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Mötestid   Plats  

21.10.2019   kl   16:00-18:00   Kommunkansliet  

 

Närvarande   ordinarie   beslutande   Närvarande   ersättare  

  Siv   Relander,   ordförande     Henrik   Sundberg  

x   Johansson   Ralf,   vice   ordförande     Blomsterlund   Peder  

  Eriksson   Lotta   x   Engström   Maj-Britt  

  Pleijel   Christian    x   Bodmark   Inger  

x   Robert   Karlman     Karlman   Liselotte  

Övriga   närvarande  

  Gunnar   Sundström,   Ordförande   KFGE     Harry   Holmström,   Vice   ordförande   KFGE  

x   Johan   Rothberg,   Kommundirektör      

 

Underskrifter  

 
 
Ralf   Johansson,   ordförande   

 
 
Johan   Rothberg,   Kommundirektör  

 

Justerat   tid   och   datum   Plats  

24.10.2019   kl   14:00   Sammanträdesrummet  

 
 
Inger   Bodmark  

 
 
Maj-Britt   Engström   

Protokollet   framläggs   till   påseende    
 
Intygas:   Johan   Rothberg  24.10.2019  
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Föredragningslista Sida  
 
§   80    Laglighet   och   beslutsförhet 3  

§   81    Val   av   två   protokolljusterare 3  

§   82    Godkännande   av   föredragningslistan 3  

§   83   Utlåtande   över   ansökan   om   jordförvärvstillstånd 3  

§   84   Utlåtande   över   ansökan   om   jordförvärvstillstånd 3  

§   85   Utlåtande   över   ansökan   om   jordförvärvstillstånd 3  

§   86   Utlåtande   över   ansökan   om   jordförvärvstillstånd 4  

§   87   Ansökan   om   tomt   för   fast   boende 4  

§   88   Delegering   av   beslutsfattande 5  

§   89   Anhållan   om   tilläggsanslag   EU   projekt 5  

§   90   Uppdaterat   avtal   om   köp   av   familjerådgivningstjänster 6  

§   91   Förlängning   av   avtal   om   samarbete   gällande   beslutsfattande   i   barnskydd   t.o.m.   31.12   2020 6  

§   92   Avtal   om   samarbete   gällande   barnskydd   t.o.m.   31.12   2020 7  

§   93   Fastställande   av   skattenivåer   2019 7  

§   94   Förslag   till   grundavtal   för   kommunernas   socialtjänst   KST 8  

§   95   Ärenden   till   kännedom 10  

§   96   Mötet   avslutas 10  
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§   80  Laglighet   och   beslutsförhet  

Beslut:   Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört.  

§   81  Val   av   två   protokolljusterare  

Beslut:   Till   protokolljusterare   väljs   Inger   Bodmark    och   Maj-Britt   Engström   .   Protokollet  
justeras    24.10   kl   14:00  

§   82  Godkännande   av   föredragningslistan  

Beslut:   Föredragningslistan   godkänns  

§   83   Utlåtande   över   ansökan   om   jordförvärvstillstånd   

Landskapsregeringen   inbegär   Kökar   kommuns   utlåtande   över   Karl-Johan   Särkinens   ansökan   om   rätt  
att   få   besitta   fast   egendom.   

● Ansökan   gäller   ett    område   på   89.700   m 2    med   beteckningen   318-407-2-21    Stickarannas  
● Sökande   har   varit   bosatt   på   Kökar   sedan   01.07.2008.  

Bilagor:   KST   §   83   Anhållan   om   jordförvärvsrätt  

KD   föreslår:   Att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   förordar   ansökan.  

KST   Beslut:   Kommunstyrelsen   avstyrker   anhållan   med   motiveringen   att   sökande   har   möjlighet  
att   ansöka   om   finländsk   medborgarskap   och   hembygdsrätt.  

§   84   Utlåtande   över   ansökan   om   jordförvärvstillstånd   

Landskapsregeringen   inbegär   Kökar   kommuns   utlåtande   över   Maj-Lis   Erikssons    ansökan   om   rätt   att  
få   besitta   fast   egendom.   

● Ansökan   gäller   ett   område   om   halva   fastigheten,   26.600   m 2    med   beteckningen   318-404-2-5  
Håkholmsglo  

● Sökande   är   bosatt   i   Sverige  

Bilagor   KST   §   84    Anhållan   om   jordförvärvsrätt  

KD   föreslår:    Att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   förordar   ansökan.  

KST   Beslut: Ansökan   förordas   inte   med   motiveringen   att   sökande   saknar   hembygdsrätt,   är  
bosatt   i   Sverige   och   tidigare   äger   ett   markområde   på   Kökar.  

§   85   Utlåtande   över   ansökan   om   jordförvärvstillstånd   

Landskapsregeringen   inbegär   Kökar   kommuns   utlåtande   över   Sanna   Winthers    ansökan   om   rätt   att   få  
besitta   fast   egendom.   

● Ansökan   gäller   ett   område   om   2.050   m 2    med   beteckningen   318-404-9-8   Torrskata  
● Sökande   är   svensk   medborgare   men   bosatt   på   Åland  
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Bilagor   KST   §   85    Anhållan   om   jordförvärvsrätt  

 

KD   föreslår:    Att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   förordar   ansökan.  

KST   Beslut: Förslaget   godkänns  

§   86   Utlåtande   över   ansökan   om   jordförvärvstillstånd   

Landskapsregeringen   inbegär   härmed   Kökars   kommuns   utlåtande   över   Marianne   Axelséns   ansökan  
om   rätt   att   förvärva   och   besitta   fast   egendom.  

● Ansökan   gäller   ett   område   om   2,565   ha    med   beteckningen   318-403-4-20   Påvalls   1  
● Sökande   är   bosatt   i   Sverige.  
● Bilagor   KST   §   86    Anhållan   om   jordförvärvsrätt  

KD   föreslår:    Att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   förordar   ansökan.  

KST   Beslut:   Förslaget   godkänns  

§   87   Ansökan   om   tomt   för   fast   boende  

Greta   Aldermyr   vill   köpa   en   ca   2.000   m²   tomt   från   lägenheten   Majäng   5:28   i   Karlby.   Det   är   fråga   om  
området   som   kommunen   köpte   av   Robert   Karlman   och   som   har   delats   i   tre   bostadstomter.   Greta  
Aldermyr   är   nu   bosatt   i   hyreslägenhet   i   Horsklint.  

Tomterna   är   förknippade   med   kravet   att   köparen   skall   bebygga   tomten   inom   tre   år   från   köpet   med  
egnahemshus   för   fast   boende.   

En   tomt   har   tidigare   sålts   år   2010   till   ett   pris   av   1,50   €/   m²    inklusivet   vatten-   och   avloppsanslutning.  
Vid   det   tillfället   var   kostnaden   för   anslutning   av   vatten   och   avlopp   total   2.492   euro   och   resterande   pris  
för   tomten   var   1.780   euro   vilket   blir   totalt   3000   euro.   

Anslutningsavgiften   för   vatten   och   avlopp   är   nu   4.250          euro.   Om   den   förändrade  
anslutningsavgiften   för   vatten   och   avlopp   inräknas   i   priset   och   resterande   del   bibehålls   oförändrad  
skulle   totalpriset   för   tomten   nu   bli   6.030   euro.   Principen   om    likabehandling   av   förutsätter   att  
kommunens   avgifter   är   samma   för   alla   kommunens   invånare   och   därmed   bör   priset   för   kommunens  
tomter   justeras   för   den   förändrade   anslutningsavgiften   för   vatten   och   avlopp.   Resterande   del   av   priset  
kunde   däremot   lämnas   oförändrat   då   markpriserna   överlag   troligen   har   legat   tämligen   stilla   på   Kökar.  
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KD   föreslår: Att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   föreslår   en   justering   av   priset   för  
resterande   tomter   med   förändringen   av   anslutningsavgiften   för   vatten   och   avlopp   så   att   priset  
(avrundat)   sätts   till   3   euro/m²    inklusive   vatten   och   avlopp.   

Att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   föreslå   att   Kökars   kommun   åt   Greta   Aldermyr   säljer   en  
outbruten   tomt   om   ca   2.000   m²   från   Majäng   5:28   för   3   €   per   m².   I   priset   ingår   avgiften   för  
vatten-   och   avloppsanslutning.   Kommundirektören   undertecknar   köpebrevet   och  
överenskommer   om   övriga   villkor   i   utgående   från   bifogad   avtalsmall.  

KST   Beslut:   Förslaget   godkänns   inför   fullmäktige   med   justeringen   att   tomten   bör   bebyggas  
inom   2   år.  

§   88   Delegering   av   beslutsfattande  

Under   året   kommer   en   hel   del   ärenden   som   kräver   snabb   behandling   och   som   inte   alltid   behöver  
behandlas   av   kommunstyrelsen   och/eller   fullmäktige.   Sådana   frågor   är   t.ex   anhållan   om  
jordförvärvsrätt,   utgivande   av   tomter   på   planerat   område,   utlåtanden   om   lagförslag   e.t.c.   Sådana   frågor  
kunde   med   fördel   delegeras   antingen   till    kommunstyrelsen,   kommundirektören   eller   annan   lämplig  
tjänsteman.   Framöver   kommer   kommundirektören   att   ta   upp   sådana   förslag   till   delegeringsbeslut   när  
behov   föreligger.   Delegeringsbesluten   listas   i   en   bilag   till   förvaltingsstadgan.   

I   dagens   lista   finns   åtminstone   två   typer   av   ärenden   som   lämpligen   kunde   delegeras   till   en   lägre   nivå  
än   fullmäktige,   nämligen   anhållan   om   jordförvärvsrätt   och   utgivande   av   tomt   på   kommunens  
planerade   områden.  

KD   föreslår: Att   kommunstyrelsen   föreslår   att   fullmäktige   belslutar   delegera   rätten   att   att   ge  
utlåtanden   när   det   gäller   anhållan   om   jordförvärvsrätt   till:  

● Kommundirektören   när   det   gäller   områden   som   är   4.000   m²   eller   mindre   och  
● Kommunstyrelsen   när   det   gäller   områden   som   är   störren   än   4000   m²  

KST   beslut:   Kommunstyrelsen   föreslår   inför   fullmäktige   att   jordförvärvsärenden   delegeras   till  
kommunstyrelsen.  

§   89   Anhållan   om   tilläggsanslag   EU   projekt  

Närings   trafik   och   inflyttningsnämnden    §   35   26.08.2019  

Eu-projekten   medför   merarbete   för   de   anställda   än   vad   de   har   planerat   pga   av   olika   orsaker   som   har  
uppkommit   under   året,   med   anledning   av   detta   räcker   inte   deras   timmar   till   och   de   har   anhållit   om   att  
de   ska   få   flytta   pengar   mellan   kontona   av   de   ansvariga   inom   Leaderprojekten.,   eftersom   vissa   konton  
inte   kommer   att   användas   till   100%   medans   lönerna   är   allt   för   lite   budgeterade.   

Projektledare   Siv   Relander   har   skickat   in   en   anhållan   om   att   säkra   lönen   till   projektekonomen,   ifall   de  
inte   blir   beviljade   att   flytta   pengar   mellan   kontona,   de   önskar   att   nämnden   säkrar   3.628,50   euro.   

Förslag:   

Nämnden   har   inte   budgeterat   detta   i   sin   budget   och   behöver   begära   ett   tilläggsanslag   från  
kommunstyrelsen   och   kommunfullmäktige.   
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I   första   hand   behöver   projektet   se   över   sina   konton   och   försöka   föra   över   pengarna   mellan   deras  
konton,   att   föra   över   pengar   från   experter   ser   vi   inget   hinder   i   eller   att   projektet   anställer  
projektekonomen   eller   någon   annan   som   expert   för   att   hjälpa   till   med   redovisningarna,   eftersom   det  
utlovades   att   inga   extra   utgifter   skulle   tillkomma   för   kommunen.   

NTI   Beslut:    I   enlighet   med   förslaget  

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   förorda   att   projektekonomens   lön  
garanteras   av   kommunen.   Tilläggsanslag   beviljas   senare   såvida   ersättningen   inte   skulle   ersättas  
med   EU   medel   inom   ramen   för   projektet.  

KST   Beslut:   Ärendet   bordläggs.  

§   90   Uppdaterat   avtal   om   köp   av   familjerådgivningstjänster  

Soc   §   65   16.09.2019  

Tjänsternas    Innehåll  

Familjerådgivningen   består   i   rådgivning,   stöd   och   terapeutiskt   arbete   i   frågor   som   anknyter   till  
människorelationer,   familjeliv   och   barnuppfostran,   konsultation   till   anställda   som   arbetar   med   barn  
och   familjer   samt   sakkunnigutlåtanden   till   och   samarbete   med   myndigheter.   Familjerådgivningen   ger  
även   medling   i   äktenskapsfrågor   enligt   äktenskapslagen.   Vid   anhopning   av   ärenden   ansvarar   säljaren  
för   att   familjer   med   störst   och   mest   behov   prioriteras,   ärenden   prövas   från   fall   till   fall.   Servicen   är  
konfidentiell   och   kostnadsfri   för   familjerna.   Vid   behov   av   långvarig   terapi   eller   annan   vård   eller  
service   hänvisas   klienterna   till   Ålands   hälso-   och   sjukvård   samt   Folkpensionsanstalten.  

De   ändringar   som   gjorts   gjort   beror   främst   på   ny   dataskydds-   och   annan   lagstiftning.   

Förslag   ss:    Socialsekreteraren   föreslår   att   det   uppdaterade   avtal   om   köp   av   familjerådgivningstjänster  
förordas   inför   kommunstyrelsen.   Ärendet   sändes   vidare   till   kommunstyrelsen   för   vidare   behandling  

Beslut:    Beslut   enligt   förslag.   

KST   

Kd   föreslår   att   socialnämndens   förslag   godkänns.  

Beslut:   Förslaget   godkänns  

§   91   Förlängning   av   avtal   om   samarbete   gällande   beslutsfattande   i  
barnskydd   t.o.m.   31.12   2020  

SOC   §   66   16.09.2019  

Avtalsparter   Kökars   kommun   -   Mariehamns   stad   organisationsenhet   för   socialförvaltning.   Parterna   har  
ett   samarbete   inom   barnskyddet   så   att   barnskyddet   i   Mariehamns   stad   tillhandahåller  
skärgårdskommunerna   med   de   beslut   som   skall   fattas   enligt   13   §   1   mom   barnskyddslagen   (   FFS  
417/2007).   Pågående   avtal   gäller   fram   till   31.10   2019.   Mariehamns   stad   ställer   sig   positiva   till   en  
förlängning   av   avtal.   En   årlig   grundavgift   om   248   €   för   Kökars   del   uträknat   på   26   barn   under   18   år  
ersätts   till   Mariehamns   stad.   Utöver   grundavgiften   skall   den   skärgårdskommun   vars   invånare   varit  
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föremål   för   ärendet,   ersätta   mariehamns   stad   för   faktiskt   utfört   arbete   enligt   den   tidsåtgång   som  
ärendet   kräver   enligt   timarvode   om   60   €   exkl   moms.  

Se   bilaga  

Förslag   ss:     Socialsekreteraren   föreslår   att   avtalet   förlängs   fram   t.o.m.   31.12   2020.   Därefter   infaller  
barnskyddet   inom   kst.   Ärendet   sändes   till   kommunstyrelsen   för   vidare   behandling.  

Beslut:     Beslut   enligt   förslag.  

Bilaga:   KST   §   92-93   Samarbete   barnskydd  

KD   föreslår:   att   kommunstyrelsen   godkänner   socialnämndens   förslag  

KST   beslut: Förslaget   godkänns  

§   92   Avtal   om   samarbete   gällande   barnskydd   t.o.m.   31.12   2020  

SOC   §   67   16.09.2019  

Avtalsparter:   Brändö,   Föglö,   Kumlinge,   Sottunga   och   Kökars   kommun.  
Avtalet   gäller   samarbete   för   att   upprätthålla   barnskyddet   inom   respektive   Skärgårdskommun   så   att:  

● tjänsteman   i   en   Skärgårdskommun   skall   bistå   tjänsteman   i   annan   Skärgårdskommun   i   det  
löpande   arbetet   inom   barnskyddet   som   kräver   fler   handläggare   än   en.  
 

● tjänsteman   i   en   skärgårdskommun   skall   bistå   en   annan   skärgårdskommun   i   det   löpande   arbetet  
inom   barnskyddet   så   att   behövliga   beslut   fattas   av   tjänsteinnehavare   som   uppfyller   i   lag  
stadgade   behörighetskrav  

● tjänsteman   i   en   skärgårdskommun   kan   under   sin   tjänstetid,   enligt   särskild   överenskommelse,  
ha   beredskap   för   tjänsteman   i   annan   skärgårdskommun   under   dennes   semesterperiod   eller  
sjukledighet   överstigande   5   kalenderdagar   i   en   följd.  

Se   bilaga  

Förslag   ss:     Socialsekreteraren   föreslår   att   avtalet   förlängs   fram   t.o.m.   31.12   2020.   Därefter   infaller  
barnskyddet   inom   kst.   Ärendet   sändes   till   kommunstyrelsen   för   vidare   behandling.  

Beslut:     Beslut   enligt   förslag.   

Bilaga:   KST   §   92-93   Samarbete   barnskydd  

KD   föreslår:   att   kommunstyrelsen   godkänner   socialnämndens   förslag  

KST   beslut: Förslaget   godkänns  

§   93   Fastställande   av   skattenivåer   2019  

I   3   §   1   mom.   lagen   om   förskottsuppbörd   avsett   meddelande   om   uttaxering   per   skattöre   skall   tillställas  
skattestyrelsen   senast   den   19   november.   Har   meddelandet   inte   tillställts   skattestyrelsen   före   utgången  
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av   den   i   1   mom.   stadgade   tiden,   tillämpas   vid   förskottsuppbörden   det   föregående   årets   uttaxering   per  
skattöre.  

För   2019   ser   skatterna   ut   på   följande   sätt:  

Skatteslag Prognos   2019 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   både   vad   avser   inkomstskatt   och   fastighetsskatt   då   det  
är   det   första   året   med   det   nationella   inkomstregistret   för   redovisning   av   skatter.   Rat   1   för  
fastighetsskatten   har   minskat   med   21.000   jämfört   med   förra   året.   I   prognosen   för   fastighetsskatten  
beräknas   rat   2   minska   proportionellt   lika   mycket.   Den   totala   fastighetsskatten   2017   var   68.000.  
Därmed   skulle   skattenivån   kunna   lämnas   oförändrad.  

KD   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. 
.  

§   94   Förslag   till   grundavtal   för   kommunernas   socialtjänst   KST  

SOC   §   79   14.10.2019  

Gruppen   med   mandat   att   förhandla   fram   ett   grundavtal   för   kommunernas   socialtjänst   (KST)   har  
träffats   3   gånger   under   hösten   2019.   Vid   senaste   mötet   den   18.9   behandlades   bl.a.   finansiering   av  
kommunalförbundets   verksamhet   och   investeringar.    Alternativen   som   framfördes   var   fördelning   enligt  
invånarantal   eller   50/50   (50   %   skattekraft   och   50   %   enligt   invånarantal).   Eftersom   mötet   inte   kunde  
enas   om   ett   alternativ   så   blev   det   röstning.   15   kommuner   röstade   för   fördelning   50/50   och   Mariehamns  
stad   röstade   för   fördelning   enligt   invånarantal.   

Om   en   majoritet   av   medlems   kommunernas   fullmäktige   godkänner   det   bifogade   förslaget   så   träder  
avtalet   ikraft.   Senast   30.11   bör   förslaget   ha   behandlats   i   samtliga   medlemskommuner.  

Kommunalförbundet   
Kommunalförbundets   namn   är   Kommunernas   socialtjänst   k.f.   (KST)   och   dess   hemort   är   Mariehamn.  
Medlemskommuner   är:   Brändö,   Eckerö,   Finström,   Föglö,   Geta,   Hammarland,   Jomala,   Kumlinge,  
Kökar,   Lemland,   Lumparland,   Mariehamn,   Saltvik,   Sottunga,   Sund   och   Vårdö.  
Om   en   eller   flera   kommuner   går   ihop   blir   den   eller   de   nya   kommuner   som   uppstår   medlemmar   i  
kommunalförbundet   med   den   ägarandel   som   motsvarar   de   tidigare   kommuner/kommundelar   som   nu  
bildar   en   ny   kommun.  
Kommunalförbundets   uppgifter   och   verksamhet   
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Kommunalförbundets   verksamhet   omfattar   all   den   socialvård   som   enligt   lag   ankommer   kommunerna  
i   enlighet   med   1   §   LL   om   kommunalt   samordnad   socialtjänst   (ÅFS   2016:2)   eller   senare   motsvarande  
lagstiftning.  
Kommunalförbundet   utgör   ett   för   landskapet   Åland   gemensamt   socialvårdsområde   i   enlighet   med   3  
§   1   mom.   LL   om   kommunalt   samordnad   socialtjänst   (ÅFS   2016:2)   eller   senare   motsvarande  
lagstiftning.  
Kommunalförbundet   ska   säkerställa   att   de   socialvårdstjänster   som   var   och   en   har   rätt   till   finns   att  
tillgå   för   samtliga   invånare   i   socialvårdsområdet,   inom   de   gränser   som   står   till   socialvårdens  
förfogande   vid   respektive   tidpunkt.  
 
Verksamheten   ska   sträva   efter   en   likvärdig   service   i   alla   medlemskommuner,   en   effektiv   användning  
av   resurserna,   en   samlad   kompetens   och   hög   specialisering   inom   personalen,   en   hög   integritet,   en  
stark   anonymitet   och   ett   gott   rättsskydd.  
 

Medlemskommunernas   betalningsandelar  

Kommunalförbundets   verksamhet   ska   finansieras   av   kommunerna   gemensamt.  
Kommunalförbundets   kostnader   beräknas   som   summan   av   verksamhetsbidrag,   avskrivningar,  
finansiella   kostnader   och   extraordinära   poster.  
Från   kostnader   dras   landskapsandelarna   som   till   förbundet   betalas   enligt   Landskapslag   om  
landskapsandelar   (2017:120)   eller   senare   motsvarande   lagstiftning.   Den   resulterande   summan   utgör  
förbundets   nettodriftskostnad.  
Förbundets   nettodriftskostnad   fördelas   mellan   medlemskommunerna   i   två   lika   stora   delar:  
Förbundets   halva   nettodriftskostnad   fördelas   enligt   varje   kommuns   andel   av   totala   antalet   invånare  
per   31.12   före   räkenskapsåret.  
 
Förbundets   halva   nettodriftskostnad   fördelas   enligt   varje   kommuns   andel   av   den   totala   skattekraften.  
Med   kommunens   skattekraft   avses   den   uträknade   beskattningsbara   inkomsten   i   kommunen.   Den  
beskattningsbara   inkomsten   beräknas   genom   att   kommunens   skatteinkomster   från   förvärvsinkomst-  
och   samfundsbeskattningen   divideras   med   en   inkomstskattesats.   Kommunens   skatteinkomster   från  
förvärvsinkomstbeskattningen   divideras   med   kommunens   inkomstskattesats,   medan   kommunens  
skatteinkomster   från   samfundsbeskattningen   divideras   med   den   genomsnittliga   inkomstskattesatsen  
för   kommunerna   i   landskapet.   Summan   av   dessa   utgör   kommunens   skattekraft.   Vid   beräkningen  
beaktas   inkomsterna   från   förvärvsinkomst-   och   samfundsbeskattningen   sådana   de   redovisas   då  
beskattningen   för   året   är   slutförd.  
 
I   budget   för   varje   räkenskapsår   ska   en   budgeterad   betalningsandel   per   kommun   tagas   in.   Denna  
betalningsandel   faktureras   i   tolv   (12)   månatliga   rater   av   kommunalförbundet.   Innan   bokslutet  
fastställs   ska   en   slutjustering   göras   genom   att   en   slutgiltig   betalningsandel   per   kommun   fastställs   och  
eventuell   mellanskillnad   betalas   till   eller   från   de   enskilda   kommunerna.   I   bokslutet   ska   alltid   de  
inkomna   betalningarna   motsvara   förbundets   nettodriftskostnad.  
 
Utöver   vad   som   stadgas   ovan   är   medlemskommun   förbunden   att   till   kommunalförbundet  
vidarebefordra   sådana   kostnadsersättningar   som   tillkommer   primärkommun   trots   att   verksamheten  
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egentligen   utförs   av   kommunalförbundet,   till   exempel   för   integrationsarbete.   Dessa   intäkter   räknas  
till   förbundets   övriga   intäkter   och   dras   inte   från   enskild   kommuns   betalningsandel.  
Fördelning   enligt   invånarantal   eller   50/50   (50   %   skattekraft   och   50   %   enligt   invånarantal)   kan  

innebära   för   Kökars   del   en   kostnadsökning   om   ca   40.000   euro.   Vad   summan   slutligen   blir,   är  

beroendes   av   hur    tilldelning   av   landskapsandelar   och   finansiering   kommer   att   se   ut.   Systemet  

kommer   även   att   innebära   ett   solidarisk   betalningsansvar.    Solidariskt   kostnadsansvar   innebär   ett   skydd  

mot   plötsliga   kostnadsökningar   vilket   kommunen   tidigare   ställt   sig   bakom   som   ett   krav   på  

kommunernas   socialtjänst.  

Jämförelse   av   de   olika   systemen,   se   bilaga   7  
Ny   kostnadsfördelning,   se   bilaga   8  
Dagens   kostnadsnivå,   se   bilaga   9  
Invånare,   se   bilaga   10  
Skattekraft,   se   bilaga   11  
Basbelopp,   se   bilaga   12  
Grundavtal   för   kommunernas   socialtjänst   k.f,   se   bilaga   13  
 
Förslag   ss:     Socialsekreteraren   föreslår   inför   nämnden   att   förslag   till   grundavtal   för   kommunernas  
socialtjänst   k.f   godkänns   i   enlighet   med   det   utkast   till   avtal   enligt   bilaga   8.   Kostnadsfördelningen    för  
kommunernas   socialtjänst   fördelas    enligt   invånarantal   eller   50/50   (50   %   skattekraft   och   50   %   enligt  
invånarantal).      Ärendet   sändes   till   kommunstyrelsen   för   vidare   behandling.   

Beslut:   Beslut   enligt   förslag.   Ärendet   sändes   till   kommunstyrelsen   för   vidare   behandling.  

KST    Bilaga   §   95   Kommunernas   socialtjänst  

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   förordar   socialnämndens   förslag   inför   fullmäktige  

KST   Beslut:   Förslaget   godkänns  

§   95   Ärenden   till   kännedom  

Hanteringen   av   fyren   från   Ören   diskuterades   och   kommer   att   tas   upp   på   nästa   kommunstyrelsemöte   för  
tillsättande   av   arbetsgrupp.  

Beslut:   Informationen   antecknas   till   kännedom  

§   96   Mötet   avslutas  

Mötet   avslutades:   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   80-89,95,96  
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   §   90-94  
 
 
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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