
2019-08-29 KST Protokoll nr 7 26.0782019 - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1nXJJSqaWlc93j-sMT8Aqh_4lQgKlxC29MVyTQSBO9Mc/edit 1/6

KÖKARS KOMMUN PROTOKOLL  MÖTE nr 7  Sida 1 av 6

Mötesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 26.08.2019

 

 

Mötestid  Plats 

26.08.2019 kl 16:00  Kommunkansliet 

 

Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

x  Siv Relander, ordförande    Henrik Sundberg 

x  Johansson Ralf, vice ordförande    Blomsterlund Peder 

x  Eriksson Lotta    Engström Maj-Britt 

x  Pleijel Christian     Bodmark Inger 

  Robert Karlman    Karlman Liselotte 

Övriga närvarande 

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

x  Johan Rothberg, Kommundirektör     

 

Underskrifter 

 
 
Siv Relander, ordförande  

 
 
Johan Rothberg, Kommundirektör 

 

Justerat tid och datum  Plats 

27.08.2019 kl 15:00  Sammanträdesrummet 

 
 
Lotta Eriksson 

 
 
Christian Pleijel 

Protokollet framläggs till påseende   
 
Intygas: Johan Rothberg 29.08.2019 

 
 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Föredragningslista Sida 

 

§ 69  Laglighet och beslutsförhet 3 

§ 70  Val av två protokolljusterare 3 

§ 71  Godkännande av föredragningslistan 3 

§ 72 Konstmuseum på Kökar 3 

§ 73 Anhållan om jordförvärvsrätt 3 

§ 74 PM gällande programmet Clean Islands från Christian Pleijel 3 

§ 75 Beslut om förtidsröstningsställen och röstningsställen på valdagen 3 

§ 76 Budgetdirektiv för 2020 4 

§ 77 Diskussion om situationen i grundskolan. 4 

§ 78 Ärenden till kännedom 4 

§ 79 Mötet avslutas 4 

 

   

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 69 Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

§ 70 Val av två protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare väljs Lotta Eriksson  och Christian Pleijel. Protokollet justeras 

28.08 kl 15:00 

§ 71 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut: Föredragningslistan godkänns. 

§ 72 Konstmuseum på Kökar 

Sylvia Sundström informerar om planerna på ett eventuellt konstmuseum på Kökar. 

KD föreslår att informationen antecknas till Kännedom 

KST Beslut: Informationen antecknas till kännedom. 

§ 73 Anhållan om jordförvärvsrätt 

Landskapsregeringen inbegär Kökar kommuns utlåtande över Bostads AB Uttern på Kökars ansökan 
om rätt att få besitta fast egendom.  

Ansökan gäller planerat område med beteckningen 318-402-2-53  på rysskläpp. 

Gunnar sundström deltog inte i behandlingen av detta ärende. 

KD föreslår:  Att kommunstyrelsen inför fullmäktige förordar ansökan. 

KST Beslut:Förslaget godkänns 

§ 74 PM gällande programmet Clean Islands från Christian Pleijel  

Christian Pleijel har sammanställt ett PM gällande situationen, framtiden och Kökars inställning till 
programmet. 

Bilaga: PM 

KD föreslår att kommunstyrelsen omfattar skrivelsen som i det här skedet inte innebär att 

kommunen påtar sig några kostnader.  

KST Beslut: Clean Islands blir en del av EU projektet Coast for us med särskilt fokus på energi. 

Christian Pleijel koordinerar arbetet tills vidare utan särskild ersättning. 2.000 euro budgeteras 

inom Coast for us för detta.  I övrigt godkänns förslaget. 

§ 75 Beslut om förtidsröstningsställen och röstningsställen på valdagen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



2019-08-29 KST Protokoll nr 7 26.0782019 - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1nXJJSqaWlc93j-sMT8Aqh_4lQgKlxC29MVyTQSBO9Mc/edit 4/6

KÖKARS KOMMUN PROTOKOLL  MÖTE nr 7  Sida 4 av 6

Mötesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 26.08.2019

 

Enligt vallagen för Åland skall kommunstyrelsen fatta beslut om allmänna förtidsröstningsställen, om 
förtidsröstning vid inrättningar och om vallokaler i kommunen. Förtidsröstningen infaller 5-15 
oktober. Uppgifterna ska ha inkommit till landskapsregeringen senast måndagen den 16 september 

KD föreslår att förhandsröstning sker 07-11  oktober. På kommunkansliet kl 10-14 utom den 09 

oktober då tiden är kl 10-17. Det allmänna röstningstället på valdagen är grundskolans aula. 

KST Beslut: Förslaget godkänns 

§ 76 Budgetdirektiv för 2020 

2018 var ett ekonomiskt sett bra år för Kökar. Mot bakgrund av minskade landskapsandelar och 
skatteinkomster ser 2019 betydligt dystrare ut. Samma förhållanden förväntas råda 2020. Det är därför 
synnerligen viktigt med återhållsamhet i budgetarbetet för nästa år. 

KD föreslår att Kommunstyrelsen ger nämnderna följande budgetdirektiv: 

Nämnderna bör i budgetarbetet utgå från verksamheten med beaktande av ändringar som kan förutses. 
Enheterna och nämnderna bör noga motivera eventuella utgiftsökningar, man bör anpassa utgifterna 
till verksamheten som bedrivs. Budgeterade inkomster bör utgå från taxor och avgifter som råder och 
motsvarar den antagna verksamhetsnivån. Nämndernas budgetförslag bör lämnas in senast den 30 
september. En inledande diskussion kring läget bör vidtas med respektive nämndordförande och 
budgetansvariga under budgetarbetet.  

KST Beslut: 

§ 77 Diskussion om situationen i grundskolan. 

Skolföreståndaren Johanna Hellström deltog i diskussionen.  

Beslut: Som vägkost till skolnämnden konstateras att styrelsen omfattar skolnämndens förslag 

om omedelbar rengöring och kalibrering av ventilationssystemet i skolan. Dessutom anser 

styrelsen att ingen borde vistas i källarvåningen förrän sanering gjorts. Styrelsen uppmanar 

därtill skolnämnden att ta fram en plan över en eventuell flytt om det senare skulle framkomma 

att skadliga ämnen finns i inomhusluften. De undersökningar som gjorts behöver preciseras av 

byggnadsinspektören avseende vilka prover som eventuellt inte tagits som borde göras.  

§ 78 Ärenden till kännedom 

● Skolnämnden beslöt i sitt möte förra veckan att undervisningen fortgår i skolan även denna 
termin då inga förhöjda halter av skadliga ämnen kunnat påvisas vid de mätningar som gjorts i 
skolan. 

● Kommundirektören avser vara ledig 28/9-12/10  

Beslut: Informationen antecknas till kännedom 

§ 79 Mötet avslutas 

Mötet avlutades:  

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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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 69-72, 78-79 
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 § 73-77 
 
 
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. 

 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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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. 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 


