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Mötestid   Plats  

04.12.2019   kl   19:00   Kommunkansliet  

 

Närvarande   ordinarie   beslutsfattare  

x   Sundström   Gunnar,   ordförande   x   Sundberg   Maria  

x   Holmström   Harry   vice   ordförande   x   Sundström   Inge  

  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  

  Johan   Rothberg,   kommundirektör      

 

Underskrifter  

 
 
Gunnar   Sundström,   ordförande  

 
 
Johan   Rothberg,   kommundirektör  

 

Justerat   tid   och   datum   Plats  

04.12.2019   kl   20:13   Kommunkansliet  

 
 
Inge   Sundström  

 
 
Maria   Sundberg  

Protokollet   framläggs   till   påseende    
 
Intygas:   Johan   Rothberg   

  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  

Johan Rothberg
x
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Sida  
Föredragningslista  
 
§   55   Laglighet   och   beslutsförhet 3  

§   56   Val   av   två   protokolljusterare 3  

§   57   Godkännande   av   föredragningslistan 3  

§   58   Utlåtande   över   ansökan   om   jordförvärvstillstånd 3  

§   59   Tilläggsanslag   för   arbeten   med   ventilation   och   värme   i   Sommarängen   och   Barnängen 3  

§   60   EU   projekten 4  

§   61   Ärenden   till   kännedom 5  

§   62   Mötet   avslutas 6  

  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  
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§   55   Laglighet   och   beslutsförhet  

Beslut:   Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört.  

§   56   Val   av   två   protokolljusterare  

Beslut:   Till   protokolljusterare   väljs   Inge   Sundström    och   Maria   Sundberg   .   Protokollet  
05.12.2019   kl   14   på   kommunkansliet.  

§   57   Godkännande   av   föredragningslistan  

Beslut:   Föredragningslistan   godkänns.  

§   58   Utlåtande   över   ansökan   om   jordförvärvstillstånd   

KST   §   102   18.11.2019   

Landskapsregeringen   inbegär   Kökars   kommuns   utlåtande   över  
Stengrim   Sundmans   ansökan   om   rätt   att   förvärva   och   besitta   fast  
egendom.  
 
Ansökan   gäller   lägenheten   318-404-4-19   Södra   Korsö   m   13,21   ha.   Området   har   erhållits   som  
förskottsarv   till   bröstarvinge.   Sökande   är   bosatt   i   Sverige   men   är   född   19.08.1982   på   Åland   och   har  
varit   bosatt   på   Åland   till   den   25.07.2007.   Sökande   anhåller   samtidigt   om   jordförvärvsrätt   till   ett  
markområde   i   Lemland.  
 
Enligt   landskapsförordningen   om   jordförvärvstillstånd   skall,   om   det   inte   finns   särskilda   skäl   däremot,  
jordförvärvstillstånd   beviljas   när:  

7)   Sökanden   förvärvar   mark   eller   erhåller   besittning   till   mark   av   en   levande   person   som   han   eller   hon  
är   bröstarvinge   till   och   som   har   varit   lagfaren   ägare   till   egendomen   i   minst   åtta   år.   Förvärvet   eller  
besittningsövergången   innebär   inte   att   produktiv   jordbruks-   och   skogsmark   kommer   att   användas   i  
annat   än   produktivt   syfte.   Markområdet   har   ägts   av   sökandes   far   från   3.6.1996  

Bilaga   KS   §   58  

KD   Föreslår   att   styrelsen   inför   fullmäktige   förordar   jordförvärvstillstånd.  

KST   Beslut:   förslaget   godkänns  

KF   Beslut:   förslaget   godkänns  

§   59   Tilläggsanslag   för   arbeten   med   ventilation   och   värme   i   Sommarängen  

och   Barnängen  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  



/

KÖKARS   KOMMUN PROTOKOLL    MÖTE   nr   7 Sida   4   av   7 

Mötesdatum  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 04.12.2019  

KS   §   105   18.11.2019  

BTN   §   60   04.06.2019  

Efter   flera   klagomål   av   personalen   på   Sommarängen   och   Barnängen   att   värmen   varit   ojämn   samt  
ventilationen   har   varit   dålig   har   värme   och   ventilationsanläggningarna   genomgåtts   och   flera  
felaktigheter   har   upptäckts.   Kostnaderna   för   dessa   arbeten   översteg   de   budgeterade   anslagen   då   större  
arbeten   måste   vidtagas   och   budgeteringarna   av   anslag   har   varit   mycket   låga   p.g.a    kommunens  
ekonomi.   Till   överstigningrna   av   anslaget   behövs   ett   tilläggsanslag.  

FÖRSLAG   Att   tilläggsanslag   om   7000€   begärs   av   kommunstyrelsen.  

BESLUT   Byggnadstekniska   nämnden   beslöt   att   för   kommunstyrelsen   föreslå   att   tilläggsanslaget   ska  
godkännas.   

Satu   Soini   begär   en   rapport   från   HP   kyla   om   vad   dom   har   gjort   och   kollat   igenom   i   Sommarängen   och  
Barnängen   så   att   deras   åsikt   om   anläggningen   inkommer.   

KD   föreslår   att   byggnadstekniska   nämndens   förslag   godkänns   inför   fullmäktige  

KST   Beslut:   förslaget   godkänns  

KF   Beslut   förslaget   godkänns  

§   60   EU   projekten  

KST   §   108   18.11.2019  

NTI   §   57   30.09.3019   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  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  
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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.   

NTI   §   72   18.11.2019   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.   

Siv   Relander   anmäler   jäv   och   deltog   inte   i   behandlingen  

KD   föreslår   att   nämndens   förslag   godkänns   med   tillägget   att   en   kassaflödes   analys   görs.   Att  
Anki   Sved   får   anlitas   för   hållbarhetsplanen   till   en   kostnad   om   totalt   10.000   euro.   Dessutom   bör  
de   åtgärder   som   måste   fullföljas   i   respektive   projekt   för   att   inte   äventyra   projekten   specificeras.  

KST   Beslut:   Förslaget   godkänns   inför   fullmäktige.  

KF   Beslut:   fullmäktige   godkänner   att   projekten   fortgår   som   planerat   dock   så   att   kommunen   får  
ligga   ute   med   maximalt   150.000   i   förskott.   Förevisad   kalkyl   biläggs   till   protokollet.  

§   61   Ärenden   till   kännedom  

● Kommunstyrelsen   har   utsett   en   arbetsgrupp   bestående   av   Robert   Karlman   (ordförande),   Åke  
Hellström,   Kent   Finneman,   Lotta   Brolin   och   Siv   Relander   för   att   utreda   och   komma   med  
förslag   till   placering   av   Örens   fyr   som   skänkts   till   kommunen   av   Sjöbevakningen  

● Kommunstyrelsen   har   även   utsett   en   arbetsgrupp   bestående   av     Johanna   Hellström   Madelene  
Ahlgren-Fagerström   för   skolan,     Inge   Sundström   och   Satu   Soini   för   byggnadstekniska  
nämnden   och   Robert   Karlman   för   kommunstyrelsen   för   att   arbeta   med   skolans  
inomhusluftproblem.  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  



/

KÖKARS   KOMMUN PROTOKOLL    MÖTE   nr   7 Sida   6   av   7 

Mötesdatum  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 04.12.2019  

Beslut: Informationen   antecknas   till   kännedom  

§   62   Mötet   avslutas  

Mötet   avslutades   kl   20:12  

  

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   55-57,   61-62   
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  
 

 
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:    §58-60  
 
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  


