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Mötestid    Plats   OBS   platsen   

08.10.2020   kl   19:35-    Vattenverket   vid   Oppsjön    /   Kommunkansliet     

  

Närvarande   ordinarie   beslutsfattare   

x    Sundström   Gunnar,   Ordförande    x   Pleijel   Christian     

x    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   

13.10.2020    kl   15:00    Kommunkansliet   

  
Thomas   Dahlgren   

  
Gerry   Allgode   

Protokollet   framläggs   till   påseende      
  

Intygas:   Johan   Rothberg   15.10.2020   

Förklaring   till   förkortningar:   KS   kommunstyrelsen   KF   kommunfullmäktige   KD   Kommundirektören 
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Sida   
Föredragningslista   

  
Studiebesök   på   Vattenverket 2   

§   55   Laglighet   och   beslutsförhet 3   

§   56   Val   av   två   protokolljusterare 3   

§   57   Godkännande   av   föredragningslistan 3   

§   58   Gemensam   barnomsorgs-   och   skolpsykolog   organisation 3   

§   59   Ersättare   för   ledamot   i   skolnämnden   som   flyttat   från   kommunen 4   

§   60   Kommundirektörens   förordnande   gick   ut   31   juli 5   

§   61   Anhållan   om   tilläggsbudget,   sociala   sektorn 5   

§   62   Motion   om   kommunöversikt 5   

§   63   Motion   om   åtgärder   för   ökad   inflyttning 6   

§   64   Motion   om   ungdomsledare 6   

§   65   Motion   om   bidrag   till   viltvårdsprojekt 6   

§   66   Motion   om   inflyttning 6   

§   67   Övriga   ärenden 6   

§   68   Ärenden   till   kännedom 6   

§   69   Mötet   avslutas 6   
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Studiebesök   på   Vattenverket   
Innan   mötet   träffas   vi   på   vattenverket   vid   Oppsjön   där   vår   fastighetsskötare   visar   oss   runt   och   berättar   
om   anläggningen.   

§   55   Laglighet   och   beslutsförhet   

Beslut:   Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört.   

§   56   Val   av   två   protokolljusterare   

Beslut:   Till   protokolljusterare   väljs   Thomas   Dahlgren   och   Gerry   Allgode    Protokollet   justeras   
den   13.10   kl   15:00   

§   57   Godkännande   av   föredragningslistan   

Beslut:   Föredragningslistan   godkänns.   

§   58   Gemensam   barnomsorgs-   och   skolpsykolog   organisation   

§   63   Kommunstyrelsen   16.06.2020   

§   40,   Skolnämnden   02.06.2020   
Under   många   år   har   det   varit   en   ständig   brist   på   skolpsykologer,   det   har   varit   oerhört   svårt   att   rekrytera   
psykologer   till   organisationer   som   består   av   maximalt   två   personer.   Risken   att   bli   den   enda   
skolpsykologen   i   sitt   distrikt   är   stor.   En   gemensam   organisation   skulle   bli   attraktivare   att   jobba   i   och   
underlätta   rekryteringen.   De   åländska   skolpsykologerna   har   under   flera   årtionden   önskat   en   gemensam   
organisation.   I   en   större   organisation   kan   man   diskutera   svåra   fall   med   varandra,   man   kan   skaffa   olika   
specialiseringar   inom   gruppen,   man   kan   ha   gemensamma   fortbildningar   och   handledningstillfällen,   
inköp   av   testmaterial   kan   göras   gemensamt   och   ett   gemensamt   journalföringssystem   kan   införskaffas.     

I   september   2019   presenterades   en   utredning   som   gjordes   av   Lighthouse   (Sandra   Rasmussen)   på   
uppdrag   av   Ålands   landskapsregering.   Utredningen   visar   tydligt   på   behovet   av   en   gemensam   
organisation   för   barnomsorgs-   och   skolpsykologerna.   

För   att   ta   tillvara   alla   kommuners   perspektiv   har   en   styrgrupp   utsetts   som   leder   processen   med   att   
förbereda   och   genomföra   en   samordning   av   skolpsykologerna.   Styrgruppen   har   utsetts   inom   
skoldirektörsgruppen   på   Åland.   Styrgruppens   uppdrag   är   att   tillsammans   med   en   inköpt   
verksamhetsutvecklare   se   till   att   verksamheten   görs   på   bästa   sätt   ur   såväl   skolpsykologernas,   
barnomsorgens   som   skolornas   perspektiv.   

Beroende   på   hur   förvaltningen   organiseras   utifrån   landskapslagen   om   barnomsorg   och   grundskola   kan   
styrgruppen   kompletteras   med   en   eller   flera   representanter   från   ledningen   för   barnomsorgen.   

Styrgruppens   medlemmar   är   skoldirektör   Cecilia   Johansson   från   NÅHD,   skoldirektör   Mathias   
Eriksson   från   SÅHD,   skoldirektör   Kerstin   Lindholm   representerar   skärgården   och   bildningschef   Kjell   
Nilsson   från   Mariehamn.   Bildningschefen   från   Mariehamn   leder   styrgruppens   arbete.   

Ett   förslag   till   samarbetsavtal   har   tagits   fram   där   bildningsnämnden   i   Mariehamn   föreslås   som   
huvudman   för   de   sex   psykologerna   och   den   gemensamma   organisationen,   bilaga   nr   1.   Avtalet   föreslås   
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att   ingås   fr.o.m.   den   01.01.2021.   Det   slutliga   beslutet   om   gemensam   barnomsorgs-   och   
skolpsykologorganisation   behöver   fattas   senast   i   september   2020.   

Verksamhetsutvecklaren   börjar   under   hösten   2020   att   arbeta   med   sitt   formulerade   uppdrag.   Ett   
journalföringssystem   köps   in   och   börjar   tas   i   bruk.   Finansiering   sker   med   medel   som   tillförs   av   Ålands   
landskapsregering.   30   000   €   är   avsatta   för   ändamålet.   Kostnaderna   för   hösten   2020   betalas   under   året   
som   tidigare   av   skoldistrikten   och   verksamheten   fortsätter   som   tidigare.   

Kostnaden   för   den   nya   organisationen   fördelas   utgående   från   elevantalet   i   åldern   7-15   år   i   respektive   
kommun   och   halva   antalet   av   barn   i   åldern   0-6   år   eftersom   psykologerna   ska   arbeta   inom   
barnomsorgen   också.   Antalet   barn   som   ligger   till   grund   för   fördelningen   finns   i   ÅSUBs   statistik.   

Budgeten   för   2021   är   för   hela   organisationen   472   500   €.   Kökars   andel   är   0,3   %   vilket   blir   1417,50   €.   

§   40,   Skolnämnden   
  

Skoldirektörens   förslag:   
Skolnämnden   föreslår   för   kommunstyrelsen   att   Kökars   kommun   deltar   i   den   gemensamma   
barnomsorgs-   och   skolpsykologorganisationen   fr.o.m.   den   01.01.2021.   Det   bifogade   avtalet   enligt   
bilaga   nr   1   godkänns.     

Budgeten   för   2021   på   472   500   €   godkänns   och   med   Kökars   andel   på   0,3   %   som   är   1417,50   €.     

SN   BESLUT:   Förslaget   godkänns.   

Kommunstyrelsen   16.05.2020   

KD   föreslår   att   förslaget   godkänns   inför   fullmäktige   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

KF   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   59   Ersättare   för   ledamot   i   skolnämnden   som   flyttat   från   kommunen   

§   95   Kommunstyrelsen   22.09.2020   

§   63,   Skolnämnden   25.08.2020   
Ersättaren   i   skolnämnden   Terhi   Virta   har   flyttat   från   kommunen.   En   ny   ersättare   behöver   utses   snarast.   
De   senaste   gångerna   har   det   varit   svårt   att   få   ihop   ledamöter   så   att   nämnden   är   beslutför.   

Skoldirektörens   förslag:   
Skolnämnden   uppmärksamgör   kommunstyrelsen   på   att   utse   ny   ersättare   i   skolnämnden   snarast.     

BESLUT:   Förslaget   godkänns.   

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   föreslår   en   ny   ledamot   till   skolnämnden   

Kommunstyrelsen   föreslår   inför   fullmäktige   att   nämndens   sammansättning   ändras   enligt   följande:   

Ordinarie Ersättare   
Madelene   Ahlgren-Fagerström,   ordförande Gunilla   Ponthin   
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Katarina   Vuorinen,   vice   ordförande Kerstin   Staf   
Krister   Hellström Johan   Engdahl   
Helen   Söderman Liselotte   Karlman   
Raimo   Virta Maarit   Strand   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   inför   fullmäktige   

Konstateras   att   Raimo   Virta   är   inte   längre   valbar   då   han   flyttat   från   kommunen   varför   ytterligare   ett   
fyllnadsval   behöver   göras.   

KF   beslut:   Förslaget   godkänns   med   undantag   för   Raimo   Virta.   

§   60   Kommundirektörens   förordnande   gick   ut   31   juli   

§   96   Kommunstyrelsen   22.09.2020   

Kommunstyrelsen   bör   bereda   frågan   inför   fullmäktige     

Beslut:   Kommunstyrelsen   föreslår   inför   fullmäktige   att   Kommundirektörens   förordnande   
förlängs   till   den   31.12.2022   

KF   Beslut:   Förslaget   godkänns.   

§   61   Anhållan   om   tilläggsbudget,   sociala   sektorn   

§   98   Kommunstyrelsen   22.09.2020   

Socialnämnden   §   69   18.09.2020  

Sociala   sektorn   har   per   11.09.2020   förbrukat   75,99   %   av   budgeterade   medel,Vad   gäller   anstaltsvård   
har   146,52   %   av   budgeterade   medel   förbrukats   per   11.09.2020.   För   anstaltsvård   anhåller   
socialnämnden   i   dagsläget   tilläggsbudget   år   2020   om   60.000   €    för   kostnader   som   beräknas   bli   
fortlöpande   under   året   enligt   nuvarande   vårdbehov.   Såväl   återbetalningar   som   tilläggsbeställningar   
regleras   efter   bokslut.   

Socialsekreterarens   förslag:   

Socialnämnden   anhåller   till   kommunstyrelsen   och   kommunfullmäktige   om   tilläggsmedel   om   60   000   €   
för   kostnader   som   beräknas   bli   fortlöpande   under   året   som    berör   lagstadgad   anstaltsvård.   

Beslut:    Beslut   enligt   förslag.   

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   godkänner   socialnämndens   förslag.   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

KF   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   62   Motion   om   kommunöversikt   
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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   

§   63   Motion   om   åtgärder   för   ökad   inflyttning   

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

Bilaga   §   63   Motion   om   inflyttning   

KF   Beslut:   Motionen   remitteras   till   kommunstyrelsen   för   beredning   

§   64   Motion   om   ungdomsledare   

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

Bilaga   §   64   Motion   om   ungdomsledare   

KF   Beslut:   Motionen   remitteras   till   kommunstyrelsen   för   beredning   

§   65   Motion   om   bidrag   till   viltvårdsprojekt   

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

Bilaga   §   65   Motion   om   bidrag   till   viltvårdsprojekt   

KF   Beslut:   Motionen   remitteras   till   kommunstyrelsen   för   beredning   

§   66   Motion   om   inflyttning   

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

Bilaga   §   66   Motion   om   inflyttning   

KF   Beslut:   Motionen   remitteras   till   kommunstyrelsen   för   beredning   

§   67   Övriga   ärenden  

Kommundirektören   informerade   om   utfallet   gällande   KST   

§   68   Ärenden   till   kännedom   

Eftersom   Terhi   Virta   flyttat   från   Kökar   lämnar   hon   automatiskt   sitt   fullmäktigeuppdrag.   Därmed   träder   
Robin   Nylund   in   som   ordinarie   ledamot   i   hennes   ställe.   
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KF   Beslut:   Informationen   antecknas   till   kännedom   

§   69   Mötet   avslutas  

Mötet   avlutades:   20:45     
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ANVISNING   FÖR   BESVÄR   

BESVÄRSFÖRBUD   

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   55-57,   62-69   
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   

KOMMUNALBESVÄR   

Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

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

Besvärsmyndighet   är   
Ålands   förvaltningsdomstol   
PB   31   
22101   Mariehamn   
  

Paragrafer:    §   58-61   
  

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   

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.   
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