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Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   

Mötestid      

19.11.2020   kl   19.00    Kommunkansliet     

Närvarande   ordinarie   beslutsfattare   

x    Sundström   Gunnar,   Ordförande    x   Pleijel   Christian     

   Holmström   Harry,   viceordförande       Nylund   Robin     

x    Dahlgren   Thomas    Närvarande   ersättare   

x    Bodmark   Inger    x   1   -   Allgode   Gerry   

x    Björk   Natalie      2   -   Hellström   Krister   

x    Sundberg   Maria        

x    Carlström   Mats        

Övriga   närvarande   

x    Kerstin   Staf,   ordf   kommunstyrelsen       Rainer   Eriksson,   vice   ordf.   kommunstyrelsen   

x    Johan   Rothberg,   Kommundirektör         

Underskrifter   

  
  

Gunnar   Sundström,ordf   

  
  

Johan   Rothberg,   Kommundirektör   

Justerat   tid   och   datum    Plats   

24.11.2020    kl   15:00    Kommunkansliet   

  
Christian   Pleijel   

  
Maria   Sundberg   

Protokollet   framläggs   till   påseende      
  

Intygas:   Johan   Rothberg   24.11.2020   
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Sida   
Föredragningslista   

  
§   70   Laglighet   och   beslutsförhet 3   

§   71   Val   av   två   protokolljusterare 3   

§   72   Godkännande   av   föredragningslistan 3   

§   73   Motion   om   kommunöversikt 3   

§   74   Fastställande   av   skattenivåer   2021 3   

§   75   Omstrukturering   av   socialnämnd   2021 4   

§   76   Motion   om   ungdomsledare 6   

§   77   Val   av   ersättare   för   ledamot   Raimo   Virta   i   skolnämnden 6   

§   78   Val   av   ersättare   för   ledamot   Raimo   Virta   i   närings-trafik    och   inflyttningsnämnden 7   

§   79   Inrätta   skolföreståndartjänst   vid   Kökars   grundskola 7   

§   80   Motion   om   glasmaja   vid   butiken 7   

§   81   Övriga   ärenden 8   

§   82   Motion   om   om   ett   moratorium   för   ny   och   tillbyggnad   av   mikro   och   
millimetervågsystem/w-5G 8   

§   83   Ärenden   till   kännedom 8   

§   84   Mötet   avslutas 8   

   

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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 §   70   Laglighet   och   beslutsförhet   

Beslut:   Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört.   

§   71   Val   av   två   protokolljusterare   

Beslut:   Till   protokolljusterare   väljs   Christian   Pleijel   och   Maria   Sundberg   Protokollet   justeras   
den   24.11   kl   15:00   

§   72   Godkännande   av   föredragningslistan   

Beslut:   Föredragningslistan   godkänns.   

§   73   Motion   om   kommunöversikt   

KS   §109   20.10.2020   

§   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.   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

KF   Beslut:   Fullmäktige   konstaterar   att   bobarhetsplanen   utgör   ett   inspel   som   innehåller   många   
värdefulla   inslag   för   möjligheterna   att   bo   på   Kökar   och   antecknar   sig   bobarhetsplanen   till   
kännedom.   

Bilaga   §   KS   73   Motion   till   fullmäktige   om   kommunöversikt   
Bilaga   1   KF   73   2   Vår   bobarhetsplan   

§   74   Fastställande   av   skattenivåer   2021   

KS   §   111   20.10.2020   

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:   

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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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.   

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.   

Efter   kommunstyrelsens   möte   har   en   ny   skatteprognos   erhållits.     

  

KF   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   75   Omstrukturering   av   socialnämnd   2021   

KS   §   118   10.11.2020   

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   

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   

Per   oktober   2020   
Prognos   2020   

Inkomstskatt   632   467  

Fastighetsskatt   80   000  

Andel   av   samfundsskatt   4   000  

Skatter   totalt  716   467  
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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   äldrevårdsnämnd   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

KS   20.10.2020   

I   kommunstyrelsen   den   20.10.2020   avvek   nämndens   namn   ifrån   föredragandens   förslag   om   
äldreomsorgsnämd   eller   omsorgsnämnd   och   beslutet   att   inrätta   en   omsorgsnämnd   namnet   bör   vara   
omsorgsnämnd   då   även   hemvårdsstödet   som   inte   ligger   under   äldreomsorgen   ingår     

Enligt   den   nya   äldreomsorgslagen   skall   kommunen   utöver   den   rätt   som   invånarna   i   en   kommun   har   
med   stöd   av   kommunallagen   att   delta   i   och   påverka   beslutsfattandet   i   kommunen,   skall   kommunen   
inrätta   ett   äldreråd   i   enlighet   med   31a   §   kommunallagen   (1997:73)   för   Åland.   Äldrerådet   är   ett   
rådgivande   organ   som   kan   vara   gemensamt   för   flera   kommuner.   

Kommunstyrelsen   utser   medlemmar   i   äldrerådet   bland   intresserade   kommunmedlemmar   som   hör   till   
den   äldre   befolkningen.   Till   medlem   kan   också   en   anhörig   till   en   äldre   person   väljas   om   det   är   
ändamålsenligt   för   att   äldrerådet   allsidigt   ska   representera   dem   som   brukar   olika   former   av   
socialservice   för   äldre   i   kommunen.   Medlemmarna   i   äldrerådet   ska   ha   sin   permanenta   bosättningsort   i   
kommunen.   

Till   äldrerådets   uppgifter   hör,   utöver   att   delta   i   beredningen   av   planen   i   7   §   och   utvärderingen   i   8   §,   att   
ge   utlåtanden   i   ärenden   som   handläggs   i   kommunen   och   som   har   betydelse   för   den   äldre   befolkningens   
välfärd,   hälsa,   delaktighet,   livsmiljö,   boende,   rörlighet   och   möjligheter   att   klara   sig   själv   samt   den   
service   som   den   äldre   befolkningen   behöver   och   servicens   tillgänglighet.   

Äldrerådet   kan   även   ge   utlåtanden   om   andra   myndigheters   beslutsfattande   som   berör   den   äldre   
befolkningens   livsvillkor.   

Kommunen   ska   tillhandahålla   äldrerådet   det   som   behövs   för   att   det   ska   ha   tillräckliga   
verksamhetsförutsättningar.     

Med   äldre   avses   enligt   lagen   en   person   som   har   fyllt   65   år.   Med   uttrycket   den   äldre   befolkningen   avses   
den   del   av   befolkningen   som   består   av   alla   personer   i   gruppen   äldre   personer.     

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   ändrar   beslutet   om   nämndens   namn   och   
föreslår   att   socialnämnden   från   01   januari   2021   ersätts   av   omsorgsnämnd   och   därtill   att   ett   
äldreråd   inrättas   i   Kökars   kommun.   Socialnämnden   och   skolnämnden   uppmanas   ha   ett   samråd   
om   hur   förändringarna   skall   genomföras   i   praktiken   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

Bilaga   KF   75     

KF   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   76   Motion   om   ungdomsledare   

KS   §   121   10.11.2020   

KF   §   64   Motion   om   ungdomsledare   

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

Bilaga   §   KF   64   Motion   om   ungdomsledare   

KF   Beslut:   Motionen   remitteras   till   kommunstyrelsen   för   beredning   

KS   10.11.2020   

Skolnämnden   har   tagit   upp   5.000   euro   för   ungdomsledare   i   budgeten   för   2021   och   är   därmed   den   
nämnd   som   bör   handha   ärendet.    

Bilaga   KS§   121   Motion   om   ungdomsledare   

KD   föreslår   att   motionen   delges   skolnämnden   som   vägkost   vid   anställning   av   ungdomsledare   
samt   att   beslutet   sänds   till   fullmäktige   som   tillräcklig   åtgärd   med   anledning   av   motionen.   

KF   Beslut:   Patrik   Fagerström   har   anmält   intresse   och   skall   nu   anlitas   som   ungdomsledare   fram   
till   den   31.05.2021.   Kommunfullmäktige   antecknar   det   till   kännedom   såsom   tillräcklig   åtgärd   
med   anledning   av   motionen.     

Bilaga   §   KF   76   Motion   om   ungdomsledare   

§   77   Val   av   ersättare   för   ledamot   Raimo   Virta   i   skolnämnden   

KS   §   124   10.11.2020   

Raimo   Virta   har   flyttat   från   Kökar   och   är   därmed   inte   längre   valbar   i   nämnden.   

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   kommer   med   förslag   till   ny   ledamot   i   
nämnden.   

KS   Beslut:   Kommunstyrelsen   föreslår   inför   fullmäktige   att   Rainer   Eriksson   väljs   in   som   ny   
ledamot   i   skolnämnden.   

Rainer   Eriksson   deltog   inte   i   beslutet.   

KF   beslut:   Förslaget   godkänns.   

§   78   Val   av   ersättare   för   ledamot   Raimo   Virta   i   närings-trafik    och   
inflyttningsnämnden   

KS   1   125   10.11.2020   

Raimo   Virta   har   flyttat   från   Kökar   och   är   därmed   inte   längre   valbar   i   nämnden.   

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   kommer   med   förslag   till   ny   ledamot   i   
nämnden.   

KS   Beslut:   kommunstyrelsen   föreslår   inför   fullmäktige   att   Harry   Holmström   väljs   in   som   
ordinarie   ledamot   och   Gerry   Allgode   som   ersättare.   

KF   Beslut:   Förslaget   godkänns.   

§   79   Inrätta   skolföreståndartjänst   vid   Kökars   grundskola   

KS   §   126   10.11.2020   

Skolnämnden   §   81   22.09.2020   
I   och   med   att   den   nya   barnomsorgs-   och   grundskolelagen   samt   förordningen   träder   ikraft   den   
01.01.2021   ska   det   vid   varje   grundskola   finnas   en   inrättad   tjänst   som   skolföreståndare.   Vice   
skolföreståndarskapet   kan   som   tidigare   åläggas   en   lärare   som   arbetar   i   skolan.     

Skoldirektörens   förslag:   
Skolnämnden   anhåller   till   kommunstyrelsen   att   en   skolföreståndartjänst   vid   Kökars   grundskola   inrättas   
fr.o.m.   den   01.08.2021.   Undervisningsskyldigheten   för   skolföreståndaren   beror   av   antalet   basgrupper   
och   nedsätts   för   närvarande   med   3   vt.   

Skolnämndens   beslut :   Förslaget   godkänns.   

KD   föreslår   att   förslaget   godkänns   inför   fullmäktige   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

KF   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   80   Motion   om   glasmaja   vid   butiken   

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

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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Bilaga   §   80   Motion   om   glasmaja   

KF   Beslut:   Motionen   remitteras   till   kommunstyrelsen   för   beredning   

Fullmäktige   konstaterar   att   frågan   redan   lösts   och   motionen   föranleder   därmed   inga   ytterligare   
åtgärder.   

§   81   Övriga   ärenden  

Frågan   om   avgiften   till   KST   togs   upp   under   övriga   ärenden   och   fullmäktige   konstaterar   att   den   
oväntat   höga   avgiften   omöjliggör   för   kommunen   att   vara   med   i   KST   såvida   inte   
landskapsregeringen   tillskjuter   extra   medel   för   att   finansiera   kostnaden.   Kommunfullmäktige   
beslutar   att   kommunen   tillskriver   landskapsregeringen   i   frågan.   

§   82   Motion   om   om   ett   moratorium   för   ny   och   tillbyggnad   av   mikro   och  
millimetervågsystem/w-5G   

En   motion   har   lämnats   till   fullmäktiges   ordförande   av   Gerry   Allgode   om   ett   moratorium   för   ny-   och   
tillbyggnad   av   mikro   och   millimetervågsystem/w-5G   

Motionen   remitteras   till   kommunstyrelsen   för   beredning.   

§   83   Ärenden   till   kännedom   

KF   Beslut:   Informationen   antecknas   till   kännedom   

Christian   Pleijel   informerade   om   planerna   på   att   lämna   in   en   icke   bindande   ansökan   om   medel   till   för   
att   finansiera   en   eventuell   flis-   eller   hybrid   panna.   

§   84   Mötet   avslutas  

Mötet   avlutades:   20:55     

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   



KÖKARS   KOMMUN PROTOKOLL    MÖTE   nr   8    Sida   9   av   9 
Mötesdatum   

KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.11.2020   

  

ANVISNING   FÖR   BESVÄR   

BESVÄRSFÖRBUD   

KOMMUNALBESVÄR   

  

BESVÄRSSKRIFT   

  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   

Vad   förbudet   grunda   
sig   på   

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

Paragrafer   70-73,   76,80-84   
Enligt   §   15   Förvaltningsprocesslagen/annan   lagstiftning   kan   besvär   inte   
anföras   över   nämnda   nedan   beslut   
Paragrafer   och   grund   för   besvärsförbudet:   
Ärenden   som   avser   intern   organisation   och   delgivningar   

Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

I    i   enlighet   med   kommunallagen   111   §   kan   ändring   sökas   skriftligt   
genom   besvär.   
  

Besvärsmyndighet   är   
Ålands   förvaltningsdomstol   
PB   31   
22101   Mariehamn   
  

Paragrafer:    §   74,   75.   77-70   
  

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.   

Besvärsskrift   
  

I   besvärsskriften   skall   anges   
- ändringssökandens   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   före   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.   


