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Nr
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1

Sammanträdestid

Tisdag 17 mars 2020 kl. 16.15 – 18.00.

Sammanträdesplats
Beslutande

Kommungården i Föglö.
Närvarande

Frånvarande

Stefan Laine, viceordförande
Gunilla Hagman
Beatrice Sjöberg
Andreas Henriksson
Rainer Juslin, ordförande

Föredragande

Niklas Eriksson, kommundirektör,

Övriga närvarande

Gun-Britt Gullbrandsson, fullmäktigeordförande

Paragrafer

§ 50 – 65.

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Stefan Laine

Niklas Eriksson

Protokolljustering
Ort och tid

protokollförare

Föglö, 18.03.2020

Beatrice Sjöberg
Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården i Föglö, 18.03.2020

Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

Utdragets riktighet bestyrkes
Ort och tid

Underskrift

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

Utfärdad den

Sida

12.03.2020

2

Sammanträdestid

Tisdag 17 mars 2020 kl. 16.15.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

Ärende

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60

12

§ 61

13
14
15
16

§ 62
§ 63
§ 64
§ 65

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
REPRESENTANTER Utses för kommande kfge sammanträde
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kst protokoll 3.3.2020
AVFALLSHANTERINGEN
HAVSPLAN Avge utlåtande över första förslag
TRAFIKRÅD Utse representanter
BOKNINGSREGLER Utse representant till referensgrupp
DELGIVNING Skrivelser och beslut
DETALJPLAN DEGERBY Detaljplaneändring avseende kvarter
40616 och 40624
DETALJPLAN DEGERBY Delfs Ab:s anhållan om detaljplaneändring
avseende kvarter 4061 och 4063
MEDIS Kursprogram Föglö
SNÖPLOGNING Beslut om rabatterad plogningsavgift 2020
TULLUDDEN Besluta om uthyrning
KOMMUNSTYRELSEN Datum/plats för allmänt möte 2020

--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i
kommungården onsdag 18 mars 2020. Justeringen äger rum senast
kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten
under ordinarie kanslitid kl. 10.00 – 15.00.
---------------

Ordförande
Sekreterare
Rainer Juslin
Niklas Eriksson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 12 mars 2020
Föglö 12 mars 2020
Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr

KOMMUNSTYRELSEN

50-52

Sammanträdesdatum

Sida

17.03.2020

3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst: § 50
KomL. §§ 23 samt förvaltningsstadgan § 53.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Kallelse till
sammanträde skall sändas till ledamöterna minst fem dagar före sammanträdet
kallelsedagen medräknad.

BESLUT:
Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
__________

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Kst: § 51
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Beatrice Sjöberg med Gunilla Hagman som
ersättare.
__________

REPRESENTANTER UTSES FÖR KOMMANDE KFGE SAMMANTRÄDE
Kst: § 52
BESLUT:
Utses Gunilla Hagman med Andreas Henriksson som ersättare.
__________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

53-54

17.03.2020

4

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst: § 53
BESLUT:
Ärende nr 6 § 55 avförs från dagordningen.
Föredragningslistan godkänns i övrigt utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KST PROTOKOLL 3.3.2020
Kst: § 54
Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens
protokoll 3.3.2020.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

55
29

17.03.2020
09.03.2020

5
11

AVFALLSHANTERINGEN
Avfört från dagordningen.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

56

17.03.2020

6

HAVSPLAN AVGE UTLÅTANDE ÖVER FÖRSTA FÖRSLAG
Kst: § 56
Landskapsregeringen inbegär synpunkter över ett första förslag till
havsplan för Åland. Förslaget som nu föreligger utgör ett
diskussionsunderlag med förslag till framtida lokalisering av olika
verksamheter och hur de åländska vattnen ska användas i framtiden.
Havsplanen är ett av flera förvaltningsdokument som utarbetas och
skickas på remiss under 2020 och som sedan ska antas under 2021.
Vid sidan om havsplanen utarbetas en förvaltningsplan och
åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten samt ett
övervakningsprogram och ett åtgärdsprogram för havsområden.
I den slutliga havsplanen ska ingå förslag till lokalisering av framtida
verksamheter, intressen och användningsområden. Planen kommer att
vara riktgivande för olika myndigheter vid planläggning och prövning
av användning av kust- och havsområden.
Remissen genomförs som ett öppet förfarande, vilket innebär att envar
(allmänheten) har rätt att skriftligen yttra sig över förslaget.
Remissversionen finns
www.regeringen.ax.

att

läsa

på

regeringens

Länk
(går
också
att
gå
in
direkt
på
https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/hallbarutveckling/marin-kustomradesplanering-havsplanering

hemsida

hemsidan);

Utlåtanden/synpunkter skall vara landskapsregeringen tillhanda senast
31 mars 2020. Därefter kommer ett slutligt förslag till havsplan
utarbetas som antas av landskapsregeringen i mars 2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen framför följande som bör beaktas i det fortsatta
arbetet med havsplanen;
* de befintliga hamnområdena i Degerby och Överö och det planerade
nya hamnområdet i Hastersboda bör införas,
* flera områden för ”vattenbruk” bör införas för att möjliggöra utveckling
av den för Föglö synnerligen viktiga näringen.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

56

17.03.2020

7

Kst: § 56
För övrigt har kommunstyrelsen inga ytterligare synpunkter över
utkastet till havsplan.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

57

17.03.2020

8

TRAFIKRÅD UTSE REPRESENTANTER
Kst: § 57
Med brev 24.02.2020 nr 134 I1 ber Ålands landskapsregering varje
skärgårdskommun att utse två representanter till det Trafikråd som
landskapsregeringen kommer att tillsätta. Jämställdhetsperspektivet
skall beaktas vid tillsättandet varför kommunen ombeds utse en kvinna
och en man.
Trafikrådet är en rådgivande instans till landskapsregeringen, som
tillsätts med syfte att ta del av skärgårdskommunernas perspektiv på
trafiken. Ett vidare syfte är också att skapa ett forum för att förankra
förändringar i skärgårdstrafiken. De frågor som på ett betydande sätt
påverkar skärgårdstrafiken tas upp i Trafikrådet innan beslut fattas om
förändringar.
Som ordförande för Trafikrådet fungerar infrastrukturministern.
Skärgårdskommunerna utser två representanter per kommun, varav
vid mötena en av kommunens representanter deltar. Kommunen avgör
själv vilken av representanterna som deltar på Trafikrådets möte.
Medlemmarna utses för en mandatperiod men om behov finns kan
representanterna
ändras
under
mandatperioden
och
landskapsregeringen skall då meddelas om kommunens beslut.
Förslagen skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den 31
mars 2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en kvinna och en man till trafikrådet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen
Gullbrandsson.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

beslutar

utse

Protokollet framlagt till påseende

Stefan

Laine

och

Gun-Britt

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

58

17.03.2020

9

BOKNINGSREGLER UTSE REPRESENTANT TILL REFERENSGRUPP
Kst: § 58
Med brev 24.02.2020 nr 135 I1 ber Ålands landskapsregering varje
skärgårdskommun att utse en representant jämte en ersättare till en
referensgrupp för revidering av bokningsreglerna för skärgårdstrafiken.
Därtill kommer Ålands näringsliv och Visit Åland att ha varsin
representant i referensgruppen. Projektet heter ”Enklare regler”.
Projektet skall pågå under åren 2020-2021 och de nya reglerna avses
träda i kraft fr.o.m. 1.1.2022.
Förslagen skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den 31
mars 2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
referensgruppen.

utser

en

representant

jämte

ersättare

till

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Alfons Boström med Stefan Laine som
ersättare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

59

17.03.2020

10

DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kst: § 59
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- kommundirektörens beslutsprotokoll 04.03.2020 ang. fortsättning
efter prövotid för läneräknaren,
- protokoll fört vid kommundirektörsmöte i Saltvik 28.02.2020,
- statistik över kollektivtrafiken i Föglö 2019,
- redovisningar för kommunens fonder 2019,
- Ålands kommunförbunds yttrande med anledning av förslag om LL
om skattelättnader (förhöjd avdragsrätt för maskiner och
inventarier) vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2020-2023,
- avsiktsförklaring 28.02.2020 ang. samverkansavtal social- och
hälsovårdssektorn, parter; ÅHS, Mariehamns stad, Kommunernas
socialtjänst, Ålands kommunförbund,
- Ålands landskapsregerings brev 2.3.2020 nr 47 N1 ang. tillsatta
medlemmar i Ålands skärgårdsnämnd för åren 2020-2021,
- Ålands landskapsregerings brev 3.3.2020 nr 145 Rk1a ang.
jordförvärvstillstånd för Leif Eriksson,
- Ålands landskapsregerings brev 5.3.2020 nr 56 S2 ang.
tillämpningsguide äldrelag (2020:9) för Åland,
- ÅSUB:s statistikmeddelande nr 2020:2 ang. arbetslöshetssituationen i februari 2020,
- AMS:s verksamhetsberättelse 2019,
- ÅSUB 2020:2; definition och nyckeltal för kommuner i svår
ekonomisk ställning,
- ÅHS:s och Ålands landskapsregerings information 6.3.2020 ang.
beredskapen för coronaviruset Covid-19.
Delges vidare följande nämndsammanträdesprotokoll (inom parentes
kommunstyrelsens representant, protokollen kan läsas på kommunens
hemsida www.foglo.ax);
- byggnads- och tekniska nämndens sammanträdesprotokoll nr 2/2020 av den
-

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

9.3.2020 (Stefan),
fritids- och kulturnämndens sammanträdesprotokoll nr 1/2020 av den 11.03.2020
(Beatrice).

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

59

17.03.2020
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Kst: § 59
Kommunstyrelserepresentanterna redogör därtill för följande;
Gun-Britt Gullbrandsson
- Ålands skärgårdsnämnds sammanträde nr 1/2020 den 11.03.2020.
Kommundirektörens förslag:
Skrivelserna, besluten och protokollen antecknas kommunstyrelsen till
kännedom.
Kommunstyrelsen
konstaterar
huruvida
nämndernas
kommittéernas m.fl. beslut varit lagliga och ändamålsenliga.
BESLUT:
Godkänns. Besluten konstateras vara lagliga och ändamålsenliga.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

och

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

60
39
137

17.03.2020
04.02.2020
16.12.2019

12
9
12

DETALJPLAN DEGERBY DETALJPLANEÄNDRING AVSEENDE KVARTER 40616 OCH 40624
BTN: § 137
Fastighetsägarna till Fridhem, 62-406-13-0 vilken ligger inom Degerby
detaljplans kvarter 40616 tomt nr 2 anhåller om en liten justering av
byggrutan på sin tomt. Samtidigt har kommunen gjort en ändring av
ES område i kvarter 40624 på fastigheten Sinting, 62-406-1-94.
Detaljplaneändringen för fastigheten har upprättats av Conny Hammar
arkitekt SAR/MSA vid SAT arkitekter Ab i samarbete med kommunens
ansvariga tjänsteman.
Bilaga 3, BTN: § 137/16.12.2019
Förslag till detaljplanändring
Konstateras att detaljplanändringen gäller fastigheten 62-406-13-0
Fridhem och fastigheten 62-406-1-94 Sinting i Degerby. Ändringen
gällande fastigheten 62-406-13-0 Fridhem är att byggnadsrutan
förstoras med två (2) meter mot väster. Gällande kommunens egna
fastigheten 62-406-1-94 Sinting förstoras ES området västerut för att
ge rum åt den planerade tillbyggnaden av kommunens vattenverk. I
övrigt hänvsisas till bifogad bilaga gällande de konkreta förändringarna
som görs.
Hänvisande till ovanstående gäller det en ”mindre” planändring för
kvarter 40616 tomt nr 2 och kvarter 40624 ES område vilket bedöms
att ett hörande/samråd enligt PBL 30 § och PBF 8 § inte är
ändamålsenligt.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden godkänner det utarbetade förslaget
till ändring av detaljplanen gällande fastigheten 62-406-13-0 Fridhem i
kvarter 40616 tomt nr 2 och fastigheten 62-406-1-94 Sinting i kvarter
40624 ES området i Degerby detaljplan.
Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

60
39

17.03.2020
04.02.2020

13
10

BTN: § 137
Beslut:
Godkänns.
__________
Kst: § 39
Kommundirektörens förslag:
Byggnads- och tekniska nämndens förslag till detaljplaneändring
omfattas.
Då förslaget bedöms gälla ändring av detaljplan som har ringa
verkningar ställs förslaget ut i 14 dagar enligt plan- och bygglagens
(PBL) 31 §.
Förslaget anslås den 13 februari 2020 på kommunens webbplats
elektroniska anslagstavla. Kungörelse om utställande anslås också på
kommunens fysiska anslagstavla vid kommungården.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 60
Inga anmärkningar över detaljplaneändringarna har inkommit.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslagen till
detaljplaneändringar fastställs.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

61
40
136

17.03.2020
04.02.2020
16.12.2019

14
11
11

DETALJPLAN DEGERBY DELFS AB:S ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING AVSEENDE
KVARTER 4061 OCH 4063
BTN: § 136
Delfs Ab genom Johanna Delfs anhåller om detaljplaneändring
gällande fastigheten 62-406-4-17 Carlsro i kvarteret 4063 och
fastighetens skifte nere vid havet som för närvarande är ett
parkområde samt det område som Delfs Ab har anhållit om att få köpa
av kommunen. Planändringen skall ge möjlighet till att bedriva
näringsverksamhet på fastighetens olika skiften och även möjlighet till
en fast bosättning i fastigheten.
Detaljplaneändringen för fastigheten har upprättats av Conny Hammar
arkitekt SAR/MSA vid SAT arkitekter Ab i samarbete med kommunens
ansvariga tjänsteman.
Bilaga 2, BTN: § 136/16.12.2019
Förslag till detaljplanändring
Konstateras att detaljplaneändringen gäller fastigheten 62-406-4-17
Carlsro och fastigheten 62-406-4-63 Talldungen i Degerby. Ändringen
går ut på att ändra planbeteckningen till BT-1/s ”Kvartersområde för
härbärgerings- och hotellrörelse. Utrymmena kan nyttjas för en bostad
i den mån som rörelsen medger. Bebyggelse av kulturhistorisk
betydelse. Taket skall utföras som sadeltak.” Därtill om köpet
godkänns av kommunen införs en beteckning litet ”p” som motsvarar
”Område för parkeringsplats”, litet ”g” ”Byggnadsyta för garage” och ett
litet ”e” ”Byggnadsyta för ekonomibyggnad” på den del av fastigheten
62-406-4-63 som köps av kommunen. Vidare gäller ändringen även
fastigheten 62-406-4-17 skifte nere vid havet som i gällande detaljplan
är parkområde. Detta ändras till BT område med en betekning av b-1
”På område får uppföras 1 stycke strandbyggnad på 40 m² för bastu
och sjöbodsändamål. Byggnadens höjd från medelmarknivån får vara
högst 4,5 m. Området kommer därefter ingå i kvarteret 4061 med en
tomt nummer 1. I övrigt hänvisas till bifogad bilaga gällande de
konkreta förändringarna som görs.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

61
40
136

17.03.2020
04.02.2020
16.12.2019

15
12
12

BTN: § 136
Hänvisande till ovanstående gäller det en ”mindre” planändring för
kvarter 4061 och kvarter 4063 vilket bedöms att ett hörande/samråd
enligt PBL 30 § och PBF 8 § inte är ändamålsenligt.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden godkänner det utarbetade förslaget
till ändring av detaljplanen gällande fastigheten 62-406-4-17 Carlsro i
kvarter 4063 och fastigheten 62-406-4-63 Talldungen i kvarter 4061 i
Degerby detaljplan.
Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Godkänns.
__________
Kst: § 40
Konstateras att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 08.10.2019 §
150 avgivit ett förhandsutlåtande i ärendet och härvid bl.a. framfört att
man inte ser några hinder för att ändra planbeteckningen för
huvudfastigheten så att den möjliggör planerad turistverksamhet och
betr. strandområdet invid bryggan vid vattnet att man kan tänka sig att
förorda en mildrad parkområdesbestämmelse så att den kunde utgöra
ett strandområde i parktillstånd varpå det får uppföras en strandbastu.
På platsen har tidigare funnits ett gammalt magasin.
Betr. ”parkeringsområdet” (ev. köp från kommunen) på granntomten
framförde kommunstyrelsen bl.a. att man ställer sig positiv då behov
av parkeringsplatser också allmänt kommer att finnas för området.
Förslaget till detaljplaneändring som nu föreligger går i linje med
förhandsutlåtandet.
Kommundirektören har fört diskussioner med innehavarna av
förköpsavtalet med kommunen för granntomten, vilka meddelat att de
inget har att anmärka på detaljplaneändringen.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

61
40

17.03.2020
04.02.2020

16
13

Kst: § 40
Dagens sammanträde inleds med besök i området som berörs samt
därpåföljande presentation av sökanden Delfs Ab:s planer.
Kommundirektörens förslag:
Byggnads- och tekniska nämndens förslag till detaljplaneändring
omfattas.
Då förslaget bedöms gälla ändring av detaljplan som har ringa
verkningar ställs förslaget ut i 14 dagar enligt plan- och bygglagens
(PBL) 31 §.
Förslaget anslås den 13 februari 2020 på kommunens webbplats
elektroniska anslagstavla. Kungörelse om utställande anslås också på
kommunens fysiska anslagstavla vid kommungården.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 61
Inga anmärkningar över detaljplaneändringarna har inkommit.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslagen till
detaljplaneändringar fastställs.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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MEDIS KURSPROGRAM FÖGLÖ
Kst: § 62
Medis verksamhet underlyder kommunstyrelsen.
Program för inkommande läsår (2020-2021) skall inlämnas inom kort,
speciellt avseende höstens program.
Kommunstyrelsen har möjlighet att framföra förslag på kurser som
skall hållas på Föglö. I kommunens budget finns upptaget fyra kurser
per termin.
Medis kontaktperson Agneta Raitanen har uppgjort preliminärt förslag
till kursprogram som bifogas.
Bilaga nr 1 § 62/17.03.2020.
Preliminärt förslag till kursprogram.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar det preliminära förslaget till kursprogram
och framför ev. ytterligare förslag på kurser.
BESLUT:
Godkänns.
Kommunstyrelsen har inga ytterligare kursförslag att framföra.
__________
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SNÖPLOGNING BESLUT OM RABATTERAD PLOGNINGSAVGIFT 2020
Kst: § 63
Snöplogningen av privata vägar är en självbärande enhet i
kommunens verksamhet. Detta innebär att vid snörika vintrar uppbärs
vid behov en extra avgift utöver grundavgiften så att snöplogningen blir
självbärande. På motsvarande sätt överförs överskott i snöplogningen
från snöfattiga vintrar för att täcka kostnaderna för kommande år.
I.o.m. att de senaste två senaste vintrarna nu igen varit snöfattiga finns
en möjlighet att för 2020 på samma sätt som 2016-2018 ge rabatt på
snöplogningsavgiften. Det finns ändå en buffert för ev. kommande
snörika vintrar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
kommunfullmäktige
att
på
snöplogningsavgiften för privata vägar 2020 beviljas 50 % rabatt på
den fastställda avgiften. Detta motsvarar totalt ca 3.500 euro.
Föreslås därtill att de timdebiterade också beviljas 50 % rabatt på
grundavgiften, motsvarande ca 2.000 euro.
De som har obetalda fakturor för snöplogning beviljas inte rabatt förrän
alla gamla fakturor är betalda.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

64

17.03.2020

19

TULLUDDEN BESLUTA OM UTHYRNING
Kst: § 64
Med anledning av att nuvarande hyreskontrakt för Tulludden i Degerby
löper ut per den 31.10.2020 bör kommunstyrelsen föra en diskussion
kring den fortsatta uthyrningen innan en utannonsering sker.
Under flera år var uthyrningen i allmänhet två år åt gången mot att den
tidigare var fem år i gången, ifall intresse för någon form av
näringsverksamhet eller liknande skulle dyka upp. Senaste tre åren
har Tulludden dock uthyrts för endast ett år i taget med samma
motivering.
Den omfattande takrenoveringen av fastigheten sker för tillfället och
beräknas vara färdigställt i maj. Hyresnivån beräknas i.o.m. detta stiga
från 815 €/månad till 950 €/månad ifall inga extra oförutsedda
kostnader tillkommer.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen för en diskussion i ärendet varefter diskussionen
antecknas kommunstyrelsen till kännedom och uthyrningsannons sätts
ut.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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KOMMUNSTYRELSEN DATUM/PLATS FÖR ALLMÄNT MÖTE 2020
Kst: § 65
Under de senaste mandatperioderna har kommunstyrelsen haft
principen att 2-3 st kommunstyrelsemöten under tvåårsperioden inleds
(alt. avslutas) med ett allmänt diskussiontillfälle för kommuninvånare
och andra intresserade. Ett tillfälle att ställa frågor till
kommunstyrelsens ledamöter och möjlighet att framföra angelägna
frågor i enlighet med kommunallagens anda och kommunens egna
informationsprinciper och förvaltningsstadga.
Förra mandatperioden (2016-2017 och 2018-2019) arrangerades ett
möte 2016 (Vargskär), två möten 2017 (Matsmårs (för Degerön och
Västersocken) och bystugan i Sanda) och ett möte 2018 (Vargskär).
Mötet planerat hösten 2019 blev inställt då det sammanföll i tid med
valaftonen på Vikingaborg.
Kommundirektörens förslag:
Under år 2020 arrangeras två tillfällen för kommuninvånare och andra
intresserade att träffa kommunstyrelsen enligt ovanstående upplägg.
Preliminärt datum och plats föreslås enligt följande;
Datum

Plats

För

22 september

Matsmårs

Degerön, Västersocken

17 november

Bystugan i Sanda

Sonbodalandet,
Östersocken

BESLUT:
Godkänns.
__________
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD
Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § kommunallagen rättelseyrkande
eller besvär inte framföras över följande paragrafer:
§ 50, 55 – 56 och 60 – 63.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 51 – 54, 57 - 59 och 65.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 64.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Kommunstyrelsen i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ
____________________________
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan
person som befullmäktigats härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke,
boningsort och postadress framgå.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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