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Förklaring   till   förkortningar:   KS   kommunstyrelsen   KF   kommunfullmäktige   KD   Kommundirektören 
   

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   

Mötestid      

27.01.2021   kl   19.00-20:45    Kommunkansliet     

Närvarande   ordinarie   beslutsfattare   

X   Pleijel   Christian,   ordförande    X   Sundström   Gunnar   

   Holmström   Harry,   viceordförande    X   Nylund   Robin     

X   Dahlgren   Thomas    Närvarande   ersättare   

X   Bodmark   Inger    X   1   -   Allgode   Gerry   

X   Björk   Natalie   X   2   -   Hellström   Krister   

X   Sundberg   Maria        

   Carlström   Mats        

Övriga   närvarande   

x    Kerstin   Staf,   ordf   kommunstyrelsen       Rainer   Eriksson,   vice   ordf.   kommunstyrelsen   

x    Johan   Rothberg,   kommundirektör         

Underskrifter   

  
  

Christian   Pleijel,   ordförande   

  
  

Johan   Rothberg,   kommundirektör   

Justerat   tid   och   datum    Plats   

28.01.2021   kl   14:00    Kommunkansliet   

  
  

Robin   Nylund   

  
  

Natalie   Björk   

Protokollet   framläggs   till   påseende      
  

Intygas:   Johan   Rothberg   28.01.2021   
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Sida   
Föredragningslista   

  
§   1   Laglighet   och   beslutsförhet 3   

§   2    Val   av   två   protokolljusterare 3   

§   3    Godkännande   av   föredragningslistan 3   

§   4    Val   av   fullmäktiges   presidium 3   

§   5    Tid   och   plats   för   fullmäktiges   ordinarie   sammanträden 3   

§   6    Val   av   ledamöter   i   den   nya   omsorgsnämnden 3   

§   7    Utbildningschef   samarbetsavtal   med   Sottunga   och   Föglö 4   

§   8    Utbildningsstadga   för   Kökars   kommun 4   

§   9   Ärenden   till   kännedom        * 5   

§   10   Mötet   avslutas 5   
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 §   1 Laglighet   och   beslutsförhet   

KF   Beslut:   Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört.   

§   2   Val   av   två   protokolljusterare   

KF   Beslut:   Till   protokolljusterare   väljs   Robin   Nylund    och    Natalie   Björk.    Protokollet   justeras   
den   28.01   kl   14:00   

§   3   Godkännande   av   föredragningslistan   

KF   Beslut:   Föredragningslistan   godkänns.   

§   4   Val   av   fullmäktiges   presidium   

KF   Beslut:   Christian   Pleijel   valdes   till   ordförande   och   Harry   Holmström   valdes   till   vice   
ordförande.   

§   5   Tid   och   plats   för   fullmäktiges   ordinarie   sammanträden   

Beslut:   Möten   hålls   på   kommunkansliet   kl   19:00   följande   dagar:   
24   mars,   19   maj,   30   juni,   25   augusti,   27   oktober,   24    november,   22   december   

§   6   Val   av   ledamöter   i   den   nya   omsorgsnämnden   

KS   nr   11   15.12.2020   bordlagt   ärende   

I   och   med   att   socialnämnden   försvinner   vid   årsskiftet   och   en   Omsorgsnämnd   har   inrättats   måste   
ledamöter   för   den   nya   nämnden   väljas   till   den.     

KD   föreslår   att   styrelsen   inför   fullmäktige   föreslår   fyra   ledamöter   till   den   nya   omsorgsnämnden   
för   åren   2021-2023.   

KS   Beslut:   Bordläggs   

KS   12.01.2021     

KS   Beslut   Kommunstyrelsen   föreslår   inför   fullmäktige   följande   personer   till   medlemmar   i   
omsorgsnämnden.   

Ordinarie Ersättare   
Nina   Grönroos-Friman   ordförande Johanna   Hellström   
Inger   Bodmark,   viceordförande Lotta   Eriksson   
Gerry   Allgode Robert   Karlman   
Krister   Hellström   Gunilla   Pleijel   

   

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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KF   Beslut:     

Ordinarie Ersättare   
Nina   Grönroos-Friman   ordförande Johanna   Hellström   
Gerry   Allgode Robert   Karlman   
Krister   Hellström   Lotta   Eriksson   
(obesatt) Natalie   Björk   

Kommunstyrelsen   ges   i   uppdrag   att   återkomma   med   förslag   på   ytterligare   en   ordinarie   ledamot.     

§   7   Utbildningschef   samarbetsavtal   med   Sottunga   och   Föglö   

KS   15.12.2020   

Fr.o.m.   1.1.2021   träder   den   nya   LL   om   barnomsorg   och   grundskola   (ÅFS   2020:32)   i   kraft.   Syftet   med   
lagen   är   att   utbildningsverksamheterna   barnomsorg,   grundskola   samt   grundskoleutbildning   för   andra   
än   läropliktiga   ska   förvaltas   gemensamt   i   kommunen.     

Avsikten   med   en   administrativt   sammanhållen   utbildningsverksamhet   är   att   stödja   samsynen   bland   
pedagogerna   samtidigt   som   en   samverkan   mellan   skolan   och   barnomsorgen   underlättas   administrativt   
och   praktiskt.   Enligt   den   nya   lagstiftningen   ska   det   finnas   en   utbildningschef   alternativt   
barnomsorgschef   och   grundskolechef   i   kommunen   då   lagen   träder   i   kraft.     

Nuvarande   skoldirektör   tjänsten   är   70%   av   heltid   och   sköts   i   ett   samarbete   med   Sottunga   som   
huvudman   där   Kökars   andel   är   25%,   Föglös   andel   är   25%    och   Sottungas   andel   är   20%.   I   det   nya   
avtalsförslaget   där   daghemsverksamheten   överförs   till   skolan   har   inrättas   en   tjänst   som   utbildningschef   
på   80   %   av   heltid   med   Sottunga   som   huvudman   där   Föglös   andel   blir   40%,   Kökars   andel   blir   25%   och   
Sottungas   andel   blir   15%.   

Kommunfullmäktige   i   Sottunga   har   vid   sitt   sammanträde   12.11.2020   godkänt   förslag   till   
samarbetsavtal   för   gemensam   utbildningschef   med   kommunerna   Föglö   och   Kökar   och   översänt   avtalet   
till   Föglö   och   Kökars   kommun   för   godkännande.   Kommunstyrelsen   i   Föglö   har   inför   fullmäktige   
godkänt   avtalet   den   01.12.2020.   

Bilaga   KF   §   141   Samarbetsavtal   för   utbildningschef.   

KD   Föreslår   att    kommunstyrelsen   föreslår   för   kommunfullmäktige   att   förslaget   till   
samarbetsavtal   för   gemensam   utbildningschef   för   Sottunga,   Föglö   och   Kökars   kommuner   fr   o   m   
1.1.2021   godkänns.   

KS   beslut:   Förslaget   godkänns   

KF   Beslut:   förslaget   godkänns   

§   8   Utbildningsstadga   för   Kökars   kommun   

KS   §   140   15.12.2020   

§   94   Skolnämnden   

En   ny   utbildningsstadga   har   utarbetats   med   anledning   av   ny   lagstiftning.   

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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Skoldirektörens   förslag:    Skolnämnden   godkänner   utbildningsstadgan   och   föreslår   för   
kommunstyrelsen   att   den   antas   fr.o.m.   den   01.01.2021.   Den   gamla   skolstadgan   upphävs   att   gälla   den   
31.12.2020   

BESLUT:   Förslaget   godkänns.   

Bilaga   KF   §   8   Utbildningsstadga   för   Kökars   kommun   

KD   föreslår   att   förslaget   godkänns   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns.   

KF   beslut:   På   grund   av   den   utvidgade   ansvarsområdet   beslutar   fullmäktige   att   Skolnämnden   
byter   namn   till   bildningsnämnden   samt   att   namnet   i   skolstadgans   benämning   ändras   i   enlighet   
med   detta.   I   övrigt    godkänns   förslaget.   

§   9   Ärenden   till   kännedom   

● Bilaga   KS   §94   Ålands   landskapsregering   har   begärt   synpunkter   på   andra   utkastet   till   havsplan     
● Bilaga   KS   §   94   B   Ålands   landskapsregering   har   begärt   synpunkter   på   uppdateringar   av   

förvaltningsdokument   för   vatten     

KF   Beslut:   kommunstyrelsen   ges   i   uppdrag   att   bereda   ett   yttrande   om   havsplanen   och   
förvaltningsdokumentet.   

§   10   Mötet   avslutas  

Mötet   avlutades:   20:45     

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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ANVISNING   FÖR   BESVÄR   

BESVÄRSFÖRBUD   

KOMMUNALBESVÄR   

  

BESVÄRSSKRIFT   

  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   

Vad   förbudet   grunda   
sig   på   

Eftersom   nedan   nämnda   beslut   endast   gäller   beredning   eller   verkställighet,   
kan   enligt   §   112   kommunallagen   rättelseyrkande   inte   framställas   eller   
kommunalbesvär   anföras   över   beslutet   
  

Paragraf   1-3,   5,9.10   
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   

Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

I    i   enlighet   med   kommunallagen   111   §   kan   ändring   sökas   skriftligt   
genom   besvär.   
  

Besvärsmyndighet   är   
Ålands   förvaltningsdomstol   
PB   31   
22101   Mariehamn   
  

Paragrafer:     4,6,7,8   
  

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   
  

I   besvärsskriften   skall   anges   
- ändringssökandens   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.   


