
KÖKARS   KOMMUN PROTOKOLL    nr   9 Sida   1   av   9 
Mötesdatum   

KOMMUNSTYRELSEN 20.10.2020   
  

  

Mötestid    Plats   

20.10.2020   kl   16:30    Kommunkansliet   

  

Närvarande   ordinarie   beslutande    Närvarande   ersättare   

x    Kerstin   Staf,   ordförande       Blomsterlund   Peder   

   Rainer   Eriksson,   Viceordförande    x   Eriksson   Lotta   

x    Johanna   Henriksson       Helen   Fagerström   

x    Åsa   Gottberg-Jansson       Kent   Finneman   

x    Robert   Karlman       Henrik   Sundberg   

Övriga   närvarande   

x    Gunnar   Sundström,   Ordförande   KF    x   Harry   Holmström,   Vice   ordförande   KF   

x    Johan   Rothberg,   Kommundirektör         

  

Underskrifter   

  
  

Kerstin   Staf,   ordförande     

  
  

Johan   Rothberg,   Kommundirektör   

  

Justerat   tid   och   datum    Plats   

21.10.2020   kl   12:00    Sammanträdesrummet   

  
  

Robert   Karlman   

  
  

Johanna   Henriksson   

Protokollet   framläggs   till   påseende      
  

Intygas:   Johan   Rothberg   21.10.2020   

  
KS=Kommunstyrelsen   KF=Kommunfullmäktige   KD=Kommundirektören   Soc=Socialnämnden   
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KÖKARS   KOMMUN PROTOKOLL    nr   9 Sida   2   av   9 
Mötesdatum   

KOMMUNSTYRELSEN 20.10.2020   
  

Föredragningslista Sida   
  

§   102   Laglighet   och   beslutsförhet 3   

§   103   Val   av   två   protokolljusterare 3   

§   104   Godkännande   av   föredragningslistan 3   

§   105   Barnomsorgschef 3   

§   106   Omstrukturering   av   socialnämnd   2021 4   

§   107   Anhållan   om   att   få   disponera   den   gamla   soptippen 4   

§   108   Samarbetsavtal   mellan   Ålands   hälso-   och   sjukvård   och   kommunen 5   

§   109   Motion   om   kommunöversikt 6   

§   110   Överflyttning   av   personal 6   

§   111   Fastställande   av   skattenivåer   2020 6   

§   112   Övriga   ärenden 7   

§   113   Ärenden   till   kännedom. 7   

§   114   Mötet   avslutas 7   
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KÖKARS   KOMMUN PROTOKOLL    nr   9 Sida   3   av   9 
Mötesdatum   

KOMMUNSTYRELSEN 20.10.2020   
  

 

 

§   102   Laglighet   och   beslutsförhet   

KS   Beslut:   Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört.   

§   103   Val   av   två   protokolljusterare   

KS   Beslut:   Till   protokolljusterare   väljs    Robert   Karlman     och   Johanna   Henriksson.   Protokollet   
justeras   21.10   kl   12:00   på    kommunkansliet   

§   104   Godkännande   av   föredragningslistan   

KS   Beslut:   Föredragningslistan   godkänns   

§   105   Barnomsorgschef   

Kommunstyrelsen   §   94   22.09.2020   Bordlagt   ärende   

§   60,   Skolnämnden   25.08.2020   

Den   nya   landskapslagen   om   barnomsorg   och   grundskola   (2020:32)   träder   i   kraft   den   1   januari   2021.   
Syftet   med   LL   om   barnomsorg   och   grundskola   (2020:32)   är   att   utbildningsverksamhetsformerna   
barnomsorg,   grundskola   samt   grundskoleutbildning   för   andra   än   läropliktiga   ska   förvaltas   gemensamt   i   
kommunen.   Det   blir   skolnämnden   i   Kökar   som   har   hand   om   förvaltningen   av   verksamheterna   i   
kommunen.   

Skoldirektör   får   en   ny   tjänstebenämning   och   heter   grundskolechef.   Skoldirektören   kan   övergå   till   
tjänsten   som   grundskolechef   med   stöd   av   övergångsbestämmelsen   i   lagen   eftersom   det   endast   är   
benämningen   som   byts.   

Barnomsorgschef   och   utbildningschef   är   nya   tjänster   i   den   gemensamma   lagen.   Ordalydelsen   i   
övergångsbestämmelserna   möjliggör   dock   inte   tillämpandet   av   övergångsbestämmelsen   ifråga   om   
tjänsten   som   barnomsorgschef   eller   utbildningschef.   De   måste   lediganslås.   

Det   är   samma   behörighetskrav   för   alla   tre   tjänster   som   barnomsorgschef,   grundskolechef   och   
utbildningschef.   En   kommun   kan   välja   att   ha   en   barnomsorgschef   och   en   grundskolechef   eller   en   
utbildningschef   som   sköter   allt.   Det   är   ändamålsenligt   att   söka   samarbete   med   andra   kommuner   
eftersom   det   rör   sig   om   arbetstid   med   liten   procent   av   heltid.   

Skoldirektörens   förslag:   

Ärendet   diskuteras   och   förslag   på   lösning   ges   till   kommunstyrelsen.   

BESLUT:     Kerstin   Lindholm   anmäler   jäv   och   avlägsnar   sig   från   sammanträdesrummet.   

Skolnämnden   föreslår   för   kommunstyrelsen   att   skoldirektörstjänsten   ombildas   till   en   utbildningschef   i   
samarbete   med   de   andra   kommunerna   Föglö   och   Sottunga.     
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KOMMUNSTYRELSEN 20.10.2020   
  

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   godkänner   skolnämndens   förslag   

KS   Beslut:   Ärendet   bordläggs   

KS   beslut   förslaget   godkänns.   

§   106   Omstrukturering   av   socialnämnd   2021   

Socialnämnden   §   68   18.09.2020  

Socialnämndens   mandat   kommer   att   upphöra   per   den   31.12   2020   och   därmed   bör   kommunstyrelsen   
tillsätta   en   omsorgsnämnd   alt   äldreomsorgsnämnd   samt   äldreråd   enligt   den   lag   som   träder   ikraft   
01.01.2021.     

Socialsekreterarens   förslag:     

Förslag   enligt   ovanstående   text.   Ärendet   sändes   till   styrelsen   för   vidare   behandling   

Beslut:   Beslut   enligt   socialsekreterarens   förslag   med   följande   tillägg;   på   grund   av   förändringar   i   
förvaltningsstrukturen   till   följd   av   ny   lagstiftning   inom   den   kommunala   barnomsorgen   och   
grundskolan   som   ska   sammanföras   som   en   administrativ   helhet,   till   en   utbildningsverksamhet   
från   1.1.2021:   en   utredning   bör   och   ett   beslut   fattas   om   hur   skötseln   av   barnomsorgens   
verksamhet   kommer   att   bli    från   och   med   1.1.2021.   Ett   samarbete   mellan   nuvarande   
socialnämnd   och   skolnämnd   bör   utföras   under   hösten   2020.   

Kommunstyrelsen   

Den   nya   landskapslagen   om   barnomsorg   och   grundskola   (2020:32)   träder   i   kraft   den   1   januari   2021.   
Syftet   med   LL   om   barnomsorg   och   grundskola   (2020:32)   är   att   utbildningsverksamhetsformerna   
barnomsorg,   grundskola   samt   grundskoleutbildning   för   andra   än   läropliktiga   ska   förvaltas   gemensamt   i   
kommunen.   Det   blir   därmed   skolnämnden   i   Kökar   som   har   hand   om   förvaltningen   av   verksamheterna   
i   kommunen.   Samtidigt   övergår   kommunens   sociala   del   till   KST   vid   årsskiftet.   

KD   föreslår   att   Socialnämnden   från   01   januari   2021   ersätts   av   en   äldrevårdnämnd.   

Beslut:   förslaget   godkänns   

§   107   Anhållan   om   att   få   disponera   den   gamla   soptippen   

  §   99   Kommunstyrelsen   22.09.2020   Bordlagt   ärende   

Kökar   jaktvårdsförening   anhåller   om   att   få   disponera   den   gamla   soptippen   på   Flattö   för   övningsskytte   
på   lerduvor.     

Bilaga   §   81   anhållan   

Kd   föreslår   att   kommunstyrelsen   beviljar   anhållan   

Robert   Karlman   meddelar   jäv.  
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KOMMUNSTYRELSEN 20.10.2020   
  

KS   Beslut:   Kommunstyrelsen   konstaterar   att   antalet   ledamöter   vid   mötet,   på   grund   av   jäv,   inte   
är   tillräckligt   för   att   besluta   i   ärendet.   varför   ärendet   bordläggs   till   nästa   möte.   

Robert   Karlman   meddelar   jäv   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   108   Samarbetsavtal   mellan   Ålands   hälso-   och   sjukvård   och   kommunen   

Socialnämnden   §   66   18.09.2020  

Externa   kunder   har   under   årens   lopp   kunnat   beställa   varor   från   Ålands   hälso   och   sjukvårds   
centrallager.   Enligt   det   regelverk   som   finns   om   upphandlingar   borde   alla   externa   kunder   som   vill   
beställa   varor   från   Ålands   hälso-   och   sjukvårds   centrallager   anmäla   sitt   intresse   av   att   delta   i   de   
upphandlade   avtal,   som   de   beställer   varor   ifrån.   

Externa   kunder   har   ännu   möjlighet   att   beställa   enligt   tidigare   kutym.   När   nya   upphandlingar   påbörjas,   
måste   kunderna   däremot   vara   med   i   vår   upphandlingsring   via   ett   anslutningsavtal   och   anmäla   
deltagande,   för   att   få   fortsätta   beställa   varor   från   Ålands   hälso-   och   sjukvårds   centrallager.   

Kostnaden   för   att   teckna   ett   anslutningsavtal   är   8   %   av   det   uppskattade   värdet   som   den   externa   kunden   
avser   beställa   under   ramavtalsperioden.   Priset   för   beställning   från   Ålands   hälso-   och   sjukvårds   
centrallager   är   12   %   på   varans   pris.   Ålands   hälso-   och   sjukvård   har   idag   upphandlat   17   olika   avtal   
kring   förbrukningsmaterial.     

Enligt   Lagen   om   upphandling   och   koncession   (29.12.2016/1397)   21   8:    får   upphandlande   enheter   
komma   överens   om   att   genomföra   specifika   upphandlingar   gemensamt.   De   upphandlande   enheter   som   
deltar   i   upphandlingen   ansvarar   gemensamt   för   att   bestämmelserna   i   denna   lag   följs,   om   
upphandlingen   i   sin   helhet   genomförs   gemensamt   för   alla   dessa   upphandlande   enheters   räkning   och   i  
deras   namn.   Detta   solidariska   ansvar   tillämpas   även   i   situationer   där   en   av   de   upphandlande   enheter  
som   deltar   genomför   upphandlingsförfarandet   för   egen   och   för   de   deltagande   upphandlande   
enheternas   räkning.   

Se   bilaga   5,   Samarbetsavtal   

Socialsekreterarens   förslag:   

Socialnämnden   förordar   inför   kommunstyrelsen   att   Kökars    kommun   meddelar   intresse   för   att   delta   i   
upphandlingar   till   den   del   som   berör   kommunens   hemvårdsklienter.   Ett   samarbetsavtal   ingås   mellan   
Kökars   kommun   och   Ålands   hälso-   och   sjukvård.   

Dock   bör   Ålands   hälso-   och   sjukvård   beskriva   mer   utförligt   de   vårdmaterial   som   ingår   i   de   olika   
avtalen,   samt   tydliggöra   vilka   vårdmaterial   som   åligger    Ålands   hälso-   och   sjukvård   att   tillgodose   
kommunens   hemvårdsklienter.   

Ärendet   sändes   till   kommunstyrelsen   för   vidare   behandling.  

Beslut:    Beslut   enligt   förslag.   
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KOMMUNSTYRELSEN 20.10.2020   
  

KD   föreslår   att   förslaget   godkänns   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   109   Motion   om   kommunöversikt   

§   62   Kommunfullmäktige   08.10.2020  

Inför   fullmäktigemötet   har   till   ordföranden   inlämnats   en   motion   undertecknad   av   Christian   Pleijel   i   
rubricerat   ärende.   

Bilaga   §   62   Motion   till   fullmäktige   om   kommunöversikt   
  

KF   beslut:   Motionen   remitteras   till   kommunstyrelsen   för   beredning   
  

Christian   Pleijel   presenterar   motionen   på   mötet.     
  

KD   föreslår   att   bobarhetsplanen   antas   som   ett   stöd   för   det   fortsatta   hållbarhetsarbetet   på   
Kökar.   Beslutet   tillställs   fullmäktige   för   beslut.   

Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   110   Överflyttning   av   personal   

NN   har   anhållit   om   att   överflyttas,   som   gammal   arbetstagare,    från   tidigare   befattning   till   den   nya   
befattning   som   hen   för   närvarande   innehar   

KD   föreslår   att   ansökan   beviljas.     

Beslut:Förslaget   godkänns   

§   111   Fastställande   av   skattenivåer   2020   

I   3   §   1   mom.   lagen   om   förskottsuppbörd   avsett   meddelande   om   uttaxering   per   skattöre   skall   tillställas   
skattestyrelsen   senast   den   17   november.   Har   meddelandet   inte   tillställts   skattestyrelsen   före   utgången   
av   den   i   1   mom.   stadgade   tiden,   tillämpas   vid   förskottsuppbörden   det   föregående   årets   uttaxering   per   
skattöre.   

För   2020   ser   skatterna   ut   på   följande   sätt:   

Skatteslag Prognos   2020 Skatteuttag 2018   
Inkomstskatt 757.000 19,75% 774.000   
Samfundsskatt   (enl.budget) 5.000 5.000   
Fastighetsskatt 75.000 119.500   

Prognosen   för   skatteintäkterna   är   mycket   osäker   särskilt   vad   avser   inkomstskatt   på   grund   av   
permitteringar   under   pandemin.   

1\Z[LYHUKLZ���ZPNU�� <[KYHNZILZ[`YRHUKL� �°



KÖKARS   KOMMUN PROTOKOLL    nr   9 Sida   7   av   9 
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KOMMUNSTYRELSEN 20.10.2020   
  

KD   föreslår: styrelsen   inför   fullmäktige   föreslår   att   de   kommunala   inkomst   och   
fastighetsskatterna   lämnas   oförändrade   vid:   

Inkomstskattesats 19,75   %   
Allmän   fastighetsskattesats 0,40%   
Fastighesskattesats   för   stadigvarande   bostad 0,00%   
Fastighetsskattesats   för   övriga   bostadsbyggnader 0,90%   
Fastighetsskattesats   för   allmännyttiga   samfund 0,00%   

Beslut:   Kommunstyrelsen   förordar   förslaget   inför   fullmäktige. 
.   

§   112   Övriga   ärenden   

Information   om   Baltic   Wings   

Antecknas   till   kännedom   

§   113   Ärenden   till   kännedom.   

Skrivelse   om   integrationsbefrämjande   åtgärder   m.m.   29.09.2020.     
  

§   114   Mötet   avslutas   

Mötet   avlutades:   kl   17:50   
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KOMMUNSTYRELSEN 20.10.2020   
  

  

ANVISNING   FÖR   RÄTTELSEYRKANDE   OCH   BESVÄRSANVISNING   

  
BESVÄRSFÖRBUD   
Vad   förbudet   grundar   
sig   på   

Eftersom   nedan   nämnda   beslut   endast   gäller   beredning   eller   verkställighet,   
kan   enligt   §   112   kommunallagen   rättelseyrkande   inte   framställas   eller   
kommunalbesvär   anföras   över   beslutet   
  

Paragrafer   102-105,   109,110,113-114   
Enligt   §   15   Förvaltningsprocesslagen/annan   lagstiftning   kan   besvär   inte   
anföras   över   nämnda   nedan   beslut   
  

Paragrafer   och   grund   för   besvärsförbudet:   
  
  

  
ANVISNING   FÖR   RÄTTELSEYRKANDE   
Myndighet   till   vilken   
rättelseyrkande   kan   
framställas,   samt   tid   för   
yrkande   av   rättelse   

Den   som   är   missnöjd   med   ovan   nämnda   beslut   kan   framställa   ett   skriftligt   
rättelseyrkande.   Skriftligt   rättelseyrkande   får   framställas   av   den   som   ett   
beslut   avser   eller   den   vars   rätt,   skyldighet   eller   fördel   direkt   påverkas   av   
beslutet   (part)   samt   av   kommunmedlemmar.   
  

Myndighet   hos   vilken   rättelse   yrkas:     
  

Kökar   kommun   
Kommunstyrelsen   i   Kökar   
22730   Kökar   
  

Paragrafer   §   106-109   
  
  

Yrkandet   skall   framställas   inom   14   dagar   från   delfåendet   av   beslutet.   En   
part   anses   ha   fått   del   av   beslutet   sju   dagar   efter   dagen   då   brevet   
avsändes,   om   inte   något   annat   påvisas.   En   kommunmedlem   anses   ha   fått   
del   av   beslutet   den   dag   protokollet   lagts   fram   offentligt.   I   vartdera   fallet   
räknas   inte   framläggnings-   eller   delgivningsdagen   i   besvärstiden.   

Rättelseyrkandets   
innehåll   

  
Av   rättelseyrkandet   skall   framgå   yrkandet   och   vad   det   grundar   sig   på.   
Yrkandet   skall   undertecknas   av   den   som   framställer   det.   
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KOMMUNALBESVÄR     
Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

I   nedan   nämnda   beslut   kan   ändring   sökas   skriftligt   genom   besvär.   
Ändring   i   beslut   med   anledning   rättelseyrkanden   kan   sökas   genom   
kommunalbesvär   endast   av   den   som   framställt   rättelseyrkandet.   Om   
beslutet   har   ändrats   med   anledning   av   rättelseyrkandet,   kan   ändring   i   
beslutet   sökas   genom   kommunalbesvär   också   av   en   som   är   part   eller   
kommunmedlem.   Ett   beslut   får   överklagas   genom   kommunalbesvär   på   
den   grunden   att   
1.   beslutet   tillkommit   i   felaktig   ordning,   
2.   den   myndighet   som   fattat   beslutet   har   överskridit   sina   befogenheter   
eller   
3.   beslutet   annars   strider   mot   lag.   
  

Besvärsmyndighet   är   
Ålands   förvaltningsdomstol   
PB   31   
22101   Mariehamn   
  

Paragrafer:     
  

Besvärstid:   30   dagar   från   delfåendet   av   beslutet.   
  

En   part   anses   ha   fått   del   av   beslutet   sju   dagar   efter   dagen   då   brevet   
avsändes,   om   inte   något   annat   påvisas.   En   kommunmedlem   anses   ha   fått   
del   av   beslutet   den   dag   protokollet   lagts   fram   offentligt.   

  
FÖRVALTNINGSBESVÄR   
Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

Besvärsmyndighet   är   
Ålands   förvaltningsdomstol   
PB   31   
22101   Mariehamn   
  

Paragrafer:     
  

Besvärstid:   30   dagar   från   delfåendet   av   beslutet.   

  
BESVÄRSSKRIFT   
Besvärsskrift   
I   besvärsskriften   skall   anges   

- ändringssökandes   namn,   yrke,   boningsort   och   adress   
- vilket   beslut   som   överklagas   
- vilka   ändringar   som   yrkas   i   beslutet   
- motiveringar   till   att   beslutet   bör   ändras   

Besvärsskriften   skall   undertecknas   av   ändringssökande   själv   eller   av   den   som   författat   skriften.   Om   endast   den   
som   författat   besvärsskriften   undertecknar   den,   skall   också   yrke,   boningsort   och   postadress   anges.   
  

Till   besvärsskriften   skall   fogas   det   beslut   som   överklagas,   i   original   eller   som   officiellt   bestyrkt   kopia,   och   intyg   
om   den   dag   från   vilken   besvärstiden   skall   räknas.   
  

Inlämnande   av   besvärshandlingarna   
Besvärshandlingarna   skall   inlämnas   till   besvärsmyndigheten   för   besvärstidens   utgång.   Besvärshandlingarna   kan   
även   sändas   med   post   eller   genom   bud,   men   i   så   fall   på   avsändarens   eget   ansvar.   Handlingarna   skall   lämnas   till   
posten   i   så   god   tid   att   de   kommer   fram   innan   besvärstiden   går   ut.   Enligt   lagen   om   domstolsavgifter   kan   
domstolen   ta   ut   en   avgift   för   inlämnande   av   besvär.   Kontakta   respektive   domstol   för   mer   information.  
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