Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Sida

§ Nr

KOMMUNSTYRELSEN

62-71

Datum

1

23.05.2013

Sammanträdestid: 18.30- 19.20
Sammanträdesplats:

Kommunkansliet, Kumlinge

Beslutande:
Ordinarie:
Mia Hanström,ordförande
Tommy Pettersson, viceordf.
Åke Sundman
Satu Numminen
Ingmar Engblom

Personliga ersättare:
Berit Johansson
Göran Eklund
Anders Stenmark
Anne-Mai Enqvist
Agneta Enqvist

Mats Perämaa, fullmäktiges ordförande
Göran Söderlund, fullmäktiges I viceordförande
Ingrid Nygård-Sundman, fullmäktiges II viceordförande
Jim Eriksson, kommundirektör, föredragande om inte annat anges
Underskrifter:
Mia Hanström
Ordförande

Jim Eriksson
Protokollförare

Justering, Kumlinge MÅNdag eftermiddag 27/5
Satu Numminen
Protokolljusterare

2013

Tommy Pettersson
Protokolljusterare

Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge by, TISdagen den 28.5.2013
Intygar, tjänsteställning:
Jim Eriksson,
Kommundirektör

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Sida

KOMMUNSTYRELSEN

§ Nr

62-71

Datum

2

23.05.2013

ÄRENDEN
§ 62 -SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET……………3
§ 63 -VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE…………………………………………..3
§ 64 -FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN………………………3
§ 65 - GRANSKNING AV LAGLIGHET OCH VERKSTÄLLANDE AV
FULLMÄKTIGES BESLUT
§ 66 - ANSÖKAN OM BIDRAG – SVENSKA FINLANDS FOLKTING
§ 67 - KANSLIPERSONALENS SOMMARSEMESTRAR OCH KANSLIETS
ÖPPETHÅLLNING UNDER PERSONALENS SEMESTRAR
§ 68 - SKÄRGÅRDSTRAFIK – KOMMUNENS ANHÅLLAN OM BOKNINGSRÄTT
PÅ STRÄCKAN LÅNGNÄS-ÖVERÖ VV
§ 69 - UTREDNING OM LAGAR OCH INSTRUKTIONER SOM UNDERLAG FÖR
NÄMNDREFORM
§ 70 - ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Övrigt ärende:
§ 71 – FYLLNADSVAL, NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

’

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Sida

KOMMUNSTYRELSEN

§ Nr

62-64

Datum

3

23.05.2013

§ 62 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
Ordförande läser upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall vara antecknat
sammanträdesplats och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas. De
närvarande antecknas i närvarolistan. Enligt 23 § i kommunallagen är styrelsen
beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
FÖRSLAG
Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
DISKUSSION
BESLUT
Ordförande konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
-------------------------------------------------§ 63 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Två styrelseledamöter utses att justera sammanträdets protokoll innan det datum då
det är framlagt till påseende.
BESLUT
Ledamöterna Satu Numminen och Tommy Pettersson utsågs att justera protokollet
över sammanträdet.
-------------------------------------------------------------§ 64 - FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Ordförande läser upp föredragningslistan.
BESLUTSFÖRSLAG
Ärenden enligt föredragningslistan.
DISKUSSION
Kommundirektören föreslog att ärendelistan kompletteras med följande ärende:
FYLLNADSVAL, NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
Förslaget vann understöd.
BESLUT
Ärenden enligt utsända lista med tillägg för ärendet FYLLNADSVAL,
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN.
-------------------------------------------------
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§ 65 – GRANSKNING AV LAGLIGHET OCH VERKSTÄLLANDE AV
FULLMÄKTIGES BESLUT
Enligt § 49 i Kommunallag för landskapet Åland (73/1997) skall kommunstyrelsen
bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, utom
i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelsen och revisorer.
Kommunfullmäktige sammanträdde 2.5.2013.
Kommunstyrelsen går igenom de beslut som fullmäktige fattade.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen konstaterar att fullmäktiges beslut är lagenliga och kan
verkställas.
DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag.
---------------------------------
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§ 66 – ANSÖKAN OM BIDRAG – SVENSKA FINLANDS FOLKTING
Kommunstyrelsens beslut 2012
Även om den ansökta summan är liten och folktingets verksamhet viktig beviljas
inte bidrag. Kommunen prioriterar stöd till verksamhet som sker i kommunen eller
annars har en mer direkt koppling till kommunen.
--------------------------------Se bifogade ansökan.
Ansökan gäller verksamhetsbidrag om 100 euro.
Åländska ledamöter i Folktingets 75-hövdade fullmäktige är Jan Salmén (c), Tony
Asumaa (Lib) Christian Beijar (sd) Sara Kemetter (sd), Eva Dahlén (m)
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Även om den ansökta summan är liten och folktingets verksamhet viktig beviljas
inte bidrag. Kommunen prioriterar stöd till verksamhet som sker i kommunen eller
annars har en mer direkt koppling till kommunen.
DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag.
--------------------------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Sida

§ Nr

KOMMUNSTYRELSEN

§ 67 –

67

Datum

6

23.05.2013

KANSLIPERSONALENS SOMMARSEMESTRAR OCH KANSLIETS
ÖPPETHÅLLNING UNDER PERSONALENS SEMESTRAR

UTREDNING AV SEMESTERDAGAR FÖR RESPEKTIVE TJÄNSTEMAN
Kommundirektören:
Ansöker om semester 8.7-4.8: 20 dagar
Ansöker om att 1/3 av semesterpenningen omvandlas till 4 dagar
semester.
Har 28 dagar årssemester, varmed total årssemester blir 32 dagar om
semesterpenningen minskas och omvandlas till 4 semesterdagar.
Sparar därmed 8+4 dagar årssemester + 13 dagar från tidigare år. Av
de 13 dagarna från tidigare år strävan att ta kunna ut ett flertal under
maj/juni 2013.
Byråsekreteraren:
Ansöker om semester 15.7 – 11.8 = 20 dagar och 23.9 – 29.9 = 5
dagar. Totalt åtgår 25 dagar.
Sparar 13 dagar till vintersemester.
Har 38 dagar årssemester.
Socialsekreteraren:
Ansöker av socialnämnden semester 15.7-4.8 och 12-25.8 = 25 dagar.
Sparar 13 dagar till vintersemester.
Har 38 dagar årssemester.
Kommunteknikern/byggnadsinspektören
Semester beviljas av byggnadstekniska nämnden. Ännu oklart när
semester hålls.
Har 28 dagar årssemester.
Bildningschefen:
Ansöker om semester 24.6-3.8 : 30 dagar
Sparar 8 dagar + 5 dagar från tidigare semester, sparar totalt 13
dagar.
Har 38 dagar årssemester

-------------
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FÖRSLAG
Semester beviljas:
Kommundirektören: 8.7-4.8
Semesterpenningen sänks med 1/3 och omvandlas till 4 dagar semester.
Sparar därmed 8+4 dagar årssemester + 13 dagar från tidigare år. Av de 13
dagarna från tidigare skall strävan vara att ta kunna ut ett flertal under maj/juni
2013.

7

Byråsekreteraren: 15.7-11.8 och 23.9-29.9.
Sparar 13 dagar till vintersemester.
Bildningschefen: 24.6-3.8
Sparar 8 dagar + 5 dagar från tidigare semester, sparar totalt 13 dagar.
Kommunkansliet håller sommarstängt:
Preliminärt 15.7-28.7.
Kommundirektören ges rätt att justera semesterstängningen, exempelvis som en
följd av att kommunteknikern är i arbete slutet av juli, eller om andra
omständigheter som påverkar alternativen blir kända.
Kansliets semesterstängning annonseras ändamålsenligt i KumlingeNytt och på
kommunens anslagstavla och på hemsidan. Oavsett stängningstider kan samtidigt
betonas att själva servicen på grund av semestrar inte har samma omfång som
vanligt under juli månad.

DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag.
---------------------------------------------------
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§ 68 – SKÄRGÅRDSTRAFIK – KOMMUNENS ANHÅLLAN OM BOKNINGSRÄTT
PÅ STRÄCKAN LÅNGNÄS-ÖVERÖ VV
Fullmäktiges beslut 2 maj:
Fullmäktige ger näringslivsnämnden i uppdrag att bereda en formell anhållan från
Kumlinge kommun om rätten att förhandsboka plats för fordon på sträckan LångnäsÖverö vv.
Näringslivsnämnden sammanträder 21 maj.
Utdrag ur nämndens protokoll:

Näringslivsnämnden sänder in en anhållan till ÅLR med följande text:
Härmed anhåller Kumlinge kommun om bokningsrätt för bilister på streckan Långnäs><Överö på södra
linjens fartyg på kombinationsturer från och med 5.8.2013 gällande trafik till och från Kumlinge via Överö.
Paragrafen omedelbart justerad, ärendet till kännedom till kst.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Med näringslivsnämndens beredning som utgångspunkt sänder kommunstyrelsen en
anhållan om bokningsrätt på sträckan Långnäs-Överö vv till trafikavdelningen.
DISKUSSION

Utdrag ur näringslivsnämndens protokoll 21 maj:
Näringslivsnämnden sänder in en anhållan till ÅLR med följande text:
Härmed anhåller Kumlinge kommun om bokningsrätt för bilister på sträckan
Långnäs><Överö på södra linjens fartyg på kombinationsturer från och med
5.8.2013 gällande trafik till och från Kumlinge via Överö.
Paragrafen omedelbart justerad, ärendet till kännedom till kst.
BESLUT
Kommunstyrelsen konstaterade att näringslivsnämnden skickar iväg anhållan om
bokningsrätt i kommunens namn.
Kommunstyrelsen beslöt teckna informationen till sin kännedom.
-----------------------------------------------------
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§ 69 - UTREDNING OM LAGAR OCH INSTRUKTIONER SOM UNDERLAG FÖR
NÄMNDREFORM
Kommunstyrelsen 10.4.2013
BESLUT
Kommundirektören ska senast i september presentera ett utredning som visar bl.a
följande angående kommunens nämndstruktur:
-hur regleras antalet ledamöter i nämnder, vilka bestämmelser finns om antalet
ledamöter?
-vem avgör och när avgörs nämndernas antal?
-i vilka styrdokument krävs ändringar om kommunen går in för att ändra
nämndstrukturen eller antalet ledamöter i nämnderna?
Utredningen ska också beakta de ståndpunkter som näringslivsnämnden kommer att
framföra i frågan om näringslivsnämnden ska avvecklas till följande mandatperiod, så
att dess nuvarande uppgifter fördelas mellan kommunstyrelsen, annan nämnd och
eventuella beredande och verkställande kommittéer/utskott som tillsätts av exempelvis
kommunstyrelsen.

---------------------------------------------------

Kommunstyrelsen 23.5.2013
Bifogade utredning kan ses som en mellanrapport i avseende på kommunstyrelsen
beställning av utredning om förutsättningar för nämndreform.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen ger ytterligare direktiv till utredningen.
DISKUSSION
Näringslivsnämnden hade ombetts ta ställning till frågan om nämnden kan
avvecklas till följande mandatperiod. Näringslivsnämnden gav följande utlåtande
den 21 maj:

-

-

En enhällig nämnd (6 ledamöter på plats) ansåg att Kumlinge kommun ska behålla
näringslivsnämnden även under nästa mandatperiod med följande motiveringar:
Kumlinge är en småföretagarkommun, nuvarande sammansättning av nämnd är lyckad för
att alla ledamöter är företagare och på olika branscher. Det skulle vara svårt att hitta sådana
personer som besitter både kunskap om företagande och dessutom kunskap om helheter
och kommunalekonomi som behövs i tex kst.
En nämnd kan ge sig mycket djupare in i mycket mindre och många fler ärenden är vad tex
kst kan om ärenden överförs dit.
Övriga synpunkter:
Antalet nämndledamöter kan minskas till 5 men suppleantantalet skall ändå vara 3.
Eventuellt kan alla suppleanter i näringslivsnämnden ges närvarorätt på alla möten, kan
nämnden själv bestämma om detta?
Beredningen av en del ärenden i nämnder kunde skötas av arbetsgrupper. I dem kunde man
välja in inflyttare snabbt utan att behöva invänta nästa mandatperiod.
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Ordförande Hanström föreslog
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt kommundirektören att utöka utredningen med
att presentera alternativ till den nuvarande nämndstrukturen.
Förslaget vann understöd.
BESLUT
Kommunstyrelsen tecknade näringslivsnämndens utlåtande och kommundirektörens
utredning till sin kännedom.
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt kommundirektören att utöka utredningen med
att presentera alternativ till den nuvarande nämndstrukturen.
---------------------------------------------------
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§ 70 – ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Byggnadstekniska nämnden 16.5.2013
Nämnden har behandlat byggnadslovsansökan för byggnad för vattenreningsverk
på fastigheten Vårholm 1:9 i Prästgårdenby i Kumlinge kommun.
Vänortsmöte på Åland 27-30.6.2013
Kumlinge och 14 övriga åländska kommunerna ingår i vänortskedja/-samarbete
med 8 övriga nordiska kommuner. Den årliga vänortsstämman hålls i år i Åland. Se
bifogat program. Ca 120 deltagare från de nordiska vänorterna är anmälda. Det är
önskvärt att de enskilda åländska medlemmarna har i alla fall en deltagare någon
av dagarna, det vill säga någon från Kumlinge borde delta åtminstone någon av
dagarna.
Skärgårdsnämnden – tema kortrutt
Se bifogade anteckningar från Skärgårdsnämndens möte den 15 maj.
Anteckningarna rör den presentation om kortruttsprojekt inom skärgårdstrafiken
som gavs på mötet.
Ålands kommunförbund
-Ny förbundsdirektör rekryteras under sommaren 2013.
-Handlingsprogram för framtiden som bilaga. Därtill muntlig information.
Företagsam Skärgård - stämma
Föreningens stämma hålls 18 juni i Mariehamn.
På stämman diskuteras föreningens framtid utgående från kommunernas insamlade
ståndpunkter.
SSSR
Muntlig information om den tidtabell och de beslutssteg som LR hoppas kunna ta
under 2013.
Annagården
Muntlig information från byggnadskommittén.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen tecknar informationen till sin kännedom.
DISKUSSION
BESLUT
Kommunstyrelsen tecknar informationen till sin kännedom.
---------------------------------------------------
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Övrigt ärende:
KOMMUNSTYRELSEN

71

23.05.2013

§ 71 – FYLLNADSVAL, NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
Näringslivsnämndens förste ersättare och ersättaren i fullmäktige Salme Sjöblom
anhåller om befrielse från sina förtroendeuppdrag från 8.6.2013.
Anhållan bifogas protokollet.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen anmodar kommunfullmäktige att förrätta fyllnadsval i
näringslivsnämnden.
DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag. Ärendet till fullmäktige.
---------------------------------------------------
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BESVÄRSANVISNING

Anvisningar om rättelseyrkande
Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd eller en
myndighet som lyder under den kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring
i beslutet får inte sökas genom besvär. Ett rättelseyrkande skall framställas till det
organ som fattat beslutet. Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14)
dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju
(7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram
offentligt.
Rättelseyrkandet skall undertecknas och hemkommun och postadress uppges.
Det skall tillställas den berörda myndigheten under adress:
Kumlinge kommun
AX-22820 Kumlinge
eller inlämnas för diarieföring på kommunkansliet.
Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast
gäller beredning eller verkställighet. (KomL 112§)
Förvaltningsbesvär
Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En
part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om
inte något annat påvisas. Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall
riktas till besvärsmyndigheten, skall anges 1) det beslut i vilket ändring söks, 2) till
vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder
på vilka ändring yrkas
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall
underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress.
Enligt 25 § i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas:
1. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
2. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när
besvärstiden har börjat, samt
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om
dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten,
Ålands förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 Mariehamn.
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