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Mötesdatum  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 09.05.2019  

 

Mötestid  Plats 

09.05.2019 kl 19:00-20.05  Kommunkansliet 

 

Närvarande ordinarie beslutsfattare 

x  Sundström Gunnar, ordförande  x  Sundberg Maria 

  Holmström Harry vice ordförande    Sundström Inge 

x  Aalto Jens  Närvarande ersättare 

  Fagerström Helén  x  1 - Hellström Krister  

x  Mickwitz Casper    2 -  Engström Paul   

x  Mickwitz Susanna   3 - Engdahl Johan 

x  Sjöstrand Heidi    

Övriga närvarande 

  Siv Relander ordf kommunstyrelsen    Ralf Johansson vice ordförande 

x  Johan Rothberg, kommundirektör  x 
x 

Camilla Enberg  § 23 
Linnea Eriksson § 23 

 

Underskrifter 

 
 
Gunnar Sundström, ordförande 

 
 
Johan Rothberg, kommundirektör 

 

Justerat tid och datum  Plats 

10.05.2019 kl 15:00  Kommunkansliet 

 
 
Casper Mickwitz  

 
 
Jens Aalto 

Protokollet framläggs till påseende   
 
Intygas: Johan Rothberg 10.05.2019 16:00 

Sida 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Mötesdatum  
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Föredragningslista 

 

§ 20 Laglighet och beslutsförhet 3 

§ 21 Val av två protokolljusterare 3 

§ 22 Godkännande av föredragningslistan 3 

§ 23 Utredning av arbetet inom äldreomsorgen 3 

§ 24 Pågående tvist gällande tilläggsfaktura för byggande av Björnsnäsvägen 4 

§ 25 Sanering av skolan 4 

§ 26 Utlåtande om jordförvärvsrätt Inga-Maj Nilsson 5 

§ 27 Byggnadsinspektörstjänsten på Kökar 6 

§ 28 Ekonomiinformation 6 

§ 29 Mötet avslutas 6 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 09.05.2019  

 

 

 

§ 20 Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

§ 21 Val av två protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare väljs Casper Mickwitz och Jens Aalto. Protokollet justeras den 

10.05.2019 kl 15:00 på kommunkansliet. 

§ 22 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut: Föredragningslistan godkänns. 

§ 23 Utredning av arbetet inom äldreomsorgen 

KST § 43 26.04.2019 

Socialnämnden § 40 08.04.2018 

En motion har inlämnats till fullmäktige  den 11.10 2018 angående vårdkvaliteten på Sommarängen. 

Motionens frågeställningar har besvarats. 

Se bilaga 3. 

Förslag:  Socialnämnden tar del av de frågeställningar som besvarats gällande motionen. Ärendet 
sändes vidare till  kommunstyrelsen. 

Beslut:  Socialnämnden omfattar de frågeställningar som besvarats gällande motionen. Ärendet sändes 
vidare till kommunstyrelsen. 

KST 

Socialsekreteraren kallas till mötet: 

Bilagor: Svar på motion angående vårdkvaliteten på Sommarängen (bilaga 3 Soc) 
Avvikelserapport äldreomsorgen 
Den fysiska arbetsmiljön (utvecklingssamtal) 
Indirekta:direkta åtgärder 
Personalpolicy för Kökar kommun 
Plan för läkemedel 
Vårdplanering egenvård 
Välkommen på utvecklingssamtal 
Värdegrund för Sommarängen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Mötesdatum  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 09.05.2019  

KD föreslår: att kommunstyrelsen inför fullmäktige godkänner socialnämndens redogörelse som 

tillräcklig åtgärd med anledning av motionen. 

Beslut: Förslaget godkänns 

KF beslut: Förslaget godkänns 

§ 24 Pågående tvist gällande tilläggsfaktura för byggande av 

Björnsnäsvägen 

KST §44 26.04.2019 

KST § 38 25.03.2019 

Entreprenören har fört frågan till tingsrätten för behandling. Efter det har förlikningsförhandlingar 
förts mellan Kökar kommun och entreprenören som lett till att ett förlikningsförslag föreligger.  

KD föreslår att kommundirektören beviljas fullmakt att avtala om förlikning  under 

förutsättning att fullmäktige beviljar  ett tilläggsanslag. 

KST Beslut: förslaget godkänns 

Beslut: förslaget godkänns: 

Parterna har nu kommit överens om ett förlikningsavtal där Kökar kommun betalar 12 500,00 euro 
inklusive moms (10.080,64 exkl.moms)  till Sundström såsom ersättning för den stridiga delen (20 832 
inklusive moms) av fakturan. Parterna ansvarar själva för sina rättegångs-, juridiska och eventuella 
övriga uppkomna kostnader i ärendet. Förlikningen förutsätter att fullmäktige beviljar tilläggsanslag 
för ersättningen samt rättegångskostnader. 

KD föreslår att kommunstyrelsen inför fullmäktige godkänner förlikningsavtalet och föreslår ett 

tilläggsanslag om 10.080,64 eur samt tillkommande juridiska kostnader om 3.500 euro. 

KST Beslut: Förslaget godkänns 

Beslut: Förslaget godkänns 

§ 25 Sanering av skolan 

KST § 45 26.04.2019 

KST § 37 25.03.2019 

BTN 9 § Fastighetsskötsel sommaren 2019  

Under sommaren borde anställas en vikarierande fastighetsskötare anställas, denna person kunde med 
fördel vara anställd minst 3 månader och då kunde arbeten utföras på skolan då ingen vikarie behövs 
för ordinarie fastighetsskötare. Vikarie behövs för att sköta vattenverk, avloppsverk samt fastigheter 
samt övriga arbetsuppgifter under ordinarie fastighetsskötarens semester. 

Förslag 

Förslag att vikarie för 3 månader utannonseras i kommunens infoblad. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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BESLUT 

Byggnadstekniska nämnden beslöt att för kommunstyrelsen föreslå att en 
fastighetskötare/byggnadsarbetare anställs för 6 månader med möjlighet till förlängning. Denna person 
skulle vikariera ordinarie fastighetsskötare under dennes ledighet samt däremellan utföra rivnings och 
byggnadsarbeten på skolan  samt möjligen andra projekt.  

KST 

Saneringen av skolan är akut och arbetet bör helst genomföras under sommaren under skollovet. 
Projektet är av den karaktären att arbetet behöver göras av företag som har erfarenhet av lim och 
mögelsanering. Förslaget från BTN är vällovligt kostnadsmässigt men det kan vara svårt hitta en 
person med rätt kunskap och erfarenhet. Om kommunen genomför arbetet i egen regi är det också 
kommunen som får stå för kostnaderna om arbetet av någon anledning görs på felaktigt sätt eller av 
något annat skäl behöver göras om. 

KD föreslår:att ärendet återremitteras till byggnadstekniska nämnden  för att bjudas ut på 

entreprenad och att saneringen genomförs så snart som möjligt. Om upphandlingen inte kan 

genomföras inom befintlig budget bör nämnden återkomma med begäran om tilläggsanslag. 

Beslut: förslaget godkänns och förklaras omedelbart justerat 

Efter diskussioner med byggnadstekniska nämnden har KD kontaktat Investigo och tagit in en offert 
för ytterligare undersökningar i skolan och upprättande av åtgärdsplan. Offerten för arbetet uppgår till 
3690 euro exklusive moms. till det kommer kostnader för analyser av provtagningar. 

KD föreslår: att kommunstyrelsen inför fullmäktige föreslår ett tilläggsanslag om 5000 euro för 

undersökningar, provtagningar och åtgärdsplan för mögelsanering mm. i Kökars grundskola. 

Bilagor: § 45 Besiktningshuset 01 Kasein i spackel 
§ 45 Besiktningshuset 02 Analyser 
§ 45 Besiktningshuset Protokoll Kökar Skola februari 2018 
§ 45 Investigo offert Kökar Skola 

KST Beslut: Förslaget godkänns 

Beslut: Förslaget godkänns 

§ 26 Utlåtande om jordförvärvsrätt Inga-Maj Nilsson 

KST § 46 26.04.2019 

Landskapsregeringen inbegär Kökars kommuns utlåtande över Inga-Maj Nilssons ansökan om rätt att 
förvärva och besitta fast egendom.  

Utlåtandet bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den 29 april 2019.  

Bilaga: § 46 Utlåtande om jordförvärvstillstånd Inga-Maj Nilsson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KD föreslår att ansökan förordas inför fullmäktige. 

KST Beslut: förslaget godkänns 

Beslut: förslaget godkänns 

§ 27 Byggnadsinspektörstjänsten på Kökar 

KST § 47 26.04.2019 

BTN § 28 27.03.2019 

Kökar kommun har ett flertal gånger diskuterat att en tjänst som byggnadsinspektör borde tillsättas. 
Tjänsten borde med fördel kunna kombineras med kommunteknikertjänst. Under jämförelse med 
övriga skärgårdskommuner borde tjänsten vara på minst 60 % (Föglö 100%, Kumlinge 60 %, Vårdö 
70%, Brändö 100%)  OBS. Kumlinge har mycket lite kommunalteknik. 

Föreslås att tjänsten som kommuntekniker/byggnadsinspektör utannonseras så fort som möjligt.  

Beslut Byggnadstekniska nämnden beslöt att för kommunstyrelsen föreslå att tjänsten som 

kommuntekniker/byggnadsinspektör på 60% lediganslås så fort som  möjligt.  

KD föreslår efter diskussioner med BTN att en 50 % tjänst som byggnadstekniker/inspektör 

annonseras ut under förutsättning att fullmäktige beviljar ytterligare anslag om 12.000. För 

tjänsten finns 10.000 totalt budgeterat för 2019.  

KST Beslut: förslaget godkänns 

Beslut: förslaget godkänns 

§ 28 Ekonomiinformation 

KD informerade om det ekonomiska läget och avvikelser mellan budget och utfall 2018.  

KD föreslår att informationen antecknas till kännedom 

Beslut: Förslaget godkänns 

§ 29 Mötet avslutas 

Mötet avslutades kl 20:05 

 

 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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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 20-22, 28, 29 
Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 
anföras över nämnda nedan beslut 
 
Paragrafer och grund för besvärsförbudet: § 18 
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:  §23-27 
 
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 


