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§ 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

§ 68 Val av protokolljusterare 

§ 69 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

§ 70  Budget 2019 
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§ 74  Anmälningsärenden 
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§ 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

   

  

  

 

 

 

§ 68 Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Till protokolljusterare väljs Göran Björk och Henrik Elomaa. Protokoll-

justering 13.12.2018 kl. 15.00 i kommunkansliet. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

  

 

 

 

§ 69 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 70                                 Budget 2019 

 

 KS § 57                                   

   
År 2017 erhöll Sottunga 212 781 € i landskapsandelar samt ytterligare 

16 516 € i kompensationer. Sammanlagt 229 297 €. (justeringsbeloppet 

om 13 205 € dras av från totala andelarna 242 000 €). 
 

År 2018 erhåller Sottunga 188 178 € i landskapsandelar (inkl utjämning 

för övergången till nytt landskapsandelssystem) samt ytterligare 20 784 € 

i kompensationer. Sammanlagt 208 962 €. 

 

År 2019 erhåller Sottunga preliminärt 138 828 € i landskapsandelar (inkl 

utjämning för övergången till nytt landskapsandelssystem) samt ytterli-

gare XX euro i kompensationer. Skillnaden mellan landskapsandelarna 

för 2018 och 2019 beror huvudsakligen på att besparingen på landskaps-

andelarna ger fullt utslag 2019 (grundskola och sociala) samt att utjäm-

ningsbeloppet minskar, utöver det är indexförändringen negativ.   

 

I takt med att utjämningen fasas ut så beräknas totala lanskapsandelar för 

2020 bli under 100.000 €. 

 

 Skatteintäkterna har var i bokslut 2017 (436 336 €). För 2018 budgetera-

des aningen positivt skatteintäkterna totalt till 456 400 €, vilket visar sig 

vara för mycket eftersom speciellt samfundsskatterna blir mindre än bud-

geterat. Skatteintäkterna för kommunalskatt 2019 kan beräknas enligt 

prognosverktyg till 353.000 €. 

 

 Enligt Finlands kommunförbunds prognosverktyg kan skatteintäkterna 

kalkyleras enligt följande: 

 Kommunalskatt  379.000 

 Sanfundsskatt 13.000 

 Fastighetsskatt  72.000 (34.000) 

 Totalt   465.000 (427.000) 

 

 Då kan antas att det finns en felvariabel i beräkningen av allmän fastig-

hetsskatt som kommunen 2018 beslöt fastställa till 0. Om man ser på tidi-

gare år har fastighetsskatten totalt varit ca 34.000 €. Enligt detta kan skat-

teintäkterna totalt beräknas till 427.000 € 

 

 I budgetuppföljning per den 26.9 ser man bl.a. följande: 

  BS 2017 BG 2018 26.9 förverkligat 

 Totalt -14.115 -119.872 -5.981 



Sottunga kommun 

 
Organ 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

12.12.2018 

Sida 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokolljusterarnas signaturer   Utdragets riktighet bestyrker 

 
      

 

 Bildningsv. -95.227 -122.790 -67.527 

 Socialv. -408.146 -463.729 - 277.178 

 

 Skolnämnden och kulturnämnden har inlämnat sina budgetförslag men 

det finns ännu inget sammandrag för budget 2019 totalt sett. 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 
 Kommunstyrelsen diskuterar budgetsituationen 2019. 

 

 KS § 57  

 Beslut:  

 Budgetsituationen diskuterades och kommunsekreteraren utarbetar bud-

getförslag till nästa styrelsemöte. 

 

 KF § 18 

 

 Beslut: 

 Kommunfullmäktige diskuterade budgetsituationen och gav följande di-

rektiv för fortsatt beredning: 

 

- Underhåll av kommunala vägar bör ske 2019. Arbetsgrup-

pen för underhåll av kommunala vägar begär offert och efter det be-

sluts om hur projektet finansieras. Arbetsgruppen kan också under-

söka om det finns möjlighet att utöka antalet parkeringsplatser i 

bycentrum. 

 

- Byggandet av strandbastu inom Central Baltic projektet Port 

Mate. Kommunfullmäktige anser att bastun bör göras helt klar enligt 

plan och efter inkomna anbud besluts om hur projektet finansieras. 

 

- Färdigställande av vandringsleden inom Central Baltic pro-

jektet St Olav Waterway på fasta Åland. Kommunen har fått erbju-

dande om att utöka projektbudgeten för att leden över fasta Åland ska 

kunna förverkligas. Efter att kostnader och arbetsfördelning för fär-

digställande av leden på Åland klargörs besluts om utökande av pro-

jektbudgeten. 
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KS 70 

 Investeringar 

 33.000 Strandbastu 

 90.000 Kommunala vägar 

 

 I driftsbudgeten belastar investeringar endast genom avskrivning.  

 Bastu 10 år (3.300 €,  2019) 

 Vägar 20 år (4.500 €, 2019) 

 

 Budget 2019 uppvisar ett underskott på 144.871 €. En del av investe-

ringskostnaderna bör finansieras med lån. Till övriga delar finansieras un-

derskottet med eget kapital. 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen godkänner bifogat budgetförslag 2019 och förordar 

ärendet för kommunfullmäktige. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag med följande komplettering: 

- Intäkter för centralnämnd kontrolleras 

- Lön i kommunkansliet kontrolleras, hänvisning till § 73 

- Pågående utredning om kostnader för förbättring av  

 kommunala vägar kan påverka driftsbudget gällande  

 avskrivning 

- Konstaterades att landskapsbidrag minskar med ca 40%  

- jämfört med 2017 

- Investering gällande bastu godkändes och förordas för full- 

 mäktige 

- Investering gällande vägförbättring utreds ännu gällande  

 kostnader och metod 
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 KS § 71 Ekonomiplan 2020 - 2021 

 

 Utvecklingsarbete- och strategiska målsättningar 
 I strategi- och utvecklingsarbetet bör beaktas de faktiska och nu 

gällande realiteterna och  
 att arbetet bör ske i enlighet med de befintliga ekonomiska 

förutsättningarna. 
 
 De arbetsuppgifter som bör utförts under de närmaste åren är: 
  Underhåll och reparation av kommunala vägar 
  Besluta om alternativ verksamhet i Sottunga skola  
  Planering av ekonomi och samarbete med beaktande av pågående 

kommunreform 
  Färdigställa pågående projekt 
 
  I utvecklingsarbetet bör beaktas vad som är en sannolik och 

realistisk utveckling och ställa det i relation vad vi skulle önska oss. 
När förändringar sker måste vi kunna se i vilken riktning 
utvecklingen går och vilka följderna blir.  

  Genom våra egna beslut kan vi forma en balanserad och modern 
framtid i skärgården. 

 
  I strategiarbetet bör involveras beslutsfattare och 

kommuninvånare. För att ge möjlighet åt hela befolkningen att ge 
synpunkter och kommentarer har kommunsekreteraren möjlighet 

  att uppmana kommuninvånare och sommargäster att inkomma 
med förslag och idéer bl.a. gällande näringslivsutveckling, 
kommunikationer, Sottunga skolas framtid och ovan nämnda 
övriga projekt. Prioritering av uppgifterna de närmaste åren görs så 
att det som ryms inom budget kan utföras först. De projekt som 
kräver större investeringar tas upp som skilda investeringsprojekt 
vid budgetering. Förverkligande av investeringsprojekten är 
naturligtvis helt och hållet beroende av de rådande ekonomiska 
förutsättningarna. För att möjliggöra utarbetandet av en kommunal 
strategi bör kommunstyrelsen besluta om prioritering av nämnda 
projekt efter att förtroendevalda, kommuninvånare och 
sommargäster har fått möjlighet att avge synpunkter på en 
kommunal strategi och vilka projekt som bör prioriteras. I allt arbete 
med utveckling bör hållbarhetsaspekten och pågående 
kommunreform beaktas. 

 

 

  



Sottunga kommun 

 
Organ 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

12.12.2018 

Sida 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokolljusterarnas signaturer   Utdragets riktighet bestyrker 

 
      

 

 

 Pågående kommunreform och ett eventuellt förverkligande av KST på-

verkar budget 2019 och speciellt ekonomiplan för de närmaste åren. I 

dagsläget är inget klart gällande kommunreform eller KST. 

 

 Tidigare har bl.a. följande investeringar diskuterats: 

 Underhåll av kommunala vägar 

 Båtplatser i Kyrkviken (pågående) 

 Ersättning för inkomstbortfall för förtroendevalda (infört) 

 

 Central Baltic projekt 

 Planerade investeringar 2019 

 Strandbastu 

 Renovering av väntstugan 

 Eventuella nya projekt 

 

 Projekten bör ha skild budget och uppföljning eftersom det dröjer ca 1 år 

totalt innan godkända kostnader ersätts. 

 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen godkänner bifogad ekonomiplan 2020-2021 och föror-

dar ärendet för kommunfullmäktige. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag med följande kommentarer: 

 Åtgärdsplan för förbättring av kommunens reningsverk, pågående 

 Kostnader för förbättring av kommunala vägar utreds, pågående 

 Ekonomiplanen kompletteras med texten ” En del av investeringskostna-

derna bör finansieras med lån. Till övriga delar finansieras underskottet 

med eget kapital.” 
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KS § 72 Utlåtande angående jordförvärv 

 

  Landskapsregeringen har begärt utlåtande angående jordförvärv. Utlå-

tande bör vara landskapsregeringen till handa senast 30.11.2018, förläng-

des på begäran till 12.12.2018. 

 

  Handlingarna delges på mötet. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Sottunga kommun förordar att jordförvärv beviljas i enlighet med ansök-

ningshandlingarna. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. Beslutet gäller ÅLR2018/8126. 
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KS § 73 Ändring av kommunsekreterarens arbetsinsats för projektet Port 

Mate 

 

  Kommunsekreterarens arbetsinsats för projektet Port Mate har hittills va-

rit 34,5 %. Arbetsinsatsen föreslås ökas till 42,02% från och med 

1.11.2018. 

 

  Mera detaljerade kalkyler i bilaga till kallelsen. 

   

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen godkänner att kommunsekreterarens arbetsinsats för 

projektet Port Mate ökas från 34,5% till 42.02% fr.o.m. 1.11.2018. 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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KS § 74  Anmälningsärenden 

 

 Ekonomisk rapport  

 Fysisk Strukturplanering 

 Bokningsregler 2019 

 KST 

 Provtagning deponin 

 Reningsverket 

 Information från referensgruppens möte 10.12 på Föglö 

 Kommunens skatteintäkter 2018 kontrolleras  

   

 

 Beslut: 

 Antecknades för kännedom. 
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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: 

67 – 71, 74 

 

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: 72, 73 

 

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 
 

 


