § 67 Anmälningsärenden 

   

 

  Bobarhetsutredning 

  Köp av ägarandel på Oasen 

  Arbetsskyddsinspektion 

  Valnämnden 

  Reningsverkets provtagning 

  Anställning av tillsynslärare 

  Inmatning av bygglovsuppgifter 

  Julglögg med lantrådet 15.12 

  Christian Pleijel informerade om Bobarhetsprojektet efter mötet. Enkäter 

delades ut. 

 

   

  Beslut: 

  Antecknades för kännedom. 
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KS § 68  Avgifter och arvoden 2023 

 

  Förslag till avgifter och arvoden 2023 delades ut på mötet. 

 

  Bildningsnämnden och omsorgsnämnden har tidigare behandlat avgifter 

och arvoden och föreslår inga ändringar. 

 

  Kommunstyrelsen diskuterar kommunala avgifter och arvoden. Trots 

ökande kostnader bl.a. för uppvärmning och underhåll konstaterades att det 

är viktigare att kommunens lägenheter är uthyrda än att hyrorna höjs. Sen-

aste hyreshöjning skede våren 2022. 

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige oförändrade avgifter 

och arvoden för 2023 enligt bilagor. Ambitionen är att åtminstone bygg-

lovstaxor uppdateras under året. 
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KS § 69 Skrivelse om fast förbindelse till Föglö 

 

  Skrivelsen initierad av Föglö delades ut på mötet. Skrivelsen riktad till för-

troendevalda i Sottunga kommun. Bilaga. 

 

  Kommunen har en trafiknämnd som i första hand behandlar trafikfrågor. 

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen diskuterade ärendet. Ingen av de närvarande förtroende-

valda önskade underteckna skrivelsen. Landskapsregeringen har också 

meddelat att en majoritet i finans- och näringsutskottet säger nej till prov-

borrningar och sannolikheten är då stor att inga provborrningar kommer att 

ske, och därför ansåg styrelsen att skrivelsen inte mera är aktuell. Kom-

munstyrelsen följer med ärendets utveckling. 
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Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

 

 

 

 

 

 

 

Vad förbudet grun-

dar sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut gäller beredning eller verkställighet, kan 

kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslut: 

 

Paragrafer: 61 - 68 

 

 

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

telseyrkande 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: 69 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets 

innehåll 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkan-

det 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 offici-

ellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

Inlämnande av be-

svärshandlingar 

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut-

gång. 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 kom-

mer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. 

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-

get 
 

 


