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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 41-48 07.11.2013 

 

 

Sammanträdestid: 18.30 -19.30    

    

Sammanträdesplats:  Mötesrummet, kommunkansliet,     
 

Beslutande:                    

Ordinarie ledamöter:          

 Mats Perämaa, ordförande 

               Göran Söderlund,  

                                     I viceordförande                   

   Ingrid Nygård-Sundman           

                                    II  viceordförande 

 Kora Klapp  

  Torbjörn Engman  

 Gunilla Henriksson  

   Ulla-Karin Newton  

   Fredrik Sjölund 

  Stefan Sundman 

Ersättare:  

      Thorsten Krüger      

      Pekka Ketonen 

  

  

  

Övriga närvarande:  

 

 Mia Hanström, kommunstyrelsens ordförande 

  Tommy Pettersson, kommunstyrelsens viceordförande 

  Jim Eriksson, kommundirektör, protokollförare   
                

Underskrifter: 

  

 

Mats Perämaa    Jim Eriksson  

Ordförande      Protokollförare 

  

 

Justering, Kumlinge den   8/11    2013,   
      

      

 Torbjörn Engman   Ingrid Nygård-Sundman 

Protokolljusterare    protokolljusterare 

 

  

 

 

Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge by, TISdagen den 12.11.2013 

      

Intygar, tjänsteställning:   

 

Jim Eriksson, 

Kommundirektör 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 41-43  07.11.2013 

 

 

 § 41 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 

KomL 23 §, Beslutsförhet 

Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Om 

antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar till följd av att en eller flera av 

de närvarande ledamöterna är jäviga i ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i 

ärendet.  

 

FÖRSLAG  

Ordförande konstaterar om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.   

DISKUSSION 

BESLUT  

Ordförande konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.   

------------------------ 

 

 § 42 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
 

Förvaltningsstadgan 74 §: Förande, justering och framläggande av protokoll. Två 

fullmäktigeledamöter utses att justera sammanträdets protokoll. 

 

BESLUT  

Ledamöterna Torbjörn Engman och Ingrid Nygård-Sundman utsågs att justera protokoll 

över sammanträdet. 

--------------------------- 

 

§ 43 – GODKÄNNANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING 

 

KomL 44 §: Förutsättningar för behandling av ärenden 

Fullmäktige kan endast handlägga ärenden som nämnts i kallelsen till sammanträdet och 

som i enlighet med bestämmelserna i denna lag beretts av styrelsen eller ett 

beredningsorgan som avses i 45§. …  

Fullmäktige kan besluta att handlägga även andra ärenden som inte nämnts i kallelsen. 

Ett ärende som skall beredas och som inte har beretts av styrelsen eller annat 

beredningsorgan kan handläggas endast om fullmäktige enhälligt beslutar det. 

 

KomL 7 kap. Styrelsen,  49 § Uppgifter 

Styrelsen skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är 

lagliga, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och 

revisorer. 

 

Ordförande läser upp ärendelistan. 

   

DISKUSSION 

  

BESLUT 

Ärenden enligt utsänd föredragningslista, inga övriga ärenden.  

----------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN 

BYGGNADSTEKNISKA 

NÄMNDEN 

44 

120 

 

76 

07.11.2013 

28.10.2013 

06.05.2008 

26.09.2013 

   

 

§ 44 -  JUSTERING AV TAXOR INOM TEKNISKA SEKTORN 

 

Byggnadstekniska nämnden 26.9.2013: 

En genomgång av taxorna skall göras inför budgeten 2014. Enligt budgetdirektiv 

2014 skall själfinansieringsgraden öka t.ex genom att höja taxor så att 

kommunens nettokostnader minskar. 

Inom nämndens resultatområden finns följande taxor: 

Byggnadslovsavgifter 

Snöplogningsavgifter 

Avfallshanteringsavgifter 

Vatten- och avloppsvattenavgifter 

Hyror för bostäder Enklinge servicehus. 

Hyra för hälsovården i kanslibyggnaden. 

 

 FÖREDRAGANDES FÖRSLAG 

 

Avgifter för byggnadslov 

Byggnadsinspektionen har låg självfinansieringsgrad då verksamhetens kostnader 

i budget 2013 är beräknade till 13243€ och intäkter från byggnadslovsavgifter om 

3000€. För att öka självfinansieringsgraden föreslås en höjning av 

byggnadslovavgiften med 40 €/byggnadslovsslag samt för byggnadsanmälan från 

67 € till 100 € och avloppstillstånd från 50 € till 90€. Detta beräknas inbringa 

ca.1500 € mer i byggnadslovsavgifter. Avgifter bör fortsättningsvis justeras årsvis. 

 

Snöplogningsavgifter 

Snöplogningsavgifter höjdes innevarande år till 100 €/infart. Föreslås att avgiften 

höjs med 20 € inkl.moms. vilket beräknas inbringa 600 € mer. Beslut enligt 

Kommunfullmäktige 15.12.2011. 

 

Avfallshanteringsavgifter 

Avfallshanteringsavgifterna beräknas enligt nya offertpriset som behandlas under  

§ 75 samt kommunens beräknade kostnader för fakturering och administration. 

Kommunen har 2013 budgeterat för 15.000 € kommunalandel. Klara TSj har tagit 

ca.6000 € för administration. Närmare information under sammanträdet om 

förslag till justering av avgifterna. Bilaga 1. 

 

Vatten och avlopp Småtalls mfl 

Vatten- och avloppsvattenavgifter. Kommunen säljer vatten och 

avloppsvattentjänster till Småtalls AB och ett fåtal enskilda hushåll. Kostnaderna 

täcks bra av intäkterna och förslaget är att avgifterna stannar på samma nivå. 

 

 

Hyror serviceboende på Enklinge 

Hyror Enklinge servicehus. Varmhyra för bostäder är 8,50€/m2. Hyran för 

byggnaden har höjts från 2600 € till 3000€ kallhyra. Förslag: att hyran för 

bostäderna höjs till 9,50€/m2 vilket beräknas inbringa 1200 €/år. 
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 Kumlinge kommun 

Hyra för ÅHS mottagning i kommunkansliet 

Hyra ÅHS hälsovårdsmottagning. En justering har inte skett på många år och 

ett hyresavtalet behöver förnyas. Idag är hyran 5,05 €/m2 föreslås att den höjs. 

Höjningen meddelas ÅHS snarast dvs 3 månader före den verkställs. 

 

DISKUSSION 

Berit Johansson föreslog att hyran ej höjs för bostäder i Enklinge servicehus då 

standarden för bostäder inte är hög. 

 

Ordförande Stefan Sundman föreslog att hyran för ÅHS hälsovårds-mottagning 

höjs till 13 €/m2 dvs samma nivå som i Brändö kommun. I hyran ingår allt som el, 

värme, fastighetsskötsel och städning. Hyran har inte justerats sedan år 2000. 

 

BESLUT 

Enligt föredragandes beslutsförslag gällande byggnadslovsavgifter, 

snöplogningsavgifter, avfallshanteringsavgifter (bilaga 1), vatten och 

avloppsavgifter. 

 

Berit Johanssons förslag gällande hyror Enklinge servicehus fann understöd bland 

samtliga ledamöter och föredragande återtar sitt förslag. Hyran är fortsättningsvis 

8,50 €/m2. 

 

Ordförande Stefan Sundmans förslag gällande hyra för ÅHS hälsovårdsmottagning 

fann understöd, hyran höjs från 5,05 €/m2 till 13 €/m2 vilket meddelas ÅHS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommunstyrelsen 28.10.2013 
 

  

De föreslagna höjningarna beräknas öka intäkter enligt följande: 

Bygglov från 3000 till 4500  

Snöplogning från 3500 till 4000 

Avfallshantering från 59700 till ca 65000 exkl moms 

Vatten och avlopp Småtalls mfl, ingen höjning 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Avgifterna höjs i enlighet med byggnadstekniska nämndens förslag. Ärendet till 

fullmäktige. 

De föreslagna höjningarna: 

 

Byggnadtillsyn/lov: 

40 €/byggnadslovsslag  

Byggnadsanmälan från 67 € till 100 €     

Avloppstillstånd från 50 € till 90€. 

 

Snöplogning: från 100 € till 120 € inkl moms                                   ----------- 
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 Kumlinge kommun 

Avfallshantering: 

FAST BOSATTA inkl moms     

personer 
taxa € 
Kompostrabatt 

taxa € Ej 
kompostrabatt 

Uppskattade 
inkomster 
totalt € 

1 100 ------->110 125------->150 5870 

2 140------->154 175------->210 9898 

 minst 3 220--------->242 275------->332 3174 

      4446 

Summa     23388 

        

FRITIDS BOSATTA inkl moms     

personer 
taxa 
Kompostrabatt 

taxa Ej 
kompostrabatt 

Uppskattade 
inkomster 
totalt € 

  140--------->154 175------->190 51820 

Summa     51820 

        

FAST BOSATTAS FRITIDSHUS  Inkl moms   

personer taxa K Inkomster   

  25------------>45 1350 
Höjt från 25 
till 45 

Summa   1350   

 

 

DISKUSSION 

Ordförande Hanström föreslog att förslagen till höjningar av avgifter för 

byggnadsinspektion och snöplogning godkänns och sänds till fullmäktige men att 

avgifterna för avfallshantering återremitteras till byggnadstekniska nämnden. 

Motiveringen till återremitteringen är att det sedan tidigare är känt att högsta 

förvaltningsdomstolen i beslut meddelat att avgifterna för fritidshus inte får vara 

olika utgående från var ägaren har sitt stadigvarande boende. Byggnadstekniska 

nämnden ombes ta denna aspekt i beaktande då ett nytt förslag till förhöjda 

avgifter tas fram. 

 

Förslaget vann understöd. 

Kommundirektören samtyckte till förslaget. 

 

I diskussionen fördes bl.a fram en idé om att avgifterna för fritidshus skulle kunna 

regleras utgående från fritidshusets storlek.  

 

BESLUT 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige avgifter justeras enligt följande: 

Snöplogning fr.o.m hösten 2014: Höjs från 100 till 120 € inkl moms 

Byggnadsinspektion: Höjs 40 €/byggnadslovsslag  

                             Byggnadsanmälan från 67 € till 100 €  

                             Avloppstillstånd från 50 € till 90€. 

 

Avgifterna för avfallshantering återremitteras till byggnadstekniska nämnden. 

Motiveringen till återremitteringen är att det sedan tidigare är känt att högsta 

förvaltningsdomstolen i beslut meddelat att avgifterna för fritidshus inte får vara 

olika utgående från var ägaren har sitt stadigvarande boende. Byggnadstekniska 
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 Kumlinge kommun 

nämnden ombes ta denna aspekt i beaktande då ett nytt förslag till förhöjda 

avgifter tas fram. 

 

  
  

--------------------------------------------------- 

  

 Fullmäktige 07.11.2013 

  

 

 

DISKUSSION 

 

BESLUT 

 Enligt kommunstyrelsens förslag: 

 

Snöplogning av privata hushålls/företags infarter fr.o.m hösten 2014: Höjs från 

100 till 120 € inkl moms 

 

Byggnadsinspektion fr.o.m 1.1.2014: Höjs 40 €/byggnadslovsslag  

                             Byggnadsanmälan från 67 € till 100 €  

                             Avloppstillstånd från 50 € till 90€. 

 

   

----------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

45 

125 

07.11.2013 

28.10.2013 

   

 

§ 45 –  KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNALSKATTESATSER  

             2014 

 

    Kommunstyrelsen 28.10.2013: 
Kommunen skall, enligt 91a § i lagen om beskattningsförfarande, till Skattestyrelsen 

anmäla storleken av sin skatteprocent för år 2014 i medlet av november 2013. 

Kommunens EXTERNA inkomster består till över hälften av skatteinkomster.  

 

Förvärvsinkomstskatt 
Den största enskilda intäktsposten för kommunen är intäkter av 

förvärvsinkomstskatt. Kommunalskattesatsen är nu 18,5%. ÅSUB har i sin prognos 

försökt beakta befolkningsminskningen som skett under sommar och höst 2013. Vid 

prognostisering av skatteintäkter bör kommunen ta hänsyn till att slutregleringen av 

ett visst års skatter sker året efter och det påverkar skatteutbetalningarna under det 

följande året. Redovisade/utbetalade skatter till kommunen år 2014 påverkas 

således dels av en uppskattning av vilka skatter som de facto ska debiteras av 

invånarna 2014, dels av den slutreglering av 2013 års skatter som görs under hösten 

2014. 

 

I budgetkalkylen för 2014 har försiktighetsprincipen iakttagits så att 

kommunalskatteintäkten förutspås vara 930 000 istället för det belopp som man ser i 

nedanstående tabell. 

 

Prognos vid olika skatteuttag 2014.€uro. Underlag av ÅSUB 

 
18,25% 18,50% 18,75% 19,00% 19,50% 

  953 000  969 000  984 000 999 000 1030 000 
 

 

Fastighetsskatt 
Fastighetsskatten är en på basis av fastighetsskatteprocentsatsen bestämd andel av 

fastighetens beskattningsvärde. Enligt 11 § i  fastighetsskattelagen i Finlands 

författningssamling fastställer fullmäktige de fastighetsskatteprocenter som tillämpas 

i kommunen samtidigt som inkomstskatten fastställs. Skattestyrelsen vill ha besked 

som skattesatsernas storlek i kommunerna senast i mitten av november. 

 

 Vid beskattningen för år 2014 är gränserna för fastighetsskattens  

 procentsatser följande: 

 allmän fastighetsskatteprocentsats 0,00—1,00 
- byggnader som är skattepliktiga enligt fastighetsskattelagen 
-HIT HÖR TILL EXEMPEL STUGBYAR 

 

 skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnad 0,00-0,50 
-en byggnad anses vara använd för huvudsakligen stadigvarande boende om minst hälften av byggnadens 
lägenhetsyta används för detta ändamål. 
En byggnad anses också vara använd för huvudsakligen stadigvarande boende om den har börjat byggas 
med tanke på i huvudsak sådan användning. 
 

 fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader gäller fritidsbostäder, dock inte på 

sådana fritidsbostäder som uteslutande används för uthyrning. skatteprocentsatsen 
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 Kumlinge kommun 

för övriga bostadsbyggnader kan överstiga en procentsats som tillämpas på 

byggnader som används i huvudsak för stadigvarande bostadsbruk med högst 

0,9 procent. Skatteprocentsatsen för sådan byggnad är dock högst 0,90 

procentenheter. 

Samtliga åländska kommuner har 0,9% skatt på övriga bostadsbyggnader. 
 

 Fastighetsskattesats för allmännyttiga samfund 

Procentgränserna 0,00–1,00 % (RP 119/2009 0,00–1,35) 

 Fastighetsskatt för   obebyggda byggplatser (1,00-3,00%) 

Kan fastställas under vissa förutsättningar, tex: 

-om detaljplanen där byggplatsen ingår varit i kraft minst ett år före ingången av 

kalenderåret. 

 

 Fastighetsskatt för kraftverk 

utdrag ur lag: 
På vatten- och vindkraftverk vilkas nominella effekt är högst 10 megavoltampere (~ 7MW) tillämpas dock 

den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen. 

I Kumlinge skulle således de vindkraftverk som varit planerade att byggas beskattas 

enligt allmän fastighetsskattesats. 

 

Notera:  

-En kommun skall inte betala fastighetsskatt för en fastighet den äger på sitt eget 

område (§ 3 i fastighetsskattelagen, FFS 1992/654). 

 

-I Kumlinge är allmännyttiga samfund befriade från fastighetsskatt. I tabellen  här 

nedanför är föreningshus och dylikt inkluderade i beskattningsvärdena även om de 

befriats från själva fastighetsskatten. 

 

Prognos för fastighetsskatten före uppräkning av beskattningsvärden, cirka-prognos 

2014 

 Byggnadernas 

beskattningsvär
de 

Skatteintäkt 

(prognos) 

Effekt av höjning/ 

sänkning med 0,1% 

Stadigvarande 
bostad (0%) 

5 088 000 euro  0  euro +5 000 euro 

Övriga bostads-
byggnader 0,9%) 

3 244 000 euro 
 

 29 200 euro   -3 200 euro (ligger 
redan på max) 

Allmän fastighets-
skatt (0,4%) 

2 825 000 euro 
(inkl. föreningshus o. dyl) 

11 300 euro   + 2900 euro 

TOTALT  40 500 euro  

EFTER 
UPPRÄKNING AV 
BYGGNADERS 
BESKATTNINGSVÄ
RDEN FR.1.1.2014 

 

45 000 

EURO 

 

 

   

Bilaga: Preliminär budgetkalkyl 2014 

 

 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG  

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige: 

Kommunens skattesatser bibehålls oförändrade enligt följande: 

Inkomstskatteprocent   18,50 



                                                                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                    
  

 

 

 
Organ                             § Nr                     Datum                                                                           Sida               

 
Protokolljusterarnas signaturer     Protokollet framlagt   Utdragets riktighet bestyrker 
              till påseende 

 

10 

 Kumlinge kommun 

Fastighetsskatteprocentsatser  

- allmän     0,40  

- fast boende                                                       0,00 

- övriga bostadsbyggnader  0,90 

-fastighetsskatt för allmännyttiga samfund 0,00 

-fastighetsskatt för  

  obebyggda byggplatser (1,00-3,00%) fastställs ej  

 

DISKUSSION 

  

 

BESLUT  

Enligt förslag, ärendet till fullmäktige.  

   

-------------------------------------------------- 

 

 

 Fullmäktige 07.11.2013 
 

 

Bilaga: Preliminär budgetkalkyl 2014, OBS! INTÄKTER FRÅN KOMMUNALSKATT 

ÄR MER FÖRSIKTIGT UPPSKATTADE I DENNA PRELIMINÄRA BUDGETKALKYL ÄN 

I ÅSUBS PROGNOS 

 

 

 

 

DISKUSSION 

 

BESLUT 

Enligt förslag.  

Kommunens skattesatser 2014 bibehålls oförändrade enligt följande: 

Inkomstskatteprocent   18,50 

Fastighetsskatteprocentsatser  

- allmän     0,40  

- fast boende                                                       0,00 

- övriga bostadsbyggnader  0,90 

-fastighetsskatt för allmännyttiga samfund 0,00 

-fastighetsskatt för  

  obebyggda byggplatser (1,00-3,00%) fastställs ej  

 

 ----------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

46 

36 

108 

07.11.2013 

03.10.2013 

12.09.2013 

   

 

§ 46 –   FYLLNADSVAL I BILDNINGSNÄMNDEN 

 

Kommunstyrelsen 12.9.2013 

Gunilla Schåman anhåller om befrielse från sitt ledamotskap i bildningsnämnden 

på grund av byte av hemkommun. 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen anmodar fullmäktige:  

-att befria Gunilla Schåman från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden  

-att förrätta fyllnadsval i bildningsnämnden i och med att ledamot Schåman 

förlorar sin valbarhet på grund av byte av hemkommun 

 

DISKUSSION 

BESLUT 

Enligt förslag.  

-------------------------------------------------- 

 Fullmäktige 03.10.2013 
 

Bildningsnämndens sammansättning är för närvarande följande: 

Ordinarie Ersättare i kallelseordning 

Markku Lahtinen, ordförande 1. Pekka Ketonen 

Annika Fredriksen, 

viceordförande 

2. Bror Ekblom 

Gunilla Schåman 3. Åsa Enqvist 

Satu Numminen 

Beata Ahlbäck 

Siv Schåman 

Fredrik Sjölund 

 

DISKUSSION 

Ordförande Perämaa föreslog att ärendet bordläggs. 

Förslaget vann enhälligt understöd.  

BESLUT 

Ärendet bordläggs. 

 ----------------------------- 

 

 Fullmäktige 07.11.2013 
DISKUSSION 

Ledamot Nygård-Sundman föreslog att Ulf Pettersson väljs till ordinarie ledamot i 

bildningsnämnden. 

 

Förslaget vann understöd. Inga övriga förslag. 

  

BESLUT  

Ulf Pettersson väljs till ordinarie ledamot i bildningsnämnden. 

 ----------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN 

SOCIALNÄMNDEN 

47 

127 

  70 

07.11.2013 

28.10.2013 

15.10.2013 

   

 

§ 47 –   TAXA FÖR SOCIALA AVGIFTER FRÅN 1.1.2014 

 

 

Kommunstyrelsen 28.10.2013: 

 

 Taxan för sociala avgifter tydliggör avgifter för olika typer av social service. Vissa 

avgifter beslutas numera av socialnämnden. På fullmäktige ankommer dock 

fortfarande att fastställa en del av avgifterna. 

 

Som bilaga finns förslag till Taxa för sociala avgifter från 1.1.2014. De områden där 

fullmäktige skall fastställa avgiften är markerade. 

Bland annat föreslår socialnämnden att fullmäktige även för verksamhetsåret 

1..8.2014-31.7.2015 ska bevilja avgiftsfrihet inom barnomsorgen under barnets 

första år. 

 

Socialnämnden har den 15.10.2013 i enlighet med sin beslutanderätt fastställt bl.a 

måltidsavgifter på Enklinge servicehus. Socialsekreteraren har för sin del 

befullmäktigats att införa justeringar i inkomstgränser och betalningsprocenttal som 

är underlag för uträkning av avgifterna för hemservice i enlighet med 

riksförordningen om klientavgifter. 

 

Bilaga: Förslag till Taxa för sociala avgifter från 1.1.2014. De områden där 

fullmäktige skall fastställa avgiften är markerade. 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att taxa för sociala avgifter från 1.1.2014 

fastslås i enlighet med bifogade förslag. I förslaget ingår en fortsättning på försöker 

med avgiftsfritt första år i barnomsorgen. 

 

Sammantaget föreslås alltså inga ändringar på de områden där fullmäktige ska 

fastställa avgifter och underlag för dem.  

  

DISKUSSION 

Ledamot Numminen föreslår att det avgiftsfria första året i barnomsorgen slopas. 

Förslaget vann understöd. 

 

Omröstning med handuppräckning: 

Kommundirektörens förslag: 3 röster 

Ledamot Numminen förslag: 2 röster 

 

 

BESLUT 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att taxa för sociala avgifter från 1.1.2014 

fastslås i enlighet med bifogade förslag. I förslaget ingår en fortsättning på försöker 

med avgiftsfritt första år i barnomsorgen. 

 

Sammantaget föreslås alltså inga ändringar på de områden där fullmäktige ska 

fastställa avgifter och underlag för dem.  
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--------------------------------------------------- 

 

 Fullmäktige 07.11.2013 
 

 

Bilaga: Förslag till Taxa för sociala avgifter från 1.1.2014. De områden där fullmäktige 

skall fastställa avgiften är markerade. 

 

 

DISKUSSION 

 

BESLUT 

 Enligt förslag. 

Taxa för sociala avgifter från 1.1.2014 fastslås i enlighet med bifogade förslag. I 

förslaget ingår en fortsättning på försöket med avgiftsfritt första år i barnomsorgen. 

 

Sammantaget genomförs inga ändringar på de områden där fullmäktige ska 

fastställa avgifter och underlag för dem.  

 

 ----------------------------- 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 48 

  

07.11.2013 

 

 

§ 48 –   ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

 

 Skatter 2013 

Sammanställning av skatteintäkter för perioden januari-oktober bifogas. 

  

De Gamlas Hem 

Brev från DGHs styrelse gällande vårddygnskostnader. Se bilaga 

 

 Annagårdens renovering 

Lägesbeskrivning framfördes av byggnadskommitténs ordförande Stefan Sundman och 

kommundirektören. 

 

Träff med Brändö kommun 

Gemensam skrivelse som avsänts, se bilaga. 

 

Skärgårdstrafikens turlistor 2014 

Förslag utsänts från LR/trafik 24 oktober. Följebrevet bifogas. Turlistorna kan erhållas 

på begäran per e-post. Näringslivsnämndens trafikarbetsgrupp granskar förslagen, 

näringslivsnämnden avger kommunens utlåtande. 

 

Kommunteknikern 

Kommuntekniker-byggnadsinspektör-befolkningsskyddsinstruktör Åke Rönnqvist har 

den 4 november meddelat uppsägning från sin tjänst. Uppsägningstiden är 2 månader. 

 

DISKUSSION 

BESLUT 

 Ärendena tecknas till kännedom. 

--------------------------------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE   07.11.2013 

 

 

BESVÄRSANVISNING 

 

Beslut som fattats av fullmäktige samt av kommunstyrelsen eller en nämnd fattat beslut 

med anledning av ett rättelseyrkande, överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol genom 

kommunalbesvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas 

genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har 

ändrats med anledning av rättelseyrkandet kan besvär anföras även av annan som har 

besvärsrätt enligt 113 § i kommunallagen (73/97). 

 

Besvärsförbud (112 §): Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast gäller 

beredning eller verkställighet, vilket gäller besluten i följande ärenden:_______ 

 

Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En 

part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte 

något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet 

har lagts fram offentligt.  

 

Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas till 

besvärsmyndigheten, skall anges  

 

1. det beslut i vilket ändring söks 

2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt  

3. de grunder på vilka ändring yrkas (jfr 111 §, 2 mom. i kommunallagen). 

 

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall 

underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress. 

 

Enligt 25 § i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas: 

4. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär, 

5. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när  

besvärstiden har börjat, samt 

6. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om 

dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. 

 

Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten, Ålands 

förvaltningsdomstol under adressen: (Torggatan 16 ), PB 31, 22101 Mariehamn. 

 


