FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Nr

3 mars 2020

3
1

Sammanträdestid

Tisdag 3 mars 2020 kl. 16.15 – 17.15.

Sammanträdesplats
Beslutande

Kommungården i Föglö.
Närvarande
Rainer Juslin, ordförande
Margaretha Karlsson, suppleant
Gunilla Hagman
Beatrice Sjöberg
Andreas Henriksson

Frånvarande

Stefan Laine, viceordförande

Föredragande

Niklas Eriksson, kommundirektör,

Övriga närvarande

Gun-Britt Gullbrandsson, fullmäktigeordförande

Paragrafer

§ 41 – 49.

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Rainer Juslin

Niklas Eriksson

Protokolljustering
Ort och tid

Föglö, 4.3.2020

Andreas Henriksson
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Intygar
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Sammanträdestid

Tisdag 3 mars 2020 kl. 16.15.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

Ärende

1
2
3
4
5
6
7
8
9

§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kst protokoll 4.2.2020
JORDFÖRVÄRV Utlåtande över Patrick Åhs Wendells ansökan
DAGHEMMET MYRAN Ordinarie arbetsavtal som barnskötare
HANDIKAPPSERVICE Lokalt avtal ang. nattarbetsskift
STRATEGIDOKUMENT TRAFIKEN Motion av Torsten Sundblom
DELGIVNING Skrivelser och beslut

--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i
kommungården onsdag 4 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 27 februari 2020
Föglö 27 februari 2020
Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör
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41-42

03.03.2020
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst: § 41
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: § 42
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Andreas Henriksson med Beatrice Sjöberg
som ersättare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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4

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst: § 43
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KST PROTOKOLL 04.02.2020
Kst: § 44
Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens
protokoll 04.02.2020.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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JORDFÖRVÄRV UTLÅTANDE ÖVER PATRICK ÅHS WENDELLS ANSÖKAN
Kst: § 45
Med brev 10.02.2020 nr 102 Rk1a inbegär Ålands landskapsregering
kommunens utlåtande över Patrick Åhs Wendells ansökan om rätt att
äga en kvotdel om ½ av fastigheten Gamla Uppgård RNr 2:19 i Bråttö.
Fastighetens storlek uppgår till 8160 m2, är bebyggd med ett
egnahemshus som skall användas för sökandens och dennes sambos
fasta boende.
Sökanden har hemort i landskapet. Fastigheten gränsar inte till vatten
men har andel i samfällt vattenområde, som dock kan undantas vid
fastighetsöverlåtelsen om landskapsregeringen anser att det är en
förutsättning för beviljande av jordförvärvstillstånd. Sökanden äger och
besitter sedan tidigare ingen fast egendom i landskapet Åland.
Enligt LL om jordförvärvsrätt och –tillstånd 12 § kan personer som inte
har jordförvärvsrätt efter prövning beviljas jordförvärvstillstånd av
landskapsregeringen. Vid prövningen bör landskapsregeringen beakta
bl.a. sökandens avsikt att fast bosätta sig i landskapet samt
markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål.
I LF om jordförvärvstillstånd 4 § stadgas om grunderna för att erhålla
jordförvärvstillstånd. Ansökan uppfyller inte fullt ut någon av dessa
punkter varför ett ev förord skall baseras på undantag.
Den punkt som närmast kan tillämpas och sökanden också hänvisar till
är 4 § 2 mom 4) punkten där det bl.a. sägs att jordförvärvstillstånd
beviljas för gemensamt fast boende om området understiger 8.000 m 2
och inte får eller bör delas på grund av dess läge eller
naturförhållanden. Marken får inte gränsa till vatten och skall vara
belägen inom planerat område, bykärna eller annat område som är
avsett för fast bosättning. Till marken får inte höra andel i samfällda
vatten- och jordområden eller jakt- och fiskerättigheter.
I
kommunens
egna
jordförvärvsprinciper
antagna
av
kommunfullmäktige 15.12.2016 § 90, som används i samband med
kommunens utlåtanden, kan punkt 1b) tillämpas i föreliggande fall. Där
sägs att kommunen skall ha speciellt positiv inställning till dispenser för
fast bosättning i bykärnor och obebodda hus. Undantag från ”8.000
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 45
m2-gränsen” kan också förordas ifall det är fråga om en tidigare bildad
enhetlig fastighet.
Ifall ansökan om andel i samfällt vattenområde förordas avges
kommunens utlåtande av kommunfullmäktige, i annat fall av
kommunstyrelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar ansökan med hänvisning till att förvärvet
hänför sig till fast bosättning och då området förvärvas tillsammans
med sökandens sambo som innehar åländsk hembygdsrätt. Förvärvet
innebär också att ett obebott hus för fast bosättning i ett bycentrum blir
bebott.
Kommunen är medveten om att ansökan inte uppfyller alla de formella
kraven för jordförvärvstillstånd men varje fast bosatt person är mycket
betydelsefull för kommunen och i det här fallet har sökandens sambo,
som förvärvar halva fastigheten, hembygdsrätt och dessutom nära
anknytning till området som också ligger i bykärnan med närhet till
andra befintliga bostadshus. Områdets storlek överstiger gränsen på
8.000 m2 men fastigheten utgörs av en färdigbildad fastighet och
överskridningen är marginell varför förvärvet också förordas till denna
del.
I fastigheten ingår andel i samfällt vattenområde, som dock enligt
sökanden
kan
undantas
vid
fastighetsöverlåtelsen
om
landskapsregeringen anser att det är en förutsättning för beviljande av
jordförvärvstillstånd. Kommunstyrelsen förordar inte ansökan till denna
del då den uppenbart strider mot landskapsförordningen.
BESLUT:
Gunilla
Hagman
anmäler
jäv
och
avlägsnar
sammanträdesrummet under ärendets behandling.

sig

Förslaget godkänns enhälligt.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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DAGHEMMET MYRAN ORDINARIE ARBETSAVTAL SOM BARNSKÖTARE
Soc: § 64
Under 2019 tillsattes en tillfällig barnskötare på 100 % med uppehåll
över sommaren. I och med ökade öppettider och i stället för att ta in
semestervikarier är behovet permanent.
Från 1 januari 2020 finns endast två ordinarie barnskötare 100 + 60 %
till förfogande plus t.f barnskötare 100% fram till 9 augusti 2020.
Kommande år beräknas 27 barn vara inskrivna mellan kl. 07.00 –
17.30.
Personalbehovet enligt barnomsorgslagen är 4,54% 2020.
”Enligt barnomsorgslagens riktlinjer för personaldimensionering”.
Hänv. Barnomsorgslag för landskapet Åland 86/2011
Socialnämnden besluter om hur daghemmet ska organiseras år 2020.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen att:
- inrätta och lediganslå ett ordinarie arbetsavtal som barnskötare
100% av heltid från den 1 januari 2020.
BESLUT:
Socialnämnden omfattar förslaget.
__________
Kst: § 196
Kommundirektörens förslag:
Socialnämndens
förslag
omfattas
under
förutsättning
att
kommunfullmäktige godkänner budgeten för 2020 till berörda delar och
träder i så fall i kraft fr.o.m. 1 januari 2020.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende
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8
16
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Kst: § 196
BESLUT:
Godkänns. På förslag av Stefan Laine besluter kommunstyrelsen
enhälligt justera tiden så att ordinarie arbetsavtal inrättas och
lediganslås från den 1 april 2020.
__________
Soc: § 14
Eftersom det är mitt i terminen och daghemmet har fått göra en del
tillfälliga omstruktureringar med förskolan under vårvintern 2020 borde
arbetsavtalet inrättas och lediganslås från 10 augusti 2020 i samband
med uppstart av ny verksamhetsperiod.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om att få justera tiden så
att arbetsavtalet inrättas och lediganslås från den 10 augusti 2020.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 46
Kommundirektörens förslag:
Socialnämndens anhållan omfattas.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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HANDIKAPPSERVICE LOKALT AVTAL ANG. NATTARBETSSKIFT
Soc: § 17
De fyra personliga assistenterna som jobbar i nattarbetsskift i
periodarbete har önskemål om att regelbundet få arbeta mer än
avtalsenliga nio timmar per dag. Anledningen till anhållan är att de
önskar arbeta enligt ett sjudagars-ledighet-system (jobbar tre nätter,
lediga sju, jobbar fyra nätter och lediga sju) och för att det skall fungera
önskar de kunna arbeta upp till 11 – 12 timmar per dag.
Socialsekreteraren har tillsammans med Pauliina från Björkkö Ab haft
ett möte med FOA-Å och TCÅ onsdag 29 januari 2020 och diskuterat
frågan.
Såvida ÅKAD inget har att invända avser socialnämnden att ingå lokalt
avtal om max. 12 timmars arbetsdag med FOA-Å och TCÅ r.f. alt.
deras befullmäktigade medlemsförening efter genomgångna
avtalsförhandlingar, vilka förhoppningsvis är en formalitet.
Hänv.: förslag till lokalt avtal för nattarbetsskift.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att ingå lokalt avtal om
max 12 timmars arbetsdag för personliga assistenter nattarbetsskift.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 47
Kommundirektörens förslag:
Socialnämndens anhållan omfattas.
Kommunstyrelsen efterhör ÅKAD:s synpunkter på avtalet och ingår
lokalt avtal i enlighet med föreliggande förslag såvida ÅKAD inte
framför några invändningar mot detta.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

47

03.03.2020

10

Kst: § 47
Tidpunkten i avtalet justeras till 1.4.2020 eller fr.o.m. månaden efter att
ÅKAD:s utlåtande har erhållits och avtal kunnat undertecknas.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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STRATEGIDOKUMENT TRAFIKEN MOTION AV TORSTEN SUNDBLOM
Kst: § 48
Fullmäktigeledamot Torsten Sundblom inlämnade vid fullmäktigemötet
30 januari 2020 bifogade motion ang. utarbetande av strategidokument
gällande trafiken.
Bilaga nr 1 § 48/3.3.2020.
Torsten Sundbloms motion.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp om fyra personer för
beredning av motionens frågeställningar.
Byråsekreteraren är i enlighet med tjänstebeskrivning arbetsgruppens
sekreterare.
Arbetsgruppens förslag emotses kommunstyrelsen tillhanda senast 8
juni 2020.
BESLUT:
Godkänns.
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av följande
personer;
Gun-Britt Gullbrandsson
Torsten Sundblom
Stefan Laine
Alfons Boström
Gun-Britt Gullbrandsson utses till arbetsgruppens ordförande.
__________

Protokolljusterarnas signatur
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Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende
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DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kst: § 49
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- kommundirektörens beslutsprotokoll 10.02.2020 ang. utlåtande
över Storklobb Ab:s ansökan om jordförvärvstillstånd,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll 31.01.2020 ang. inköp av 5 st
avfallskärl till Degerby centrum,
- byggnadsinspektörens beslutsprotokoll 6.2.2020 ang. 1 st bygglov
samt 1 st enskilt avloppstillstånd,
- protokoll fört vid kommundirektörsmöte i Mariehamn den
17.01.2020,
- förbundsstämmans för KST sammanträdesprotokoll nr 1/2020 av
den 14.02.2020,
- lantmäteriförrättning (styckning) 13.02.2020 ang. mark köpt av
Föglö Hembygdsförening r.f. från Tallbacka I RNr 3:30 i Degerby
(Hans-Kristian Skaag närvarade som kommunens representant),
- Ålands Vatten Ab:s projektplan för VA-samarbete 2019-2022.
Reviderad version av den 18.12.2019,
- Ålands landskapsregerings brev 29.01.2020 ang. beviljat
jordförvärvstillstånd för Göran Karlsson,
- Ålands landskapsregerings brev 6.2.2020 ang. beviljat
jordförvärvstillstånd för Mattias Måhl,
- Ålands landskapsregerings brev 4.2.2020 nr 13 U2 ang. svar på
frågeställningar med anledning av antagen LL om barnomsorg och
grundskola,
- Ålands landskapsregerings brev 4.2.2020 nr 14 U2 ang. svar på
fråga ställd av kommundirektörerna ang. ersättning för anordnande
av träningsundervisning,
- Ålands landskapsregerings brev 5.2.2020 nr 51 S2 ang.
klarläggande av gränsdragningar KST – primärkommun,
- Ålands landskapsregerings brev 5.2.2020 nr 52 S2 ang.
beskrivning av klientprocesser och behörighetskrav med anledning
av ny lagstiftning fr.o.m. 1.1.2021,
- ÅSUB:s
statistikmeddelande
nr
2020:1
ang.
arbetslöshetssituationen i januari 2020,
- ÅDA:s ägarinformation av den 6.2.2020,
- KST-nytt nr 1/2020,
- Finlands kommunförbunds brev 6.2.2020 ang. ”Genomförande av
Finlands handlingsplan för öppen förvaltning”.
Protokolljusterarnas signatur
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Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende
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FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

49

03.03.2020

13

Kst: § 49
Delges följande kommitté- och övriga protokoll (som tillställs
kommunstyrelsen och fullmäktigepresidiet per mail);
- arbetsgruppens för planering av nytt avloppsreningsverk sammanträdesprotokoll
nr 17 av den 3.2.2020,

Delges följande nämndsammanträdesprotokoll (inom parentes
kommunstyrelsens representant, protokollen kan läsas på kommunens
hemsida www.foglo.ax när de justerats);
- socialnämndens sammanträdesprotokoll nr 1/2020 av den 5.2.2020
-

(Gunilla/Beatrice),
byggnads- och tekniska nämndens sammanträdesprotokoll nr 1/2020 av den
6.2.2020 (Stefan),
bildningsnämndens sammanträdesprotokoll nr 1/2020 av den 11.02.2020
(Rainer).

Kommunstyrelserepresentanterna redogör därtill för följande;
Rainer Juslin m.fl.,
- landskapsregeringens kommunrunda på Föglö den 2.3.2020.
Kommundirektörens förslag:
Skrivelserna, besluten och protokollen antecknas kommunstyrelsen till
kännedom.
Kommunstyrelsen konstaterar huruvida nämnders, kommittéers och
arbetsgruppers beslut varit lagliga och ändamålsenliga.
BESLUT:
Godkänns. Besluten konstateras vara lagliga och ändamålsenliga.
__________
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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:
§ 41, 45 och 48.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 42 – 44 och 49.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 46-47.

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.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

