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KOMMUNSTYRELSEN 22.09.2020  
 

 

Mötestid   Plats  

22.09.2020   kl   16:30   Kommunkansliet  

 

Närvarande   ordinarie   beslutande   Närvarande   ersättare  

x   Kerstin   Staf,   Ordförande     Blomsterlund   Peder  

  Rainer   Eriksson,   Viceordförande     Eriksson   Lotta  

x   Johanna   Henriksson     Helen   Fagerström  

  Åsa   Gottberg-Jansson     Kent   Finneman  

x   Robert   Karlman     Henrik   Sundberg  

Övriga   närvarande  

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

x   Johan   Rothberg,   Kommundirektör      

 

Underskrifter  

 
 
Kerstin   Staf,   ordförande   

 
 
Johan   Rothberg,   Kommundirektör  

 

Justerat   tid   och   datum   Plats  

23.09.2020   kl    Sammanträdesrummet  

 
 
Robert   Karlman  

 
 
Johanna   Henriksson  

Protokollet   framläggs   till   påseende    
 
Intygas:   Johan   Rothberg  23.09.2020  

 
KS=Kommunstyrelsen   KF=Kommunfullmäktige   KD=Kommundirektören   Soc=Socialnämnden  
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Föredragningslista Sida  
 
§   89   Laglighet   och   beslutsförhet 3  

§   90   Val   av   två   protokolljusterare 3  

§   91   Godkännande   av   föredragningslistan 3  

§   92   Medborgarförslag   gällande   ökad   tillgänglighet   av   MISEs   tjänster   för   boende   i   Hellsö   och  
Österbygge   byar. 3  

§   93   Köp   av   markområde   som   gränsar   till   museiområdet. 3  

§   94   Barnomsorgschef 4  

§   95   Ersättare   för   ledamot   i   skolnämnden   som   flyttat   från   kommunen 5  

§   96   Kommundirektörens   förordnande   gick   ut   31   juli 5  

§   97   Ingående   av   individuellt   lokalt   avtal   om   arbets   skiftets   längd   för   vårdpersonal   inom  
äldreomsorgen   i   Kökars   kommun. 5  

§   98   Anhållan   om   tilläggsbudget,   sociala   sektorn 6  

§   99   Anhållan   om   att   få   disponera   den   gamla   soptippen 7  

§   100   Ärenden   till   kännedom. 7  

§   101   Mötet   avslutas 7  
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§   89   Laglighet   och   beslutsförhet  

KS   Beslut:   Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört.  

§   90   Val   av   två   protokolljusterare  

KS   Beslut:   Till   protokolljusterare   väljs    Robert   Karlman     och   Johanna    Henriksson.   Protokollet  
justeras   11.08   kl   14:30   på    kommunkansliet  

§   91   Godkännande   av   föredragningslistan  

KS   Beslut:   Föredragningslistan   godkänns   med   komplettering   av   §   99  

§   92   Medborgarförslag   gällande   ökad   tillgänglighet   av   MISEs   tjänster   för  
boende   i   Hellsö   och   Österbygge   byar.  

Olle   Dahl   har   lämnat   in   ett   medborgarinitiativ   till   Kökar   kommun   enligt   nedan.  

I   dagsläget   finns   det   två   avfallsdepåer   på   Kökar,   en   i   Karlby   och   en   i   Hellsö.   

Karlby-depån   tar   emot   allehanda   material   inklusive   brännbart   men   den   i   Hellsö   tar   inte   emot  
brännbart.   Det   är   en   god   service   att   kunna   lämna   plast,   kartong   m.m.   I   Hellsö.  

När   man   som   boende   i   Österbygge   och   Hellsö   dock   är   tvungen   att   med   korta   intervaller   bege   sig   till  
Karlby   med   sina   brännbara   sopor   så   blir   ju   denna   service   snudd   på   överflödig?  

Mitt   förslag   är   att   boende   i   Hellsö   och   Österbygge   skall   kunna   lämna   brännbart   även   på   Hellsö  
sopdepå.   

Mina   motiv   är   följande:  

● Sopmängden   förblir   densamma.  
● Sopbilen   är   ändå   i   området   för   att   hämta   sopor   från   Sommarängen.  
● Det   ger   en   tids   och   miljövinst   att   en   sopbil   far   till   Hellsö   i   stället   för   att   30   hushåll   far   till  

Karlby.  
● Det   är   en   rättvisefråga   att   alla   kommuninvånare   har   en   rimlig   närhet   att   lämna   sina   vardags  

sopor.  

KD   föreslår:   Att   initiativet   remitteras   till   byggnadstekniska   nämnden   för   beredning  

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns  

§   93   Köp   av   markområde   som   gränsar   till   museiområdet.   

BKN   §   31   04.09.2020  

En   skrivelse   har   inkommit   från   Kökar   Hembygdsförening   angående   köp   av   markområde   som   gränsar  
till   museiområdet.   Se   bifogat   dokument.  
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Förslag:   Att   biblioteks   och   kulturnämnden   föreslår   till   kommunstyrelsen   att   köpa   området   för  
Hembygdsföreningens   ändamål.  

Beslut:   Ärendet   behandlades   och   diskuterades.   Nämnden   kom   fram   till   följande   förslag.  

1. Att   kommunen   köper   in   markområdet   för   Hembygdsföreningens   ändamål   och   att  
Hembygdsföreningen   betalar   tillbaka   köpesumman   till   kommunen   när   dom   fått   pengar   för   sitt  
projekt.  

2. Att   kommunen   enbart   köper   in   det   mindre   markområdet   den   s.k   triangeln.  

Ordförande   Gun   Lindblom   anmälde   jäv.  

Bilaga   KS   §   81   Sylvias   skrivelse  

Kommunstyrelsen  

Ett   köp   av   det   avsedda   markområdet   kan   inte   anses   vara   akut.   Även   om   ett   konstmuseum   inom  
området   är   ett   lovvärt   och   spännande   projekt   så   är   finansieringen   av   konstmuseet   långt   ifrån   ordnad.  
Det   planerade   konstmuseet   har   därtill   beviljats   byggnadstillstånd   på   annan   plats   inom   museiområdet  
vilket   visar   att   det   är   fullt   möjligt   att   förverkliga   projektet   inom   det   område   man   redan   disponerar.  

KD   Anser   att   ett   markköp   för   detta   ändamål   inte   kan   prioriteras   just   nu   och   föreslår   att  
kommunstyrelsen   avslår   hembygdsföreningens   anhållan.   

Beslut:   Förslaget   godkänns  

§   94   Barnomsorgschef  

§   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:  
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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.   

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   godkänner   skolnämndens   förslag  

Beslut:   Ärendet   bordläggs  

§   95   Ersättare   för   ledamot   i   skolnämnden   som   flyttat   från   kommunen  

§   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   föreslå   att   nämndens   sammansättning   ändras   enligt  
följande:  

Ordinarie Ersättare  
Madelene   Ahlgren-Fagerström,   ordförande Gunilla   Ponthin  
Katarina   Vuorinen,   vice   ordförande Kerstin   Staf  
Raimo   Virta Maarit   Strand  

Beslut:   Förslaget   godkänns   inför   fullmäktige  

§   96   Kommundirektörens   förordnande   gick   ut   31   juli  

Kommunstyrelsen   bör   bereda   frågan   inför   fullmäktige   

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

§   97   Ingående   av   individuellt   lokalt   avtal   om   arbets   skiftets   längd   för  
vårdpersonal   inom   äldreomsorgen   i   Kökars   kommun.  

Soc   §   61   18.09.2020  

Kökars   kommun   har   under   år   2011   genomgått   ett   lokalt   avtal   om   arbetsskiftets   längd   för   vårdpersonal  
inom   äldreomsorgen   i   Kökars   kommun.   Arbetsskiftets   längd   för   vårdpersonal   i   periodarbete   kan  
planeras   till   maximalt   11   timmar   och   15   minuter   enligt   individuell   överenskommelse   med   enskild  
arbetstagare   enligt   nuvarande   avtal   och   gäller   nattpersonal.  
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Det   har   inkommit   en   anhållan   från   vårdpersonal,   dagtid,om   önskemål   att   istället   för   att   jobba   delade  
turer   (7.45-12.30   och   17-21),   kunna   jobba   ett   längre   arbetspass   9-21.   Det   längre   passet   kommer   att  
planeras   in   under   helger.   I   praktiken   betyder   detta,   att    övriga   arbetspass   under   veckodagar   kommer   att  
bli   kortare.  

Anledningen   till   att   delade   turer   uppstått,   är   att   vårdtyngden   ökat   samt   att   det   krävs   fler  
personalnärvaro   samtidigt.  

Att   arbeta   delade   turer   är   inte   ergonomiskt   försvarbart   i   längden   samt   att   det   är   en   dyrare   kostnad   för  
kommunen.  

Se   bilaga   1,   Anhållan  

Socialsekreterarens   förslag:  

Föreslår   att   ett   individuellt   lokalt   avtal   om   arbetsskiftets   längd   för   vårdpersonal   inom   äldreomsorgen   i  
Kökars   kommun   förordas   inför   kommunstyrelsen   enligt   anhållan   och   med   hänvisning   till   gällande  
kollektivavtal.   

Arbetsskiftet   längd   för   vårdpersonal   i   periodarbete   bör   planeras   till   maximalt   12   timmar   enligt  
individuell   överenskommelse   med   enskild   arbetstagare.   Bestämmelserna   i   arbetstidslagen   om  
dygnsvila   skall   alltid   iakttas,   för   närvarande    11   timmars   dygnsvila,   liksom   bestämmelserna   i   AKTA.  

Ärendet   sändes   till   kommunstyrelsen   för   vidare   behandling.    Om   förslaget   godkänns,   skall   i  
vederbörlig   ordning,   ärendet   tas   upp   i   respektive   förhandlingspart   styrelser   FOA-Å   r.f   samt   TCÅ   r.f.  

Soc   Beslut:   Beslut   enligt   förslag.  

Kommunstyrelsen  

Bilaga   §   86   anhållan  

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   godkänner   socialnämndens   förslag  

Beslut:   Förslaget   godkänns  

§   98   Anhållan   om   tilläggsbudget,   sociala   sektorn  

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.  
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Beslut:    Beslut   enligt   förslag.  

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   godkänner   socialnämndens   förslag.  

Beslut:   Förslaget   godkänns  

§   99   Anhållan   om   att   få   disponera   den   gamla   soptippen  

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.  

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.  

§   100   Ärenden   till   kännedom.  

KD   informerar   om   status   för   projekt   Baltic   Wings  

FBK   har   kommit   med   en   skrivelse   om   alarmsirenen   i   Karlby.  

§   101   Mötet   avslutas  

Mötet   avlutades:   18:00  
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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   89-92,   94-96,   98-101  
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   §   93,   97  
 
 
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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