FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Nr

13 juli 2021

8
1

Sammanträdestid

Tisdag 13 juli 2021 kl. 15.05 – 16.25.

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

§ 92 – 100.

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Stefan Laine

Niklas Eriksson

Protokolljustering
Ort och tid

protokollförare

Föglö, 14.07.2021

Beatrice Sjöberg
Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården i Föglö, 14.07.2021

Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

Utdragets riktighet bestyrkes
Ort och tid

Underskrift

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

Utfärdad den

Sida

06.07.2021

2

Sammanträdestid

Tisdag 13 juli 2021 kl. 15.05.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

Ärende

1
2
3
4
5
6
7
8
9

§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kst protokoll 15.06.2021
BOSTADSPRODUKTION Utlåtande över förslag till lagändring
LÖNERÄKNARE Arbetsbeskrivning
UTBILDNINGSFÖRVALTNING Chefens merarbetstid
DELGIVNING Skrivelser och beslut
BUDGETDIREKTIV för budgetberedningen 2022

--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i
kommungården onsdag 14 juli 2021. 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 6 juli 2021
Föglö 6 juli 2021
Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr

KOMMUNSTYRELSEN

92-93

Sammanträdesdatum

Sida

13.07.2021
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst: § 92
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: § 93
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Beatrice Sjöberg med Gunilla Hagman som
ersättare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

94-95

13.07.2021
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst: § 94
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KST PROTOKOLL 15.06.2021
Kst: § 95
Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens
protokoll 15.06.2021.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

96

13.07.2021
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BOSTADSPRODUKTION UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL LAGÄNDRING
Kst: § 96
Med brev 10.06.2021 nr 35 L1 inbegär Ålands landskapsregering
bland annat kommunernas yttrande över förslag till ändring av
landskapslagen om bostadsproduktion.
Hänv.: lagförslag.
Syftet med lagändringen är att frigöra återfinansierade
färdigfinansierade hyresbostäder från den reglering som
förknippad med finansieringsformen.

eller
varit

Ägar- och bostadslån skall kunna återbetalas i förtid utan ersättning
och befrias från användnings- och överlåtelsebegränsningar då
bostadslånet återbetalats.
Kommundirektörens förslag:
Lagförslaget omfattas.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

97

13.07.2021
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LÖNERÄKNARE ARBETSBESKRIVNING
Kst: § 97
Löneräknare Leif Eriksson slutar sitt arbete med anledning av
pensionering fr o m 1 oktober 2021.
Inför att arbetet skall
arbetsbeskrivningen.

lediganslås

görs

en

översyn

av

Kommundirektörens förslag:
Arbetsbeskrivning för löneräknare fr o m 1 oktober 2021 fastställs
enligt bilagt förslag.
Bilaga nr 1 § 97/13.07.2021.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

98

13.07.2021
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UTBILDNINGSFÖRVALTNING CHEFENS MERARBETSTID
Kst: § 98
Utbildningschef Kerstin Lindholm har den 21 juni till sin arbetsgivare
Sottunga kommun, med kopia till samarbetskommunerna Föglö och
Kökar, inlämnat en sammanställning över arbetstiden 5 januari 2021 –
18 juni 2021, som visar på merarbete under nämnda tid på 73 timmar,
dvs ca 3 timmar per vecka i genomsnitt. Totalt med tidigare år har hon
ett saldo på + 149,25 timmar.
Framförallt är det barnomsorgen på Föglö som tagit mer tid än
beräknat i anspråk.
Utbildningschefen har två olika förslag att lösa problemet;
1) Föglös barnomsorgsandel utökas med 10 %
2) Merarbetstiden betalas bort
Kommundirektören har diskuterat frågan med utbildningschefen och
hennes arbetsgivare Sottunga kommun. Förslag till lösning i det korta
perspektivet är att merarbetstiden betalas bort helt eller delvis och att
arbetsprocenten diskuteras i samband med budgetarbetet för 2022 där
alternativen är att höja på arbetsprocenten alternativt att flera av
uppgifterna åläggs daghemsföreståndartjänsten som också är under
tjänsteansvar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för Sottunga kommun att anhopad
merarbetstid betalas bort helt eller delvis enligt överenskommelse med
utbildningschefen och att upplägget för 2022 diskuteras i samband
med budgetprocessen för 2022.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.
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KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida
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13.07.2021
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DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kst: § 99
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- kommundirektörens beslutsprotokoll
18.06.2021 § 62 ang. Jerker Johanssons hyra av torgområdet för
”stånkadagen” den 31.07.2021,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll
11.06.2021 ang. uthyrning av ”pingisrummet” vid Föglö grundskola
till Emmaus Åland 11.06 – 17.08.2021,
16.06.2021 ang. tilläggsarbeten på takarbete Teckis källare,
22.06.2021 ang. antagen offert på nytt medicinskåp till
rådgivningen,
23.06.2021 ang. antaget anbud på grusning av kommunalvägar
och båtplats för Nordic Trout vid Storgetösundsbryggan,
01.07.2021 ang. två nya hyresgäster till kommunens radhus,
- byggnadsinspektörens beslutsprotokoll
18.06.2021 ang. 1 st bygglov och 5 st enskilda avloppstillstånd,
- protokoll fört vid kommundirektörsmöte på Sottunga 17.06.2021,
- förbundsstämmans
för
Kommunernas
socialtjänst
k.f.
sammanträdesprotokoll nr 1/2021 av den 11.06.2021,
- förbundsstyrelsens
för
Ålands
kommunförbund
kf
sammanträdesprotokoll nr 4/21 av den 01.07.2021,
- Ålands landskapsregerings brev 17.06.2021 nr 107 S3 ang.
reviderad handlingsplan för hantering av covid-19-pandemin på
Åland,
- förbundsstyrelsens
för
kommunernas
socialtjänst
(KST)
protokollsutdrag 22.06.2021 § 123 ang. hur integrationsfrämjande
arbete organiseras i KST,
- ÅSUB:s
statistikmeddelande
nr
2021:6
ang.
arbetslöshetssituationen i juni 2021,
- landskapsregeringens specialrådgivares i Bryssel nyhetsbrev juni
2021,
- Ålandsbankens donation av konstverk i samband med
undertecknande av köpebrev på Föglö-slanten i Degerby 23 juni
2021.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 99
Delges följande nämndsammanträdesprotokoll (inom parentes
kommunstyrelsens representant, protokollen kan läsas på kommunens
hemsida www.foglo.ax när de justerats);
- bildningsnämndens sammanträdesprotokoll nr 6/2021 av den 22.06.2021
-

(Rainer).
byggnads- och tekniska nämndens sammanträdesprotokoll nr 6/2021 av den
05.07.2021 (Stefan).

Kommunstyrelserepresentanterna redogör därtill för följande;
Gun-Britt Gullbrandsson
- föreningen Nordens årsstämma 14.06.2021,
Andreas Henriksson
- Ålands skärgårdsnämnds sammanträde
16.06.2021,
- ÅDA Ab:s bolagsstämma 21.06.2021.

2/2021

av

den

Niklas Eriksson
- Föglö Fastighets Ab:s bolagsstämma 22.06.2021.
Kommundirektörens förslag:
Skrivelserna, besluten och protokollen antecknas kommunstyrelsen till
kännedom.
Kommunstyrelsen konstaterar huruvida nämndernas och övriga 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

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

100

13.07.2021
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BUDGETDIREKTIV FÖR BUDGETBEREDNINGEN 2022
Kst: § 100
För beredning av budgetförslagen inom de olika förvaltningsenheterna
och resultatområdena utfärdar kommunstyrelsen budgetramar och
allmänna budgetdirektiv.
Bilaga nr 1 § 100/13.07.2021.
Förslag till budgetdirektiv för uppgörande av budget för år 2022.
Kommundirektörens förslag:
Bilagt förslag till budgetdirektiv för beredningen av budgeten för år
2022 godkänns.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ nr
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Sammanträdesdatum
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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:
§ 92, 96, 98 och 100.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 93-95 och 99.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 97.

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

