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KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.12.2019  

 

Mötestid   Plats  

19.12.2019   kl   19:00-20:15   Kommunkansliet  

 

Närvarande   ordinarie   beslutsfattare  

  Sundström   Gunnar,   ordförande   x   Sundberg   Maria  

  Holmström   Harry   vice   ordförande   x   Sundström   Inge  

x   Aalto   Jens   Närvarande   ersättare  

x   Fagerström   Helén     1   -   Hellström   Krister   

  Mickwitz   Casper     2   -    Engström   Paul    

  Mickwitz   Susanna  x   3   -   Engdahl   Johan  

x   Sjöstrand   Heidi     

Övriga   närvarande  

  Siv   Relander   ordf   kommunstyrelsen     Ralf   Johansson   vice   ordförande  

x   Johan   Rothberg,   kommundirektör      

 

Underskrifter  

 
 
Jens   Aalto,   ordförande  

 
 
Johan   Rothberg,   kommundirektör  

 

Justerat   tid   och   datum   Plats  

20.12.2019   kl   15:00   Kommunkansliet  

 
 
Fagerström   Helén  

 
 
Engdahl   Johan  

Protokollet   framläggs   till   påseende    
 
Intygas:   Johan   Rothberg  20.12.2019  
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Sida  
Föredragningslista  
 
§   63   Val   av   mötesordförande 3  

§   64   Laglighet   och   beslutsförhet 3  

§   65   Val   av   två   protokolljusterare 3  

§   66   Godkännande   av   föredragningslistan 3  

§   67   Baltic   Wings   markanvändningsavtal   med   Ålands   södra   skärgårdsförsamling. 3  

§   68   Arvodesstadga 3  

§   69   Avgifter   och   taxor   2020 4  

§   70   Budget   2020   och   ekonomiplan   2021-2022 4  

§   71   Övriga   ärenden 5  

§   72   Ärenden   till   kännedom 5  

§   73   Mötet   avslutas 5  

  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  
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§   63   Val   av   mötesordförande  

Till   ordförande   för   mötet   utsågs   Jens   Aalto   och   till   Viceordförande   utsågs   Maria   Sundberg.  

§   64   Laglighet   och   beslutsförhet  

Beslut:  Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört.  

§   65   Val   av   två   protokolljusterare  

Beslut:  Till   protokolljusterare   utsågs   Helén   Fagerström   och   Johan   Engdahl.   Protokollet  
justeras   den   20.12.2019   kl   14   på   kommunkansliet.  

§   66   Godkännande   av   föredragningslistan  

Beslut:  Föredragningslistan   godkänns.  

§   67   Baltic   Wings   markanvändningsavtal   med   Ålands   södra  
skärgårdsförsamling.   

KST   §    117   16.12.2019   

Avvtal   mellan   Kökar   kommun   och   Ålands   södra   skärgårdsförsamling.   Enligt   detta   får   BW-projektet  
rätt   att   bygga   en   ramp   och   en   platå   på   kyrkans   makt.   Ärendet   bör   behandlas   i   fullmäktige   (liksom   alla  
övriga   BW-markanvändningsavtal   tidigare   under   projektets   gång),   eftersom   kostnaderna   för   underhåll,  
service   och   jämförbara   arbetskostnader   under   de   kommande   åren,   kommer   att   bäras   av   kommunen,  
liksom   en   eventuell   avveckling   i   slutet   av   avtalet.   Västra   Kökar   (Nabben)   och   Hamnö   är   det   bästa   av  
alla   fågelskådarställen   på   Kökar,   enligt   den   gedigna   kartläggning   av   flyttfåglar   som   gjordes   av  
fågel-experten   Ari   Linna.   Den   västra   sidan   av   Kökar   är   den   viktigaste   fågelskådarplatsen   för   flyttfåglar  
både   på   våren   och   hösten.  

Till   detta   bygge   har   BW-projektet   redan   köpt   majoriteten   av   det   nödvändiga   byggnadsmaterialet   (det  
finns   två   knippen   vid   museet).   Arbete   bör   bekostas   och   diverse   monteringsbeslag   måste   ännu   köpas  
förutom   ca   2-3   m3   grus.   

Avtalet   medför   framtida   kostnader,   arrende   50   euro   per   år,   underhåll   av   

KD   föreslår: att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige    godkänner   byggandet   och   färdigställandet  
av   Hamnö   Baltic   Wings   i   enlighet   med   det   bifogade   avtalet   och   godkänner   inledandet   av  
uppförandet,   så   snart   Museieverket   i   Finland   har   godkänt   avtalet.  

Bilaga:   KST   §117   Markanvändningsavtal   Hamnö  

KST   beslut:  Förslaget   godkänns.  

KF   Beslut:  Förslaget   godkänns  
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§   68   Arvodesstadga  

KST   §   118   16.12.2019  

I   arvodesstadgan   har   en   mindre   justering   gjorts   så   att   arbetsgrupper   som   utsetts   av   kommunstyrelsen  
erhåller   samma   arvode   som   Kommittéer.   I   övrigt   är   den   oförändrad   från   tidigare   år.  

Bilaga:   KST   §118   Arvodesstadga   för   2020  

KD   föreslår:   att   arvodesstadgan   godkänns   enligt   bilagan  

KST   beslut:  Förslaget   godkänns.  

KF   beslut: Förslaget   godkänns  

§   69   Avgifter   och   taxor   2020  

KST   §   119   16.12.2019  

Byggnadstekniska   nämnden   föreslår   en   höjning   av   vatten   och   avloppstaxan   samtanlutningsavgifter  
enligt   följande:  

● För   anslutna   från   3,40   till   3,60   exkl.   (4,22   till   4,46   inkl.   moms)  
● Septikslam   frånslutna   system   per   m 2    från   10   till   13   exkl.moms   (12,4   till   16,12   inkl.moms)  
● Septikslam   för   3-kammarbrunnar   per   m 2    från   30   till   32   exkl.moms   (37,2   till   39,68   inkl.moms)  
● Anslutningsavgift   vatten   40   mm   ledning   från   1500   till   1600  
● Anslutningsavgift   avlopp   till   självfall   från   1700   till   1800  
● Anslutningsavgift   avlopp   med   egen   pump   från   1300   till   1400  

Socialnämnden   föreslår   förändringar   enligt   följande:  

● Måltid   för   pensionärer   utifrån   från   6   till   7   
● Eftisvård   justeras   från   6,90   till   5,75   per   dag   för   eftisvård   vid   maxtaxa  

I   övrigt   föreslås   inga   ändringar.  

Bilaga:   KST   §   119   Avgifter   och   taxor   2020  

KD   föreslår:  att   avgifter   och   taxor   fastställs   i   enlighet   med   bilagan.  

KST   beslutar:   inför   fullmäktige   att   avloppstaxan   för   anslutna   lämnas   oförändrad.   I   övrigt  
godkänns   förändringarna.  

KF   Beslut: Förslaget   godkänns   med   tillägget   att   priset   för   Jullunch   för   utomstående   höjs   från  
10   till   20   euro.  

§   70   Budget   2020   och   ekonomiplan   2021-2022  

KST   §   120   16.12.2019  

Bilaga:   KST   120   Budget   2020   och   ekonomiplan   2021-2022  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  



/

KÖKARS   KOMMUN PROTOKOL    MÖTE   nr   8 Sida   5   av   6 
Mötesdatum  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.12.2019  

KD   föreslår   att   ökningen   av   tjänsten   Byggnadsinspektörs   /   kommuntekniker   utgår.   I   övrigt  
godkänns   förslaget   inför   fullmäktige.  

KST   beslut:  Förslaget   godkänns   inför   fullmäktige  

KF:  Beslut:   Förslaget   godkänns  

§   71   Övriga   ärenden  

Inga   övriga   ärenden   förelåg.  

§   72   Ärenden   till   kännedom  

● Bilaga   KF   §71    Protokoll   från   Ålands   omsorgsförbunds   möte.  

§   73   Mötet   avslutas  

Mötet   avslutades   kl   20.15  
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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   63-66,   71-73   
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:    §67-70  
 
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  

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.  

 

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  


