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§ 32 Laglighet och beslutsförhet 

 

Beslut:  

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört 

 

 

§ 33 Val av två protokolljusterare  

 

Beslut:  

 Till protokolljusterare utses Nina Grönroos-Friman och Johanna Henriksson protokollet justeras 

onsdagen den 28 augusti kl.14.00 på kommunkansliet. 

 

 

 

§ 34 Godkännande av föredragningslistan 

 

Beslut:  

Föredragningslistan godkänns i föreliggande form med ett extra ärende angående ÅHS jourtelefon 

som blir § 42 och avslutning blir därmed § 43. 
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§ 35 Anhållan om tilläggsanslag EU-projekt 

 

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. 

(Bilaga 1). 

Förslag:  

Nämnden har inte budgeterat detta i sin budget och behöver begära ett tilläggsanslag från 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

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.  

Beslut: 

I enlighet med förslaget 
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§ 36 Motion angående utlokalisering av Ålandstrafiken 

§ 70/2018 Motion om utlokalisering av Ålandstrafiken till Kökar 

Gunnar Sundström kommer till nämndens möte och presenterar sin motion (Bilaga 1) 

Förslag: 

Nämnden diskuterar hur vi ska gå vidare med motionen och vilka vi ska samarbeta med, ska skrivelsen bara 

innehålla utlokalisering av Ålandstrafiken eller allmänt om distans arbeten. 

Beslut: 

Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Kökar kommun i samarbete med de övriga  skärgårdskommunerna 

(Sottunga,Kumlinge och Brändö) skickar en gemensam skrivelse angående utlokalisering av Ålandstrafiken, 

eftersom ingen i dessa kommuner kan arbetspendla till fasta Åland. Nämnden var eniga att utvidga motionen så 

att det ska vara en allmän skrivelse angående alla lediga arbeten som uppkommer hos Landskapsregeringen. 

Landskapsregeringen behöver i fortsättningen arbeta för att utlokalisera arbetsplatser till skärgården, om 10% 

av de offentliga tjänsterna inom landskapsregeringen skulle utlokaliseras till skärgården, så skulle det innebära 

att många kan flytta ut eller bo kvar, samhällena skulle få en större framtidstro. När en tjänst blir ledig ska den 

annonserar ut att man kan arbeta från hela Åland på distans och inte behöver vara bunden att arbeta i 

Mariehamn. 

Det borde finnas en övernattningslägenhet för de som distansarbetar, som de kan övernatta en natt i, då kan två 

dagars arbete utföras i Mariehamn i veckan. 

Landskapsregeringen ska vara företrädare för att planera arbetsplatser ut i skärgården. 

§ 36 Företagsamskärgård har behandlat motionen och har fört den till skärgårdsnämnden, men då 

allmänt diskuterat att ALLA tjänster inom landskapsförvaltningen ska kunna bjudas ut till någon som 

vill arbeta på distans. 

Landskapsregeringen har under våren 2019 tagit ett beslut på att de ska erbjuda att de nya tjänster 

uppkommer ska de se över om man kan arbeta distans. 

Skärgårdsnämnden 08052019 8.1 Utlokalisering av landskapsregeringens tjänster Finansminister 

Perämaa berättar att LR lyckosamt avslutat diskussioner med berörda fackföreningar gällande 

möjligheter för LRs tjänstemän att arbeta på distans, helt eller delvis, t.ex. från skärgården. Meningen 

är att framtida tjänsteutlysningar skall innehålla information om varvid sökanden upplyses om att det 

finns möjligheter att utföra tjänsten på distans.  

Förslag: 

Nämnden tar landskapsregeringens beslut till kännedom och meddelar kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige om beslutet. Företagsamskärgårds styrelse kommer fortsätta arbete med att 

förbättra distansarbeten och Ålandstrafiken. 

Beslut: 

Att ärendet diskuteras på nästa skärgårdskommunmöte, nämnden anser fortsättningsvis att 

Ålandstrafiken ska utlokaliseras helt eller delvis till skärgården. 
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§ 37 Taxiverksamheten  

Johan Karlman har inkommit med en skrivelse med ett flertal krav för att få en förändring av 

taxiverksamheten på Kökar (bilaga 2). Om inte Kökar kommun och landskapsregeringen kommer till 

mötes har Kökar ingen taxiverksamhet efter den 17 september.  

Föredragande har varit i kontakt med landskapsregeringen och diskuterat hur vi hanterar 

taxisituationen på Kökar, trafiken på Kökar kan inte jämföras hur det fungerar på fasta Åland.  

Busskyltar kan sättas upp efter vägen, men det behövs ett tillstånd från infrastrukturavdelningen med 

en karta var och varför de ska vara där. 

Utökad kollektivtrafik medför extra kostnader för kommunen, för 2019 finns det inte budgeterat utan 

vi behöver anhålla om ett tilläggsanslag 3.200€ för verksamheten. 

Förslag: 

Johan Karlman och Mats Carlström är inbjudna till mötet för att tillsammans med nämnden hitta en 

lösning som är bra för alla parter. 

Nämnden anhåller om ett tilläggsanslag på 3.200€  hos kommunfullmäktige för att lösa 

kollektivtrafiken på Kökar 2019. 

Beslut: 

Mats Carlström från Kökar Taxi AB var närvarande kl.19.00-19.38 och deltog i diskussion angående 

skrivelsen. 

Kommunen kan inte besluta om de krav som är riktade till Landskapsregeringen eller Ålands hälso- 

och sjukvård, utan bara de som har med kommunen att göra.  

Skyltar kan sättas upp efter att infrastrukturavdelningen har gett tillstånd om plats. 

Nämnden beslöt att taxin kan ta ut en kostnad per person enligt gällande taxa ÅLR nr 24/2011 § 1. 

Nämnden beslöt att körning till alla föreslagna turer varken är ekonomiskt försvarbart eller i enhet med 

kommunens miljö – och hållbarhets arbete om den kör tom. Fortsättningsvis beställer man taxin då 

man behöver kollektivtrafik. En utökad kollektivtrafik skulle medföra en kostnad 20.000€ per år. 

Kollektivtrafiken kan utökas efter nya diskussioner. Kollektivtrafiken kan eventuellt köras under 

lördag-söndag då kombinerande förbindelser finns. 

Nämnden beslöt att återigen bjuda in Kökar Taxi AB till kravlösa diskussioner angående taxins 

verksamhet på Kökar. 
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§ 38 Turlistor för 2020 

Landskapsregeringen har skickat ut ett turlistförslag för 2020 och helgtrafiken.  

Kommunerna ska lämna in förslag till förändringar, men inte ökade kostnader, senast den 15 augusti, 

Kökar har fått förlängd svarstid till den 31 augusti eftersom föredragande begärde det eftersom alla 

turistföretagare måste få tid att lämna in sina åsikter och för att Södra linjen inte kommer att ha så 

stora förändringar inför nästa år. 

Förslag: 

Nämnden skickar in i stort sett samma skrivelse som förra året, eftersom den fortfarande är aktuell, 

med tillägg att färskvarutransporterna är oerhört viktiga att de kommer tillbaka med 12.00 färjan från 

Långnäs, därför måste avgången kl.6.30 från Kökar, vara i Långnäs kl.9.00, avgång från Sottunga 

kl.7.45.  

Dubbelinvik till Kyrkogårdsö och Husö ska inte förekomma. 

Passbåten kör passagerare, passbåten bör köra utan turlista mot beställning för att undvika att färjorna 

ska köra in med passagerare som kan åka passbåt. Passbåten ska invänta passagerare som kommer 

väster och österifrån. 

(Bilaga 3)   

Beslut: 

Nämnden beslöt att omfatta skrivelsen med tilläggen: 

Att det sätts in en lördagstur till Galtby varje månad under vinterhalvåret, den ska avgå kl.7.30 från 

Kökar för att kombinera med bussen som avgår kl.10.00 från Galtby till Åbo. 

En tur till Galtby under påsklördagen den 11 april, eftersom det inte går några färjor österut under 

fredag, lördag och söndag, Skiftet kan starta från Långnäs kl.9.30 med retur från Galtby kl.15.15. 

Föra en diskussion med bussbolagen i fastlandet, så att de kombinerar med våra färjors ankomst. 

Sommarturlistan måste förlängas i båda ändarna och åtminstone gälla 1 juni-31 augusti. 

Kollektivtrafiken till och från Långnäs under helgerna är ett stort problem eftersom den är alldeles för 

minimal, den behöver utredas och förslagsvis skulle den kunna fungera som en beställningstur med  en 

taxi som tar emot bussbiljetter. 

Avbokningsreglerna måste ses över och ändras 

Färskvarutransportörer till skärgården ska inte vara tvungna att betala straffavgift vid akuta problem 

som uppstår och de meddelar färjorna. 
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§ 39 Utvärdering av sommarsäsongen  

 

Den aktivaste tiden på Kökar är över och de flesta turisterna har lämnat Kökar för denna gång, men för 

att kunna förändra till det bättre behöver man utvärdera och tänka efter vad vi kan göra bättre till nästa 

år. 

Vad kan vi förändra för att få fler människor att besöka Kökar, evenemang, aktiviteter m.m. 

 

Förslag: 

Nämnden bjuder in alla företagare, föreningar och andra aktiva till ett utvärderingsmöte inom 

september för att utvärdera 2019 och grov planera 2020. 

 

Beslut: 

Nämnden bjuder in till ett utvärderingsmöte tisdagen den 1 oktober kl.19.00 i skolans matsal. 
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§ 40 Utvärdering av Skärgårdsmapparna  

 

Inför säsongen 2019 fick alla skärgårdskommuner förfrågan att delta i den ny/gamla skärgårdsmappen, 

Kökar har inte deltagit i den på flera år för att kostnaderna blev så höga, men nu har den gjorts om och 

man betalar för dem sidor som man lämnat in. På Kökar fick de företag och föreningar som ville delta 

i pärmen göra sin egna sida och betala för den, kommun deltog med sex sidor allmäninformation om 

Kökar. 

Nu vill Kumlingekommun som har gjort pärmarna veta vad vi tycker om upplägget (bilaga 4) och vad 

vi tycker behöver förändras till 2020 för att vi ska delta även då. 

Förslag: 

Nämnden diskuterar pärmen om kommer med konkreta förslag på förändringar, Kökar bör delta även 

2020. 

 

Beslut: 

Nämnden beslöt att föreslå att i början av pärmen kunde det vara en allmän sida från Företagsam 

skärgård eller gemensamt från alla skärgårdskommuner där man presenterar den åländska skärgården, 

hälsar alla välkomna att besöka och att alla skärgårdskommuner arbetar för inflyttning. 
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§ 41 Övriga ärenden  

 

Företagsamskärgårds styrelsemöte 21.08.2019 (Bilaga 5) 

 

Beslut: 

Nämnden tog bilagan till kännedom 
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§ 42Ålands Hälso- och sjukvårdstelefon 

Hälsovårdarnas telefon är kopplad till telefonsystem TeleQ. Man kopplas vidare till en telefonsvarare 

som meddelar att man ska trycka 1,2,3 osv utan att inte alltid direkt kopplas vidare hälsovårdaren. 

Detta har medfört en stor oro hos allmänheten och medfört extra arbete hos hälsovårdarna när klienter 

har letat upp hen på fältet. 

 

Beslut:  

Nämnden kan inte vid detta nu ta beslut om detta men diskuterar tillsammans med hälsovårdarna och 

socialsekreteraren vilket system som är bäst för alla parter. De som är på Kökar måste känna sig 

trygga och veta att det får hjälp när det behövs. 
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§ 43 Avslutning  

 

Sammanträdet avlutades kl.20.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL MÖTE nr 5/2019     
 Mötesdatum 

NÄRINGS-TRAFIK- OCH INFLYTTNINGS NÄMNDEN 26.08.2019    

 

Protokoll justerarnas signatur Utdragsbestyrkande 

ANVISNING FÖR BESVÄR 

 

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 32,33,34,43 

Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 
anföras över nämnda nedan beslut 
 
Paragrafer och grund för besvär förbudet: 
 
 

 

KOMMUNALBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 

besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 

Ändring i beslut kan sökas av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 
påverkas av beslutet eller av den beslutet avser samt av 
kommunmedlemmar.  
 
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 
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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 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. 
 

 

 


