
1991-1992 Lt-Ls framst. nr 15 - II tb EM 1991 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAM
STÄLLNING till Landstinget 
med förslag till andra till
lägg till enskilda årsstaten 
för landskapet Åland under 

år 1991. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 
med förslag till andra tillägg till enskilda årsstaten för 
landskapet Åland under år 1991. 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås avyttrande 
av ett mindre markområde samt tilläggsanslag för utgifter i 
samband med den skattefinansiella utjämningen för år 1989. 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 1.562.700 mark 
och balanseras till övervägande del med anslag för upplåning. 

I och med detta tillägg har under år 1991 budgeterats 75.140.500 

mark. 

Med hänvisning till detaljmotiveringen föreslås landskapsstyrel
sen 

Mariehamn den 19 deceffiber 1991 

L a n t r å d 

Finanschef 
Bilaga: 1 st köpebrev 

att Landstinget måtte 
antaga följande förslag till 
andra tillägg till enskilda 
årsstaten för 
Åland under år 

landskapet 
1991 samt 

bemyndiga landskapsstyrelsen 
att uppta för budgetens för-
verkligande 
lån. 

erforderliga 

Ragnar Erlandsson 

Dan E Eriksson 
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INKOMSTER 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NA'l'UR 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

21. Ålands folkhögskola 
10. Inkomst av sommarverk

samheten 

22. Ålands handelsläroVE!rk 
2. Kommunernas andel i drifts

kostnaderna 

30. Museibyråns inkomster 
3. Försäljning av fastighet 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

60. Miljövårdsbyrån 

14. LÄN 

2. Donation och bidrag för 
vinterutfodring av rovfågel 

02. UPPLÅNING 

04. övriga finansieringslån 

Inkomsternas totalbelopp 

1. 562. 700 

25.000 
25.000 

4.000 
4.000 

30.000 
30.000 

5.000 
5.000 

64.000 

59.000 

25.000 

4.000 

30.000 

5.000 

5.000 

1.498.700 

1.498.700 

1.498.700 
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UTGIFTER 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRV~i\LTNINGSOMRADE 

10. BUDGETBYRÅN 

96. Utgifter i samband med den skattefinan
siella utjämningen (R-F) 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

21. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

10. Byggnadens drift (F) 

22. ÄLANDS HANDELSLÄROVERK 

08. Direktionsarvoden (F) 

2 3 . ÄLANDS SOMMARUNIVERSITE"r 

19. Annons- och tryckningskostnader 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGOSMRÄDE 

60. MILJÖVÄRDSBYRÅN 

27. Vinterutfodring av rovfågel (R) 

Utgifternas totalbelopp 

1.562.700 

1.515.000 

1.515.000 

1. 515. 000 

42.700 

30.000 

30.000 

4.000 

4.000 

8.700 

8.700 

5.000 

5.000 

5.000 



12.26.21 

12.26.22 

12.26.30 

12.27.60 
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DETA:LJMOTIVERING 
--------------------------------

INKOMSTER 
--. .. --------.. , .. _______ _ 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
------------------------------------------------------------
26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Ålands folkhögskola 
10. Inkomst av sommarverksamheten 
25.000 (85.000) 

Inkomsterna av sommarverksamheten uppgår till ca 
110.000 mark varför föreslås ett tillägg om 25.000 
mark. 

Ålands handelsläroverk 
2. Kommunernas ar1del i driftskostnaderna 
4.000 (1.314.700) 

Föreslås ett tillägg om 4.000 mark 

Museibyråns inkomster 
3. Försäljning av fastighet 
30.000 ( -

Undermomentet nytt. 

LandskapsstyrelsEm föreslår med hänvisning till bi
fogade köpebrev att ett 0, 20 ha stort område av 
lägenheten Bomarsunds fästning med Prästö RNr 4:38 i 
Prästö by i Sunds kommun avyttras för en köpeskilling 
vilken beräknas enligt 15 mark/m2 eller 30.000 mark. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Miljövårdsbyrån 
2. Donationer och bidrag för vinterutfodring av rov
fagel 
5.000 (30.000) 

Donationer och bidrag har erhållits i högre grad än 
beräknat. På grund härav föreslås ett tillägg om 
5.000 mark. Se även moment 27.60.27. 



14.02.04 

24.10.96 

26. 21.10 

26.22.08 
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14. LÅN 
--------------

02. UPPLÅNING 

övriga f inansieri:~gslån 
1.498.700 (4.959.500; tb 697.000) 

Som balansering av denna tilläggsbudget föreslås ett 
tillägg om 1.498.700 mark. 

UTGIFTER _ .. ______ _ 
-· .. -------

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 
----------------~-----------------------------------------------------------------
10. BUDGETBYRÅN 

Utgifter i samband med den skattefinansiella utjäm
ningen (R-F) 
1.515.000 (100.000; tb 705.000) 

Enligt det stadfästa avräkningsbeslutet för räken
skapsåret 1989 ställdes totalt 1. 515. 000 mark utom 
kolumn. Med anledning härav föreslås ett ytterligare 
tillägg om 1.515.000 mark under momentet. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
----------------~--------------~-------------------------------·-~---------------------------

21. ÄLANDS FOLKHÖGSKOLA 

Byggnadernas drift (F) 
30.000 (270.000} 

Under momentet erfordras ett tillägg om 30.000 mark 
på grund av högre kostnader än beräknat. 

22. ÄLANDS HANDELSLÄROVERK 

Direktionsarvoden (F) 
4.000 (13.200) 

På grund av att arvodena höjts fr.o.m. 1.5.1991 er
fordras ett tillägg om 4.000 mark. 



26.23.19 

27.60.27 
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23. ÅLANDS SOMMARUNIVERSITET 

Annons- och tryckningskostnader 
8.700 (31.000) 

Under momentet erfordras ett tillägg om 8.700 mark på 
grund av högre kostnader än beräknat. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
------------------·------------.. ------------------------------------------------------
60. MILJÖVÅRDSBYF.ÅN 

Vinterutfodring av rovfågel (R) 
5.000 (30.000) 

Se undermoment 12.27.60.2. 



Säljare: 

Köpare: 

Objekt: 

Köpevillkor: 

K Ö P E B R E V 

Landskapet Åland företrätt av Ålands 
landskapsstyrelse. 

Alf-Eri]( Gunnar Sjögren från Sunds kommun 

Ett 0,20 ha stort område av lägenheten 
Bomarsunds fästning med Prästö RNr 4:38 i 
Prästö by i Sunds kommun, vilket är bebyggt 
med ett fritidshus. Området framgår av en 
till detta köpebrev bifogad karta. 

1) Köpeskillningen utgör femton (15) mark per 
kvadratmeter eller tillsammans trettiotusen 
(30.000) mark. Eventuell justering av 
köpeskillingen enligt förenämnda kvadrat
meterpris erlägges inom trettio dagar 
från laga kraft vunnen styckningsförrättning. 

2) Detta köp ingås under förutsättning av 
Ålands landstings godkännande 

3) Köparen förbinder sig att erlägga 
köpeskillingen i sin helhet inom två veckor 
räknat från den dag Ålands landstings 
godkännande beslut vunnit laga kraft 

4) Ägande- och besittningsrätten till 
objektet övergår på mottagaren då det i punkt 
1) nämnda vederlaget erlagts 

5) Till säkerhet för utbrytningsrätten 
samtycker säljarna utan deras vidare hörande 
till inteckning i stommen 



6) I detta köp ingår ej lös egendom och har 
ej heller särskilt träffats avtal om sådan 
överlåtEilse 

Mariehamn, den 

Å landskapsstyrelsen vägnar som säljare: 

Lantråd 

Antikvarie/platschef 

Härmed nöjd. Ort och tid som ovan. 

Alf-Erik Gunnar Sjögren 
Köpare 

Ragnar Erlandsson 

Elisabeth Palamarz 

Att undertecknarna av detta köpebrev lantrådet Ragnar Erlandsson 
och antikvarie/platschef Elisabeth Palamarz i egenskap av 
företrädare för landskapet Åland och köparen Alf-Erik Gunnar 
Sjögren från Sunds kommun, vilkas identitet jag konstaterat, 
denna dag samtidigt närvarande medgivit köpebrevets riktighet och 
egenhändigt undertecknat detsamma, får jag härmed i egenskap av 
offentligt köpvittne intyga. 

Offentligt köpvittne 

Samtidigt närvarande vittne: 


