
 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL nr 8  Sida  1  av  10 
 Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  26.08.2021 

 Mötestid  Plats 

 kl 16.00-17:15  Kommunkansliet 

 Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

 x  Lotta Eriksson, ordförande  Dominic Karlman 

 Robert Karlman, vice ordförande  x  Henrik Sundberg 

 x  Kent Finneman  ́   Åsa Gottberg-Jansson 

 x  Olle Dahl  Peder Blomsterlund 

 x  Johanna Henriksson  Helen Fagerström 

 Övriga närvarande 

 Christian Pleijel ordförande KF  Harry Holmström, vice ordförande KF 

 x  Johan Rothberg, kommundirektör 

 Underskrifter 

 Lotta Eriksson, Kommunstyrelsens ordförande  Johan Rothberg, kommundirektör 

 Kallelsen utfärdad den 22.08.2021  Protokolljustering 

 Lotta Eriksson 
 Kommunstyrelsens ordförande  Kent Finneman  Olle Dahl 

 Protokollet framläggs till påseende 

 Intygas: Johan Rothberg  31.08.2021 

 KS=Kommunstyrelsen KF=Kommunfullmäktige KD=Kommundirektören  BN=Bildningsnämnden 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL nr 8  Sida  2  av  10 
 Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  26.08.2021 

 Föredragningslista  Sida 

 § 95 Laglighet och beslutsförhet  3 

 § 96  Val av två protokolljusterare  3 

 § 97  Godkännande av föredragningslistan  3 

 § 98 Rättelseyrkande gällande Kökar kommunstyrelsemöte  16.6.2021  3 

 § 99 Rättelseyrkande av bordläggningsbeslut kommunstyrelsens  ärende 
 § 83 16.06.2021  4 

 § 100 Rättelseyrkande gällande begäran om utlåtande  till förvaltningsdomstolen  4 

 § 101 Begäran om utlåtande till förvaltningsdomstolen  4 

 § 102 Rättelseyrkande gällande val av projektekonom  localRES  5 

 § 103 Anhållan om stöd till slaktskjul  5 

 § 104 Fullmakt till KST gällande ersättning för socialvård.  6 

 § 105 Tillsättande av arbetsgrupp för bostadsprojekt  7 

 § 106 Ändring och komplettering av arbetsgruppen för  rekrytering av ny kommundirektör§ 84  8 

 § 107 Sättet och tiden för sammankallande av kommunstyrelsen  8 

 § 108 Behov av förändringar i förvaltningsstadgan.  8 

 § 109 Mötet avslutas  8 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 KOMMUNSTYRELSEN  26.08.2021 

 § 95  Laglighet och beslutsförhet 

 Kallelse till kommunstyrelsens möten görs enligt förvaltningsstadgan  § 53  av ordförande, eller om 
 denna är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen  anges tidpunkt och plats för sammanträdet samt 
 vilka ärenden som skall behandlas. Därutöver kan ärenden  av brådskande natur handläggas och 
 avgöras under sammanträdet. 

 Kallelsen skall distribueras till ledamöterna jämte  ersättare och till övriga personer som har närvarorätt 
 eller närvaroplikt. Kallelsen distribueras på det  sätt som organet beslutar. 

 Styrelsen  är beslutför då minst hälften av ledamöterna  är närvarande. 

 KS Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat  och beslutsfört. 

 § 96  Val av två protokolljusterare 

 KS Beslut: Till protokolljusterare väljs Kent Finneman  och Olle Dahl  Protokollet justeras  den 
 27.08.2021 kl 11:00 

 § 97  Godkännande av föredragningslistan 

 KS Beslut:  Föredragningslistan godkänns med kompletteringar. 

 § 98 Rättelseyrkande gällande Kökar kommunstyrelsemöte  16.6.2021 

 Siv Relander yrkar på att styrelsemötet inte är lagenligt  sammankallat och att hela mötet måste hållas 
 på nytt. Som motivering anges att möteskallelsen skulle  ha skickats den 15.06.2021 d.v.s. dagen innan 
 mötet. 

 Möteskallelsen sändes ut den 11.06.2021 d.v.s i god  tid innan mötesdagen. Dessutom sändes en 
 komplettering av föredragningslistan ut den 15.06.2021. 

 I förvaltningsstadgans § 53 anges att i kallelsen  skall anges tidpunkt  och plats för sammanträdet samt 
 vilka ärenden som skall behandlas (föredragningslista)  därtill kan ärenden av brådskande natur 
 handläggas och avgöras under mötet. I förvaltningsstadgan  anges inte vad som avses med brådskande 
 natur vilket torde innebära att det är upp till kommunstyrelsen  att avgöra om huruvida man tar upp 
 ärendet till behandling eller inte, 

 Bilaga KS § 98/2021 Rättelseyrkande Siv Relander 
 Bilaga KS § 98/2021 Rättelseyrkande kopia av epost 

 KD föreslår att kommunstyrelsen avslår rättelseyrkande  med hänvisning till 
 förvaltningsstadgans § 53 samt det faktum att kallelsen  bevisligen sänts ut den 11.06.2021. 

 KS Beslut: Förslaget godkänns 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 § 99 Rättelseyrkande av bordläggningsbeslut kommunstyrelsens  ärende 
 § 83 16.06.2021 

 Ett rättelseyrkande undertecknat av Siv Relander och  Ari Linna gällande bordläggning av §83 den 
 16.06.2021. Motiveringen framgår av bilagan. 

 Kommundirektören konstaterar att beslutet om bordläggning  fattats i laga ordning utan omröstning. 
 kommundirektören konstaterar vidare att kommunstyrelsen  är ett beredande organ och att 
 bordläggningen gjorts för att invänta slutlig information  gällande det ekonomiska utfallet i projektet 
 innan ärendet behandlas. 

 Enligt enligt kommunallagens 112 §. om besvärsförbud  framkommer att rättelse inte får yrkas i och 
 kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast  gäller beredning eller verkställighet. 

 Ett bordlagt ärende är fortfarande i beredning då  inget beslut i sakfrågan ännu fattats. 

 Bilaga KS § 99 Rättelseyrkande  medborgarinitiativ 

 KD föreslår att kommunstyrelsen konstaterar att ärendet  fortfarande är i beredning och att 
 besvärsförbud därför föreligger.  Möjlighet till rättelseyrkande  föreligger inte och yrkandet 
 avförs därmed utan vidare åtgärder. 

 KS beslut: Förslaget godkänns 

 § 100  Rättelseyrkande gällande begäran om utlåtande  till 
 förvaltningsdomstolen 

 Ett rättelseyrkande gällande begäran om utlåtande  till förvaltningsdomstolen § 79 den 16.06.2021 i 
 kommunstyrelsen på grund av att det inte framgår av  protokollet om val av ordförande då Styrelsens 
 ordförande anmält jäv. Vidare motiveringar framgår  av bilaga. 

 KD konstaterar att ett formellt fel begåtts och föreslår  att misstaget rättas till genom att ärendet 
 behandlas på nytt. 

 KS Beslut: Förslaget godkänns 

 § 101  Begäran om utlåtande till förvaltningsdomstolen 

 Förvaltningsdomstolen begär utlåtande från Kökars  kommun gällande fullmäktiges beslut 24.03.2021 
 § 22  Motion om ett moratorium för ny och tillbyggnad  av mikro och millimetervågsystem /w-5G 

 Kopia bilaga KS § 79a 16.06.2021 begäran om utlåtande  m.m. 
 Kopia Bilaga KS § 79b 16.06.2021 förslag till bemötande. 

 KD föreslår att kommunstyrelsen på nytt lämnar bemötande  enligt kopia av bilaga 79b 
 16.06.2021 

 KS Beslut: Förslaget godkänns. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 § 102 Rättelseyrkande gällande val av projektekonom  localRES 

 Ett rättelseyrkande om ändring gällande val av projektekonom  för LocalRES har inlämnats av Ester 
 Laurell. Esters påpekande om att ur beredningen saknades  väsentlig information då bilagorna gällande 
 Kairi Jõesalu saknades i utskicket till Kommunstyrelsen  och att kommundirektören felaktigt i 
 beredningen skrivit att ingen direkt bokföringserfarenhet  framgår av ansökan. 

 Förvaltningslagen § 110  anger att den som är missnöjd  med ett beslut av kommunstyrelsen eller en 
 nämnd eller en myndighet som lyder under dem kan framställa  ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i 
 beslutet får inte sökas genom besvär. Enligt förvaltningslagen  § 113 får  Rättelseyrkande anföras av 
 den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet  eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) 
 samt av kommunmedlemmarna. 

 Kommundirektören konstaterar att påpekandet om att  en av bilagorna  saknades i utskicket är korrekt. 
 Noteringen om bokföringserfarenhet avsåg inte den  sökandes formella kompetens eller utbildning utan 
 direkt arbetslivserfarenhet av praktiskt arbete med  redovisningssysslor. Eftersom syftet med att 
 anställa en projektekonom för Kökars andel av localRES  projektet är att kommunkansliets personal 
 skall belastas så lite som möjligt av projektet när  det gäller bokföring, lönehantering, fakturabetalning, 
 rapportering och andra liknande uppgifter som hör  till normal dagliga ekonomifunktioner. Av det följer 
 att dokumenterad arbetslivserfarenhet av praktisk  bokföring är en väsentlig omständighet som man 
 behöver ta hänsyn till. 

 Fyra ansökningar har kommit in från: Niklas Karlsson,  Simon Karlsson, Kairi Jōesalu och Annette 
 Dahl. Samtliga sökande bedöms ha tillräckliga kunskaper  och tillräcklig erfarenhet för att sköta 
 uppgiften. 

 KD föreslår att kommunstyrelsen vidblir sitt tidigare  beslut att Annette Dahl anlitas som 
 projektekonom med motiveringen att hon har tillräcklig  erfarenhet och kunskaper för att sköta 
 uppgiften har god lokalkännedom och har offererat  lägst pris. 

 KS bilaga §102/2021 Rättelseyrkande gällande val av  projektekonom 
 KS bilaga §102/2021 Bilagor ansökningar projektekonom  localRES 

 Olle Dahl anmälde jäv och lämnade rummet. 

 KS beslutar bordlägga ärendet för hörande av projektledare  och biträdande projektledare. 

 § 103 Anhållan om stöd till slaktskjul 

 “Vi på Peders Aplagård vill bistå Kökar kommun att  uppnå en av punkterna i bobarhetsplanen. 

 Vi har talat med och av ÅMHM fått ”Tapphuset” (Oppsjöbrus)  godkänt som slaktskjul. 

 Tappning sker i regel under april-augusti och jaktperioden  pågår från september och året ut. 

 Det är för oss viktigt att upprätthålla en god hygien  och särskilja verksamheterna i tid. 

 Detta skulle i så fall bli ålands första godkända  och registrerade slaktskjul. Namnet ”slaktskjul” är 
 f.ö. missvisande då det i själva verket är en avpälsningsbod.  Det råder i dag ett missförstånd kring 
 regelverket av försäljning av vilt till butik och  restaurang. Det är INTE fritt fram att sälja direkt  till 
 restaurang och butik vilket är den allmänna uppfattningen.  Det krävs att djuret avpälsats i godkänd 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 och registrerad lokal. Tarmarna tas ur i skogen. Jag kommer att stå som kontaktman och föra bok över 
 vilka djur som uppfyllt ÅMHMs direktiv. 

 För att detta skall bli verklighet hemställer vi härmed  om att Kökar kommun tar kostnaden 98€ för 
 registrering av lokalen samt eventuella kontrollkostnader  á 200-268€ . Kontroll sker inte alla år.” 

 Arbetet med att skapa ett godkänt slakthus är ett  vällovligt  initiativ som bör uppmuntras. Dock är 
 Peders aplagård ett affärsdrivande företag och för  privat affärsverksamhet är det normala att 
 verksamheten finansieras med försäljningsintäkter.  Om kommunen skall bevilja stöd till företag så bör 
 det bygga på fastställda principer där alla som driver  eller kommer att driva  någon form av liknande 
 verksamhet behandlas lika. Särskilt restriktiv bör  man vara om stödet enbart gynnar ett enskilt företag 
 eller riskerar att snedvrida konkurrensen. 

 KD föreslår att kommunen understödjer att projektet  genomförs men att begäran om stöd 
 avslås. 

 Olle Dahl anmälde jäv och lämnade  rummet 

 KS beslut: Förslaget godkänns 

 § 104 Fullmakt till KST gällande ersättning för socialvård. 

 ON § 51 23.06.2021 Fullmakt för Kommunernas socialtjänst  k.f gällande ersättning för 
 socialvård för individer inkluderade i ÅFS 2012/74  och FFS 2010/1386 på Åland Fullmakt för 
 Kommunernas socialtjänst k.f gällande ersättning för  socialvård för individer inkluderade i ÅFS 
 2012/74 och FFS 2010/1386 på Åland 

 Kommunernas socialtjänst k.f inbegär en fullmakt att  i kommunens ställe teckna avtal för särskilda 
 kostnader för de individer som nämns i lagarna Lag  om främjande av integration och Landskapslag om 
 främjande av integration gällande socialvård med Egentliga  Finlands NMT-central Avtalet tillämpas 
 exempelvis på den som; 

 1.  Får internationellt skydd, 
 2.  Efter att ha ansökt om internationellt skydd har  beviljats uppehållstillstånd, 
 3.  Har tagits till Finland på särskilda humanitära  grunder eller för uppfyllande av internationella 

 förpliktelser, och 
 4.  Har beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd. 

 Fullmakten ger KST rätt att ansöka om ersättning  för de verkliga kostnaderna från UF-centret. 
 Fullmakten ger KST rätt att ta del av kommunens information  om klienten som är avgörande för att 
 genomföra ovanstående ersättningsförfarande. 

 Fullmakten ska vara undertecknad av behörig firmatecknare  i kommunen och gäller tillsvidare. Av 
 lojalitets avtalet tecknat mellan KST och medlemskommuner  framgår: § 18 Mottagande av 
 information gällande ersättningar Beslut om mottagande  av kvotflyktingar kommer även efter 
 1.1.2021 att fattas av medlems kommunernas fullmäktige. 

 När beslut om mottagande av kvotflyktingar fattats  och kommunen antagit ett integrationsprogram, 
 ingår kommunen avtal med NTM-centralen i riket. Avtalet  berättigar kommunen till kalkylerade 
 ersättningar för mottagandet och även ersättningar  för särskilda kostnader som ska specificeras. När  de 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 mottagna kvotflyktingarna byter hemkommun till en kommun som inte har avtal med 
 NTM-centralerna, förfaller rätten till ersättning  både gällande kalkylerade och särskilda ersättningar. 

 Alla medlemskommuner har inte ingått avtal med NTM  centralerna. Det är viktigt att alla kommuner 
 har avtal med NTM-centralerna, annars förfaller rätten  till ersättning både gällande kalkylerade och 
 särskilda ersättningar. Kommunernas integrationsfrämjande  program fastställs enligt lag i fullmäktige 
 vart fjärde år och definierar arbetet mer detaljerat. 

 Med stöd av § 19 grundavtalet för Kommunernas socialtjänst  k.f. är medlemskommunerna förbundna 
 till att ”vidarebefordra sådana kostnadsersättningar  som tillkommer primärkommun trots att 
 verksamheten egentligen utförs av kommunalförbundet,  till exempel för integrationsarbete. Dessa 
 intäkter räknas till förbundets övriga intäkter  och dras inte från enskild kommuns betalningsandel.” 

 Se bilaga 1, Fullmakt för Kommunernas socialtjänst  k.f gällande ersättning för socialvård för individer 
 inkluderade i ÅFS 2012/74 och FFS 2010/1386 på Åland 

 Omsorgschefens förslag: 

 Kökars kommun undertecknar fullmakt med Kommunernas  socialtjänst k.f gällande ersättning för 
 socialvård för individer inkluderade i ÅFS 2012/74  och FFS 2010/1386 på Åland. Ifall inget avtal 
 finns mellan Kökars kommun och Egentliga Finlands  NTM-central bör ett sådant undertecknas. 
 Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 ON Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet sändes till  kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 Bilaga KS §104/2021 Fullmakt för Kommunernas socialtjänst 
 Bilaga KS §104/2021 KST protokoll 

 KD föreslår att kommunstyrelsen godkänner omsorgsnämndens  förslag. 

 KS Beslut: Förslaget godkänns 

 § 105 Tillsättande av arbetsgrupp för bostadsprojekt 

 Intresset att flytta till Kökar har ökat men bristen  på bostäder är ett hinder för inflyttning. 

 KD föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp  med uppdrag att ta fram förslag till 
 bostadsprojekt. 

 KS beslutar tillsätta en arbetsgrupp bestående av 

 Jan Erik Berg 
 Johanna Henriksson 
 Rolf Eriksson 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 § 106 Ändring och komplettering av arbetsgruppen för  rekrytering av ny 
 kommundirektör§ 84 

 KF § 41 19.05.2021 

 KF Beslut: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram  en profil på den kommande personen. 

 KS 16.06.2021 

 KD föreslår att kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp  för att ta fram en profil och rekrytera en 
 ersättare för den avgående kommundirektören. 

 KS Beslut: Kommunstyrelsen utser kommundirektör Johan  Rothberg kommunstyrelsen 
 ordförande Kerstin Allgode och fullmäktigeledamot  Natalie Björk till  medlemmar i 
 arbetsgruppen. 

 KS 26.08.2021 

 KD föreslår att kommunstyrelsen beslutar om kompletteringar  och förändringar i 
 arbetsgruppen 

 KS Beslutar att Nuvarande kommunstyrelseordförande  ersätter den tidigare ordföranden och 
 att  arbetsgruppen kompletteras med Harry Holmström  och Madelene Ahlgren-Fagerström 

 § 107 Sättet och tiden för sammankallande av kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att kallelsen skall ske minst  4 dagar innan mötet, kallelsedagen medräknad 
 och att möten hålls normalt torsdagar kl 15:30 enligt  kallelse. 

 § 108 Behov av förändringar i förvaltningsstadgan. 

 Förvaltningsstadgans bestämmelser om kallelse till  kommunfullmäktige gällande sättet att kalla till 
 möten och hur tiden för kallelsen skall räknas samt  att även innehållet i kungörelsen behöver 
 preciseras. 

 KS beslut: Kommundirektören ges i uppdrag att bereda  förändringar i förvaltningsstadgan 
 inför kommunstyrelsen. 

 § 109  Mötet avslutas 

 Mötet avlutades: kl 17:15 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 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 95-97, 99, 107-109 
 Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning  kan besvär inte 
 anföras över nämnda nedan beslut 

 Paragrafer och grund för besvärsförbudet: 

 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 Myndighet till vilken 
 rättelseyrkande kan 
 framställas, samt tid för 
 yrkande av rättelse 

 Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan framställa  ett skriftligt 
 rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas  av den som ett 
 beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller  fördel direkt påverkas av 
 beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. 

 Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 98 

 Kökar kommun 
 Kommunstyrelsen i Kökar 
 22730 Kökar 

 Paragrafer 98, 101-106 

 Yrkandet skall framställas inom 14 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.  I vartdera fallet 
 räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen  i besvärstiden. 

 Rättelseyrkandets 
 innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad  det grundar sig på. 

 Yrkandet skall undertecknas av den som framställer  det. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL nr 8  Sida  10  av  10 
 Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  26.08.2021 

 KOMMUNALBESVÄR 
 Besvärsmyndighet och 
 besvärstid 

 I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt  genom besvär. 
 Ändring i beslut med anledning rättelseyrkanden kan  sökas genom 
 kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.  Om 
 beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet,  kan ändring i 
 beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som  är part eller 
 kommunmedlem. 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. 

 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 


