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Mötestid 

Plats 

28.10.2019.kl.16.00-18.40 (§ 54-63) 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 

 Nina Grönroos-Friman  Lotta Eriksson 

X Johanna Henriksson  Johan Karlman 

Övriga närvarande 

X Madelene Ahlgren-Fagerström X Siv Relander (§54-57) 

X Johan Rothberg, kommundirektör (§54-58) X Gun Lindblom (§54-58) 

X Christian Pleijel, kst repr. (§54-58)   

  

Underskrifter 

 

 

Natalie Björk, ordförande 

 

 

Madelene Ahlgren-Fagerström, sekreterare 

 

Justerat tid och datum Plats 

Kökar 29.10.2019 Kommunkansliet 

 

Jens Aalto 

 

Johanna Henriksson 

Protokollet framläggs till påseende  

 

Intygas: Madelene Ahlgren-Fagerström 04.11.2019 
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§ 54 Laglighet och beslutsförhet 

 

Beslut:  

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört 

 

 

§ 55 Val av två protokolljusterare  

 

Beslut:  

 Till protokolljusterare utses Jens Aalto och Johanna Henriksson, protokollet justeras tisdagen          

den 29 oktober 2019 kl.14.30 på kommunkansliet 

 

 

 

§ 56 Godkännande av föredragningslistan 

 

Beslut:  

Föredragningslistan godkännes med tillägg följande ärenden  

§ 59 Julturlista 

§ 60 Turlista 2020 

§ 61 Bygga och Bo mässa 

§ 62 Till kännedom 

§ 63 Avslutning 
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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 fågelplattformer 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. Det har ordnats olika föreläsningar inom hållbarhet. Även inom Coast 4us 

beslöt nämnden att inga nya projekt påbörjas innan nämnden har fått en utförlig redogörelse angående 

ekonomin i projektet.   

Ärendena tas upp igen inom en månad, med en ekonomisk flödesrapport för båda projekten, i den ska 

det framkomma utgifter och inkomster, riskanalys samt sammanställning av räkningar som inte blivit 

godkända, inlämnade rapporter som väntar på utbetalning från antingen landskapsregeringen eller EU.  
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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: 

Ärendet bordläggs till nästa möte måndagen den 4 november kl.15.00 
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§ 59 Julturlista 

Det har framkommit att julturlistan för 2019 är kopierad från 2018, så på julafton finns det bara en 

färja som avgår kl.17.00 från Långnäs, på juldagen kör färjorna 2018 års annandagstrafik. Detta har 

medfört att många har svårt att ta sig till Kökar för att fira jul tillsammans med sina familjer. Bilaga 2. 

 

Förslag:  

Kökar och Sottunga kommun skickar in en skrivelse till landskapsregeringen om rättelse av 

julturlistan, så att alla som vill fira jul på Kökar och Sottunga har en möjlighet att åka. 

 

Beslut: 

Förslaget godkännes. 
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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. 

 

§61 Turlista 2020 

Turlistan för 2020, har kommit för korrekturläsning. Bilaga 3. 

 

Förslag:  

Kökar står fast vid samma synpunkter som vi skickade in tidigare och skickar dem på nytt till 

infrastrukturavdelningen. 

 

Beslut: 

Förslaget godkännes. 
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§ 62 Bygga och Bo mässa 

Brändö kommun har erbjudit Kökar att delta i Bygga och Bomässan i Åbo februari 2020, kostnaderna 

för mässan är 4.500-5.000€, bilaga  

För Kökars del skulle detta innebära en kostnad på ca. 2.500-3.000€ 

 

Förslag:  

Nämnden diskuterar deltagande i mässan 

 

Beslut: 

Nämnden beslöt att inte delta i nuläge utan att vi måste arbeta fram en marknadsföringsplan och 

material innan vi kan skicka någon på en mässa. Om någon frivillig, företagare eller förening vill delta 

i mässan kan vi stödja deltagandet enligt tidigare beslut. 
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§ 63 Tillkännagivande kännedom 

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

Företagsam skärgårds protokoll 21.8.2019. Bilaga 5. 

Företagsam skärgårds protokoll 9.10.2019, Bilaga 6. 

 

Förslag:  

Nämnden tar protokollen till kännedom 

Beslut: 

Förslaget godkännes. 
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§ 64 Avslutning 

 

Sammanträdet avlutades kl. 18.40. 
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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 54,55,56,64 

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 
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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 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. 
 

 

 


