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Mötestid 

Plats 

18.11.2019.kl.14.30- 17.15 (§69-77) Kommunkansliet våning 1 

 

Närvarande ordinarie beslutande Närvarande ersättare 

X Natalie Björk, ordförande  Harry Holmström 

X Casper Mickwitz, viceordförande   Johannes Janssson 

X Jens Aalto  Peder Blomsterlund 

X Nina Grönroos-Friman  Lotta Eriksson 

 Johanna Henriksson  Johan Karlman 

Övriga närvarande 

X Madelene Ahlgren-Fagerström X Siv Relander §72 

 Johan Rothberg, kommundirektör  X Satu Soini §72 

X Christian Pleijel, kst repr §72   

  

Underskrifter 

 

 

Natalie Björk, ordförande 

 

 

Madelene Ahlgren-Fagerström, sekreterare 

 

Justerat tid och datum Plats 

Kökar 20.11.2019 Kommunkansliet 

 

Nina Grönroos-Friman 

 

Casper Micwitz 

Protokollet framläggs till påseende  

 

Intygas: Madelene Ahlgren-Fagerström 22.11.2019 
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§ 69 Laglighet och beslutsförhet 

 

Beslut:  

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

 

§ 70 Val av två protokolljusterare  

 

Beslut:  

 Till protokolljusterare utses Nina Grönroos-Friman och Casper Mickwitz, protokollet justeras tisdagen 

den 19 november kl.15.00 på kommunkansliet. 

 

 

 

§ 71 Godkännande av föredragningslistan 

 

Beslut:  

Föredragninslistan godkänns med tillägg  

• Turistinformations telefon 

• Bygga och Bo mässa 

• Företagarkaffe 

• TeleQ 

Som behandlas under övriga frågor 
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§ 57 EU-Projekten 

Enligt beslut 30.9.2019 § 52. kommer projektledarna, projektkoordinaterna och projektekonom till sammanträdet, för en ekonomisk 

redogörelse och vad som har hänt och vad som är på gång inom de olika projekten Baltic Wings och Coast 4us. 

Förslag:  

Nämnden delges information och har möjlighet att diskutera projekten med projektgruppen. 

Beslut: 

Siv Relander redogjorde om Baltic Wings. Bilaga 1  

Christian Pleijel redogjorde om Coast 4us. 

I Baltic Wings projektet har Satu Soini anställts som projektledare av kommunstyrelsen, Siv Relander är nu projektkoordinator och Christian 
Pleijel har slutat i projektet. Projektet har haft två fågelguideskurser en på Gotland och en på Kökar, byggt fågeltorn vid Skinnars, Museet, 

Trångsunds och i Överboda, som nästan är färdiga, det är bara lite detaljer kvar som spångar och skyltar. 

Projekten med Naturrum, Hamnö och fågeltorn i Sviby är det mer arbete kvar på, nämnden beslöt att dessa projekt läggs på is och att inga 

nya projekt påbörjas innan till nämnden har fått en utförlig redogörelse angående den ekonomin i projekten.   

Inom Coast 4us projektet har Satu Soini anställts som projektledare av kommunstyrelsen, Christian Pleijel är nu projektkoordinator och Siv 
Relander har slutat i projektet.  Projektet arbetar fram en hållbarhetsplan för Kökar, hållit olika kurser inom hållbarhet, arbetar fram en plan 

för olika energilösningar på Kökar. Även inom Cost 4 us beslöt nämnden att inga nya projekt påbörjas innan till nämnden har fått en utförlig 

redogörelse angående den ekonomin i projekten.   

Ärenden tas upp igen inom en månad, med en ekonomisk flödesrapport från det båda projekten, i den ska det framkomma utgifter och 
inkomster, sammanställning av räkningar som inte blivit godkända, inlämnade rapporter som väntar på utbetalning från antingen 

landskapsregeringen eller EU.  

 

§ 72 EU-projekten 

Projektgruppen är inbjudna för fortsatt redovisning av projektens ekonomiska situation.  

Förslag:  

Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att frågeställningarna runt EU-projekten ska redas ut, så att 

nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har samma information och att onödiga 

spekulationer uppkommer i fortsättningen. 

Beslut: 

Nämnden uppskattar alla de insatser som utförts inom EU-projekten och för de visioner som lett till att 

Kökar förts fram på ett positivt sett som en framåtsträvande kommun. 

Nämnden har tagit del av information (Bilaga 1 och 2) och anser med beaktande av beslut och 

beslutsunderlag där kommunens exponering inte skulle överstiga 30 000 euro under projekt perioden. 

Denna summa har i dagsläget överskridits markant och nämnden anser sig inte kunna förorda 

ytterligare exponering av kommunens medel utan ett fullmäktigebeslut där den nya situationen tas i 

beaktande.  

Paragrafen omedelbart justerad.  
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§ 73 Utvärdering 

Nämnden bjuder in Kökars Taxi kl.16.00 till ett utvärderingsmöte angående höstens verksamhet efter 

förändringarna som gjordes gällande kollektivtrafiken. 

Förslag:  

Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att ett avtal skrivs med Kökar Taxi, för båda parter. 

 

Beslut: 

Ärenden bordläggs till nästa möte måndagen den 16 december kl.15.00. 
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§ 58 Broschyren 

Broschyren som nämnden tryckte upp i våras är nästan slut, det behövs beställas in mer för marknadsföring vid mässor m.m. 

Förslag:  

Nämnden diskuterar upplägget och förändringar i den nuvarande broschyren, om stora förändringar ska göras behöver en arbetsgrupp 

tillsättas, som arbetar fram en ny broschyr.  

Beslut: 

Ärenden bordläggs till nästa möte måndagen den 4 november kl.15.00 

 § 67 Broschyrerna 

Ärendet återupptas efter bordläggning 29.10.2019 

Beslut: 

Nämnden beslöt att göra mindre justeringar i den nuvarande broschyren och att under 2020 förslagsvis tillsätta en arbetsgrupp för att göra en 

marknadsföringsplan i kommunen inför 2021, då det även utarbetas fram material för mässor och reklam för Kökar. 

Tryckeriet kontaktas beträffande bildernas kvalité, för vissa bilder är suddiga i tryckt format om inte ska de bytas ut.  

Texten i broschyren omarbetas och kompletteras till viss del. 

Broschyrens karta förtydligas och kompletteras. 

Alla telefonnummer i broschyren skrivs i samma internationella format. 

Infotexten på sista sidan korrigeras, kompletteras och förtydligas delvis. 

Företagarna ansvarar för rätt telefonnummer, epost, hemsida och facebook i sin annons och att deras annonser är översatta till finska och 

engelska. 

Till nästa möte kontrolleras kostnaderna för annonserna. 

§ 74 Broschyren  

Kostnaderna för att trycka upp broschyren 2019 var 1195,00 (1482,00 inkl. moms), vi tryckte upp 

2500 broschyrer varav 1500 på svenska och 1000 på finska. Inför 2020 behöver vi öka antalet 

broschyrer och även få den översatt och tryckt på engelska.  

Förslag:  

Nämnden beslutar hur stor del av kostnaderna som ska fördelas på kommunen och företagarna, 

annonspriset bör vara efter storlek på annonsen. 

Beslut: 

Natalie och Casper anmälde jäv och deltog inte i ärenden. 

Nämnden betalar 50% av kostnaderna och företagen de resterande 50% som delas upp enligt storlek 

på företagets annons. 
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§ 75 Tillkännagivande kännedom 

Följande skrivelser och beslut har tillställts näring- trafik och inflyttningsnämnden. 

• Seminariet Inflyttningsfestival  

 

Förslag:  

Nämnden tar protokollen tillkännedom och diskuterar Kökars deltagande. 

 

Beslut: 

Paragrafen bordläggs för dialog med Kökarveckan gruppen. 
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§76 Övriga frågor 

 

Turistinformations telefon har införskaffats till kommunen telefonnummer 045734457753, telefonen 

ska finnas tillgänglig året om.  

Bygga och Bo mässan i Åbo 7-9 februari 2020. Det har kommit önskemål att nämnden ska ta upp 

ärendet igen och diskutera deltagande i mässan. Nämnden diskuterade kommunens deltagande och 

beslöt att föra ärendet vidare till företagarföreningen, om någon företagare vill delta, så betalar 

kommunen 500-550€ till Brändö kommun för samarbete i mässmontern och max 3 hotellnätter 

ca.100€/natt, som tidigare beslut i kommun. Kommunen betalar dessa utgifter till den som deltar och  

gör reklam för hela Kökar. 

Företagarkaffe måndagen den 27 januari kl.15.00 på kommunkansliet, där aktuella ärenden 

diskuteras, vi annonserar om det i december och januari Kökarinfo 

Kommunen har inte fått respons från AHS angående skrivelsen om hälsovårdarnas TeleQ, vi skickar 

en förfrågan om vart ärendet ligger. 
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§ 77 Avslutning 

 

Sammanträdet avlutades kl. 17.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL MÖTE nr 9/2019     
 Mötesdatum 

  

NÄRINGS-TRAFIK- OCH INFLYTTNINGS NÄMNDEN 18.11.2019   

 

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 69,70,71,77 

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. 
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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 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. 
 

 

 


