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§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kfge protokoll 12.11.2020
INVENTARIEBOKFÖRING Upphäva instruktion
SOCIALSEKRETERARE Indragning av tjänst
ÄLDREOMSORGENS MYNDIGHETSORGANISATION fr o m 1.1.2021
ÄLDRERÅD Godkänna reglemente
ÄLDREOMSORGSPLAN för åren 2021-2024
BARNOMSORGEN Reglemente för daghemsdirektionen
CANCERFONDEN Revidering av stadgar
UTBILDNINGSCHEF Samarbetsavtal med Sottunga
UTBILDNINGSSTADGA
SKOLAN Behandlas arbetsgrupps rapport ang framtida undervisningen
BRV Servicenivåbeslut för år 2021
AVFALLSHANTERINGEN/MISE
AVLOPPSRENINGSVERK Behandlas slutrapport
DEGERBY DETALJPLAN Prisjustering
DELGIVNING Skrivelser och beslut
--------- Budgetdelen ----------§ 93 – 97 hör ihop med Föglö kommuns budget för år 2021 och
kommunplan för åren 2021-2025

20
21
22
23
24

§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97

AVGIFTSTAXORNA år 2021
FÖGLÖ GRUNDSKOLA Nya tjänster 2021
BUDGET Föglö kommuns budget för år 2021
KOMMUNENS VÄGAR/GATOR Investeringsplan/-prioritering
KOMMUNPLAN för åren 2021-2025
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR !
--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i kommungården fredag 18
december 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
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Niklas Eriksson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 10 december 2020
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Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr

KOMMUNFULLMÄKTIGE

74-75

Sammanträdesdatum

Sida

17.12.2020

3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kfge: § 74
KomL. §§ 23, 40 och 42 samt förvaltningsstadgan § 13.
Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar 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
Kfge: § 75
I tur att fungera som protokolljustere är Karin Fyrvall och Emilia Lundin
med Maria Piltz och Torsten Sundblom som ersättare.
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Monica Jansson och Torsten Sundblom
med Kim Tähtinen och Alfons Boström som ersättare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

76-77

17.12.2020

4

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kfge: § 76
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KFGE PROTOKOLL 12.11.2020
Kfge: § 77
Kommunfullmäktiges protokoll
anmärkningar.

12.11.2020. Framföres eventuella

BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

78
220

17.12.2020
01.12.2020

5
5

INVENTARIEBOKFÖRING UPPHÄVA INSTRUKTION
Kst: § 220
Föglö kommun har en instruktion för inventariebokföring antagen av
kommunfullmäktige 10.03.1992.
Föglö
kommun
upphörde
med
särskilt
förande
av
inventarieförteckningar fr o m 2019, varför instruktionen nu blivit
obehövlig.
Enligt den fastställda interna kontrollen är det varje förvaltningsenhets
eget ansvar att i tillräcklig utsträckning ha koll på sina inventarier.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att instruktionen för
inventariebokföring upphävs i och med att kommunfullmäktige
beslutade att fr o m 2019 upphöra med förande av särskilda
inventarieförteckningar.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 78
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

79
188

17.12.2020
03.11.2020

6
16

SOCIALSEKRETERARE INDRAGNING AV TJÄNST
Kst: § 188
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 12.12.2019 § 66 indras
socialnämnden fr o m 1.1.2021 då Kommunernas socialtjänst (KST)
inleder sin verksamhet fullt ut och alla uppgifter inom socialvården
förutom barn- och äldreomsorgen förs dit.
Med anledning av detta blir tjänsten som socialsekreterare överflödig
och bör indras. Den är för närvarande tillsatt fram t o m 31.12.2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att tjänsten som
socialsekreterare indras fr o m 1.1.2021.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 79
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

80
189

17.12.2020
03.11.2020

7
17

ÄLDREOMSORGENS MYNDIGHETSORGANISATION FR O M 1 1.2021
Kst: § 189
Äldrelag för Åland (ÅFS 9/2020) träder i kraft fr o m 1.1.2021.
I lagens 22 § sägs följande (citat); ”Ledningsuppgifter som omfattar
administrativ
ledning
av
kommunens
äldreomsorg
eller
ledningsuppgifter som omfattar styrning av klientarbetet får skötas av
en person som har en för uppgiften lämplig examen från universitet,
högskola eller yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltidsstudier.
Därutöver krävs kännedom om branschen samt tillräcklig
ledarskapsförmåga”.
Kommunen ombesörjer i enlighet med LL om socialvård (ÅFS
12/2020) äldreomsorg för personer som fyllt 65 år.
Kommunen
bör
fatta
beslut
om
hur
myndighetsorganisation skall se ut fr o m 1.1.2021.

äldreomsorgens

Chefen för äldreomsorgen är underlydande kommundirektören.
Tjänsteuppgifterna för en äldreomsorgschef uppskattas till max 20 %
av heltid.
Alternativa lösningar är följande;
* separat äldreomsorgschef om max 20 % antingen som avlönad
person eller som en köptjänst i samarbete med andra kommuner,
* äldreomsorgsledare som handhar alla administrativa uppgifter inom
äldreomsorgen.
Föglö kommun har för tillfället en inrättad heltidstjänst som
äldreomsorgsledare som i sin helhet är administrativ.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att äldreomsorgens
myndighetsorganisation för Föglö kommun fr o m 1.1.2021 utformas
enligt följande;

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

80
189

17.12.2020
03.11.2020

8
18

Kst: § 189
Äldreomsorgschef motsvarande 20 % av heltid inrättas fr o m
1.1.2021. Tjänsten kombineras med äldreomsorgsledarens som en
heltidstjänst 20+80 % med uppgifter fastställda i tjänstebeskrivningar.
Äldreomsorgschefen underlyder kommundirektören och kan vid behov
verka som föredragande i vissa ärenden inför kommunstyrelsen
(avgörs av kommundirektören).
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 80
BESLUT:
Godkänns. Vid utomstående närvaro diskuterar kommundirektören
saken med kommunstyrelseordförande.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

81
209

17.12.2020
19.11.2020

9
6

ÄLDRERÅD GODKÄNNA REGLEMENTE
Kst: § 209
I enlighet med 31a § kommunallagen för landskapet Åland ska
kommunstyrelsen tillsätta ett äldreråd för kommunstyrelsens
mandattid.
Föglö kommun har redan länge haft en äldreomsorgsdirektion som
arbetat utifrån ett för direktionen fastställt reglemente, varför uppgiften
redan är inarbetad i kommunen.
Bestämmelser om rådets uppgifter finns i äldrelagen för Åland
(2020:9).
Äldrerådet är ett rådgivande organ. Till äldrerådets uppgifter hör bl a
att delta i beredningen av äldreomsorgsplanen för kommunen
(angående planens innehåll stadgas i 7 § äldrelagen), utvärdering av
servicen och att avge utlåtanden i ärenden som handläggs i
kommunen som berör den äldre befolkningen.
Fastställes sålunda reglemente för äldrerådet baserat på äldrelagens
stadganden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att reglemente för
äldrerådet fastställs i enlighet med bilaga.
Bilaga nr 1 § 209/19.11.2020.
Reglemente för äldrerådet i Föglö kommun.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 81
BESLUT: Godkänns.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Äldreomsorgsdirektionen

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

82
227
107
9

17.12.2020
01.12.2020
18.11.2020
17.11.2020

10
14
17

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR ÅREN 2021-2024
Äldreoms.dir.
Äldreomsorgsdirektionen har behandlat äldreomsorgsplanen vid sitt
sammanträde 17.11.2020.
__________
Soc: § 107
Föglö kommuns äldreomsorgsplan för åren 2019-2023 uppdateras så
att den gäller för åren 2021-2022.
Från och med 2016 revideras planen vartannat år. Senaste
revideringen genomfördes under äldreomsorgens planeringsdagar
hösten 2018. Då gjordes en översyn med syfte att äldreomsorgsplanen
ska vara funktionell som ett styrdokument för äldreomsorgen inom
kommunen och i fas med den faktiska äldreomsorgen inom kommunen
och dess planerade utveckling.
Det är viktigt att äldreomsorgsplanen är ett levande dokument och då
är det viktigt att de som arbetar inom äldreomsorgen är delaktiga i
revideringarna av planen.
Ansvaret av arbetet med verkställandet av målen enligt planen är från
01.01.2021 tilldelat kommunstyrelsen och äldrerådet samt i vissa fall
även äldreomsorgschefen.
Bilaga nr 1 § 107/18.11.2020.
Föglö kommuns äldreomsorgsplan för åren 2021-2022.
Äldreomsorsdirektionen har behandlat planen den 17.11.2020 och
föreslår endast några smärre ordändringar samt att en representant
från äldrerådet (f.d. äldreomsorgsdirektionen) alltid inbjudes som
sakkunnig till kommunens möten i ärenden som gäller äldrevården och
övriga ärenden som gäller för äldre.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

82
227
107

17.12.2020
01.12.2020
18.11.2020

11
15
18

Soc: § 107
Förslag:
Socialnämnden besluter föreslå för kommunstyrelsen att godkänna
den uppdaterade äldreomsorgsplanen för 2021–2022.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 227
Enligt den nya äldrelagen för Åland ska kommunfullmäktige anta en
plan för att stöda den äldre befolkningen (äldreomsorgsplan). Planen
ska revideras minst vart fjärde år, dvs en gång per mandatperiod.
Nu aktuell plan blir sålunda att gälla för åren 2021-2024.
Konstateras att inbjudande av sakkunniga till kommunstyrelsens
möten är reglerat i förvaltningsstadgan och kan inte skrivas in som ett
generellt tillvägagångssätt i äldreomsorgsplanen. Äldrerådet är fr o m
1.1.2021 ett lagstadgat organ med uppgifter i enlighet med fastställt
reglemente och är då i enlighet med detta remissinstans i ärenden
som rör de äldre.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
kommunfullmäktige
äldreomsorgsplan för Föglö kommun antas enligt bilagt förslag.

att

Bilaga nr 1 § 227/1.12.2020.
Äldreomsorgsplan för åren 2021-2024.
Ändringar i socialnämndens förslag till äldreomsorgsplan har närmast
gjorts med smärre förändringar av språklig karaktär, uppdatering av
föråldrade uppgifter, anpassning till kommunens budget för 2021 samt
anpassning till organisationsstrukturen fr o m 1.1.2021.
Planen blir att gälla för åren 2021-2024 och revideras vart fjärde år.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

82
227

17.12.2020
01.12.2020

12
16

Kst: § 227
Vid skillnader mellan budget och äldreomsorgsplan går alltid
skrivningarna i budgeten före.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 82
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

83
229

17.12.2020
01.12.2020

13
20

BARNOMSORGEN REGLEMENTE FÖR DAGHEMSDIREKTIONEN
Kst: § 229
Med anledning av att socialnämnden upphör per 31.12.2020 föreligger
behov av revidering/ändring av reglementet för daghemsdirektionen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att reviderat
reglemente för daghemsdirektionen fastställs i enlighet med bilaga att
gälla fr o m 1.1.2021.
Bilaga nr 1 § 229/1.12.2020.
Reglemente för daghemsdirektionen.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 83
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

84
222

17.12.2020
01.12.2020

14
7

CANCERFONDEN REVIDERING AV STADGAR
Kst: § 222
Med anledning av att socialnämnden upphör per 31.12.2020 föreligger
behov av revidering/ändring av cancerfondens stadgar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att reviderade
stadgar för cancerfonden fastställs i enlighet med bilaga att gälla fr o m
1.1.2021.
Bilaga nr 1 § 222/1.12.2020.
Stadgar för cancerfonden
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 84
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

85
230
156

17.12.2020
01.12.2020
13.10.2020

15
21
10

UTBILDNINGSCHEF SAMARBETSAVTAL MED SOTTUNGA
Kst: § 156
Fr.o.m. 1.1.2021 träder den nya LL om barnomsorg och grundskola
(ÅFS
2020:32)
i
kraft.
Syftet
med
lagen
är
att
utbildningsverksamheterna
barnomsorg,
grundskola
samt
grundskoleutbildning för andra än läropliktiga ska förvaltas gemensamt
i kommunen. Avsikten med en administrativt sammanhållen
utbildningsverksamhet är att stödja samsynen bland pedagogerna
samtidigt som en samverkan mellan skolan och barnomsorgen
underlättas administrativt och praktiskt.
Enligt den nya lagstiftningen ska det finnas en utbildningschef
alternativt barnomsorgschef och grundskolechef i kommunen då lagen
träder i kraft.
Den administrativa ledningen i kommunen för tillfället gällande de
berörda områdena består av skoldirektör (samarbete med Sottunga
och Kökars kommuner enligt avtal, med Sottunga kommun som
huvudman och där Föglö kommuns andel är 25 % av heltid) samt
socialsekreterare (där barnomsorgen är en del av arbetsuppgifterna).
Skoldirektören har en ny tjänstebenämning, grundskolechef, i den nya
barnomsorgs- och grundskolelagen och nuvarande skoldirektör kan
övergå till tjänsten som grundskolechef med stöd av
övergångsbestämmelse eftersom endast benämningen på tjänsten
byts.
Tjänsten som socialsekreterare i Föglö dras in per 31.12.2020 i o m
bildandet av KST (kommunernas socialtjänst) varför delen som
barnomsorgschef behöver lösas. Efter genomgång av uppgifterna
uppskattas 15 % av heltid vara tillräckligt för denna uppgift.
Det naturliga i dagsläget är att kommunen skulle ha en utbildningschef
med ansvaret för såväl barnomsorgen som grundskolan i enlighet med
lagens anda. Det sammantagna behovet är då 40 % (25 % skolan, 15
% barnomsorgen).

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

85
230
156

17.12.2020
01.12.2020
13.10.2020

16
22
11

Kst: § 156
Samarbetet med Sottunga kommun som huvudman har fungerat bra,
varför en naturlig utveckling är att bygga vidare på detta.
Upplägget skulle sedan slutligt godkännas av kommunfullmäktige i
samband med budgetbehandlingen och godkännandet av
samarbetsavtal om gemensam tjänst.
Kommundirektören har diskuterat upplägget med skoldirektören och
Sottunga kommun som preliminärt ställt sig positiva till förslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går vidare med upplägget för en lösning med
gemensam tjänst tillsammans med åtminstone Sottunga kommun.
Kommunstyrelsen anhåller hos Sottunga kommun som huvudman om
att komma med förslag på utvidgat samarbetsavtal gällande
gemensam tjänst till att omfatta även barnomsorgschef på 15 % för
Föglös del. Benämningen på tjänsten skulle då bli utbildningschef och
för Föglös del innebära inalles 40 % (inkl. grundskolans del).
Kommunstyrelsen emotser ett förslag på samarbetsavtal om
gemensam tjänst senast 9 november för att hinna få ärendet klart i alla
berörda kommuner i god tid innan årsskiftet.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 230
Kommunfullmäktige i Sottunga har vid sitt sammanträde 12.11.2020
godkänt förslag till samarbetsavtal för gemensam utbildningschef med
kommunerna Föglö och Kökar och översänt avtalet till Föglö och
Kökars kommun för godkännande.
Bilaga nr 1 § 230/1.12.2020.
Samarbetsavtal för utbildningschef.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

85
230

17.12.2020
01.12.2020

17
23

Kst: § 230
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till
samarbetsavtal för gemensam utbildningschef för Sottunga, Föglö och
Kökars kommuner fr o m 1.1.2021 godkänns.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 85
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
BILDNINGSNÄMNDEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

86
233
82

17.12.2020
01.12.2020
24.11.2020

18
28
81

UTBILDNINGSSTADGA
BN: § 82
En ny utbildningsstadga har utarbetats med anledning av ny
lagstiftning.
Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden godkänner utbildningsstadgan och föreslår för
kommunstyrelsen att den antas fr.o.m. den 01.01.2021.
Den gamla skolstadgan upphävs att gälla den 31.12.2020.
BESLUT:
Godkänns.
_____________
Kst: § 233
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
kommunfullmäktige
bildningsnämndens förslag till utbildningsstadga omfattas.
Bilaga nr 1 § 233/1.12.2020.
Utbildningsstadga.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 86
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

att

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
BILDNINGSNÄMNDEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

87
234
80

17.12.2020
01.12.2020
24.11.2020

19
29
79/1

SKOLAN BEHANDLAS ARBETSGRUPPS RAPPORT ANGÅENDE FRAMTIDA
UNDERVISNINGEN
BN: § 80
Det föreligger en slutrapport över hur undervisningen kan ordnas de
närmaste fem åren, Bilaga nr 4 § 80/24.11.2020. Ett önskemål från
arbetsgruppen är att slutrapporten ses som en ungefärlig plan
eftersom
omständigheter
som
ny
barnomsorgsoch
grundskolelagstiftning som träder ikraft vid årsskiftet gör det omöjligt
att förutspå vilka behov som kan uppstå. En viktig faktor är också att
det ska inrättas en skolföreståndartjänst fr.o.m. den 01.08.2021 och vi
inte vet vad den nya skolföreståndaren kommer att undervisa i. Även
två pensionsavgångar påverkar situationen inom två år.
Lärarkollegiets yttrande över slutrapporten finns i Bilaga nr 5 §
80/24.11.2020.
Skoldirektörens förslag:
Slutrapporten behandlas och överlämnas till kommunstyrelsen.
Bildningsnämnden önskar att slutrapporten ses som en plan över hur
undervisningen kan ordnas de närmaste fem läsåren och inte som
bindande. Detta med anledning av den nya barnomsorgs- och
grundskolelagstiftningen som träder ikraft den 01.01.2021 och den nya
läroplanen som träder ikraft den 01.08.2021 där alla mål, behov och
förverkliganden ännu idag inte är kända. Arbetsgruppen förbehåller sig
rätten att revidera slutrapporten under pågående tidsperiod med
anledning av detta.
Arbetsgruppens medlemmar befrias från uppdraget.
BESLUT:
Godkänns.
Bildningsnämnden konstaterar att detta är en plan och inte behöver
följas till punkt och pricka och att det är ändamålsenligheten som ska
styra det totala antalet undervisningstimmar.
____________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

87
234

17.12.2020
01.12.2020

20
30

Kst: § 234
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till
slutrapport angående hur den framtida undervisningen kan ordnas
godkänns i enlighet med bildningsnämndens förslag.
Rapporten ligger till grund för planeringen av undervisningen de
kommande åren.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 87
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

88
223
128

17.12.2020
01.12.2020
16.11.2020

21
8
7

BRV – SERVICENIVÅBESLUT FÖR ÅR 2021
BTN: § 128
Utredning;
Enligt räddningslagen (ÅFS 106/2006 4 kapitlet) skall det i varje
Åländsk kommun finnas ett beslut över vilken nivå på
räddningstjänstservice man erbjuder sina kommuninvånare.
Beslutet ska innefatta en fastslagen miniminivå på de personella och
materiella räddningsresurser som kommunen erbjuder sina
kommuninvånare. Dessutom skall man fastslå målsättningar för
utveckling av verksamheten under den tidsperiod som beslutet avser.
Nu gällande servicenivåbeslut löper ut vi årsskiftet 2020/2021.
Servicenivåbeslutet för Föglö kommun har tidigare förlängts med tre år
(2017 kfge § 68, 2018 kfge § 86 och 2019 kfge § 65) med hänvisning
till det reformarbete som pågår gällande en för landskapet Åland
gemensam räddningsmyndighet.
Arbetet med den gemensamma kommunala räddningsmyndigheten för
landskapet Åland föll som bekant då Jomala kommun som huvudman
för RÅL sade nej till avtalsförslaget. Detta innebär att Mariehamn
fortsätter som räddningsmyndighet för Föglö kommun. Avtal om bl a
gemensam befälsjour har sagts upp med avtalsparten Jomala och
upphörandet träder i kraft den 14 december 2020. Mariehamns
räddningsverk ges då möjligheten att tillsammans med sina
avtalsparter kunna utveckla såväl myndighetsfunktion som operativ
samverkan i egen riktning för att uppnå så goda synergier som möjligt.
Räddningschefens förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att
nuvarande servicenivåbeslut för 2020 förlängs med ett år för att gälla
även 2021. Under 2021 ska ett nytt servicenivåbeslut arbetas fram i
samstämmighet med kommunen, dess avtalsbrandkår och
Mariehamns räddningsverk. Det nya servicenivåbeslutet ska ersätta
det gamla och förnyas varje mandatperiod.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

88
223
128

17.12.2020
01.12.2020
16.11.2020

22
9
7

BTN: § 128
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 223
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att byggnads- och
tekniska nämndens förslag omfattas.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 88
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

89
167
109
29

17.12.2020
27.10.2020
16.06.2020
09.03.2020

23
10
10
11

AVFALLSHANTERINGEN/MISE
BTN: § 29
Kommunfullmäktige beslöt den 12.12.2019 att utreda ett eventuellt
återinträde i Ålands Miljöservice (MISE) fr.o.m. 2021 om det är det
mest fördelaktiga alternativet för kommuninnevånarna. MISE har
sammanställt ett dokument över hur ett återinträde skulle ske och
vilken service kommuninnevånarna skulle erhålla mm.
Man kan konstatera avgiftsnivån för den service som Mise erbjuder för
brukaren ligger på samma nivå som kommunens avgifter är idag. Dock
är servicenivån klart högre inom Mise än kommunens nuvarande
system.
Kommunen behöver även leverera behövliga register i lämpligt format
och även vara behjälpliga i början med lokalkännedom. Under en
övergångstid kommer detta förorsaka en stor belastning på det
tekniska kansliet.
Redovisade uppstartskostnader är grundkapitalet 2 911,05 €
(invånarantalet 31.12.2018). Det förutsätts även att kommunen äger
en aktie á 375,00 € i Svinryggens Deponi Ab.
Mise aviserar även att vissa kostnader kan tillkomma för eventuella
flyttningar mm. av kommunens befintliga återvinningsstationer samt
även för att förbättra området vid återvinningscentralen samt
kärl/containers/flak som skall placeras ut. Även behöver det köpas in
en mobil och en izettle-läsare för försäljning av sopmärken och en
läsare behöver installeras för avläsning av Misekort. Kostnader för
ovanstående skall förhandlas om mellan kommunen och Mise. För
detaljer och närmare information hänvisas till Mises utredning bilaga 4.
Bilaga nr 4, BTN § 29/9.03.2020.
MISE:s dokument.
Parallellt har kommunen utrett vad det skulle kosta att fortsättningsvis
driva avfallsverksamheten i egen regi med ett antal förbättringar och
kompletteringar så att den nya avfallslagen som trädde i kraft fr.o.m.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

89
167
109
29

17.12.2020
27.10.2020
16.06.2020
09.03.2020

24
11
11
12

BTN: § 29
1.1.2019 uppfylls. Kan konstatera att det ”gamla” systemet behöver
kompletteras vilket gör att det blir kostnadsdrivande och mera
resurskrävande för tekniska kansliet. Detta leder även till att avgifterna
troligtvis kommer höjas en hel del för brukarna. Kommunen kommer
inte heller kunna ha samma servicenivå som Mise upprätthåller utan
bara en basservice som täcker minimikraven i den gällande
renhållningslagen. Kommunteknikern har på bästa möjliga sätt försökt
uppskatta kostnaderna för det planerade ”egna” systemet som baseras
på det ”gamla” systemet med vissa förbättringar så att lagens
minimikrav uppfylls. Dock är det först när man har upphandlat
systemet som man vet den verkliga nivån på kostnaderna och kan
räkna ut de slutliga bruksavgifterna. I övrigt hänvisas till bifogad bilaga
nr 5.
Bilaga 5, BTN § 29/9.3.2020
Utredning över avfallshanteringen i egen regi.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att
inleda förhandlingar med Ålands Miljöservice (MISE) för ett återinträde
fr.o.m. 1.1.2021. Detta motiveras med att en större enhet kan
upprätthålla en högre servicenivå för brukarna till ett bättre pris än en
liten enhet.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 109
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
* att byggnads- och tekniska nämndens förslag omfattas och kommunen inleder förhandlingar om ett återinträde i MISE fr.o.m. 1.1.2021
eller senast 1.1.2022,
* att kommunen köper en aktie i Svinryggens Deponi Ab.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

89
167
109

17.12.2020
27.10.2020
16.06.2020

25
12
12

Kst: § 109
Under förutsättning att förslaget om återinträde i MISE omfattas
föreslås att en förhandlingsrupp tillsätts bestående av byggnads- och
tekniska nämndens ordförande Stefan Laine, kommundirektör Niklas
Eriksson och kommuntekniker Hans-Kristian Skaag.
Några viktiga punkter för förhandlingsgruppen att beakta i samband
med förhandlingarna med MISE är följande;
* att ÅVC:n blir kvar i Stentorpa
* tillräckligt antal återvinningsstationer i kommunen
* minst fyrfackshämtning, gärna med möjlighet till mera
* flexibla tömningsintervall för fastigheterna/hushållen
Kommunstyrelsen föreslår att det slutliga förhandlingsresultatet skall
godkännas av kommunfullmäktige.
BESLUT:
På förslag av Rainer Juslin, understödd av Andreas Henriksson,
beslutar kommunstyrelsen enhälligt återremittera ärendet.
__________
Kst: § 167
Byggnads- och tekniska nämnden har överenskommit med nuvarande
entreprenör om att förlänga gällande avtal för avfallshanteringen för
2021. Nämnden efterlyser också ett tidigt ställningstagande för
avfallshanteringen fr o m 2022 för att kunna inleda upphandlingen
såvida kommunen fortsätter i egen regi.
Inga andra kommuner är för tillfället på gång att ansluta sig till MISE,
tvärtom är det några av de sex kommuner som för tillfället är med som
utreder utträde ur kommunalförbundet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen fattar
beslut om att tillsvidare sköta avfallshanteringen i egen regi även efter
2021 med anledning av pågående utvecklingsarbete inom området.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

89
167

17.12.2020
27.10.2020

26
13

Kst: § 167
Upplägget för avfallshanteringen i egen regi sköts i enlighet med den
av kommunfullmäktige antagna renhållningsplanen. Ev ändringar i
denna bör tas upp av byggnads- och tekniska nämnden i god tid så att
de hinner behandlas av kommunfullmäktige innan anbudshandlingar
görs upp och avfallshanteringen bjuds ut för följande period.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 89
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden
Arbetsgruppen för reningsverk

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

90
228
132
106

17.12.2020
01.12.2020
16.11.2020
09.11.2020

27
17
11/1

AVLOPPSRENINGSVERK BEHANDLAS SLUTRAPPORT
Arb.gr.ren.verk: § 106
BESLUT:
Slutrapport för utredningen undertecknas den 11 november 2020 och
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
__________
Rapporten har remittérats till byggnads- och tekniska nämnden för
utlåtande.
__________
BTN: § 132
Kommunfullmäktige
fattade
vid
sammanträde
19.12.2017
förhandsbeslut om att verkställa nybygge av ett avloppsreningsverk.
Samtidigt tillsattes en arbetsgrupp med följande uppdrag;
 Framtagande av förslag till byggnadsplats
 Framtagande av färdigt underlag för anbudsbegäran om
detaljprojektering av nytt verk
 Redogörelse för vilka delar av nuvarande verk som ev. kan
återanvändas i det nya avloppsverket
 Redogörelse för nuvarande reningsverks bortflyttande och sanering
av platsen
 Uppskattad
tidsplan
i
månader
fr.o.m.
inbegäran
av
detaljprojektering fram till ibruktagande av reningsverket, om
möjligt tidsplan för arbetets olika delar
 Kostnadsberäkning innefattande alla kostnader fram till färdigt
driftsatt avloppsreningsverk samt behövliga pumpstationer m.m.
 Övriga för projektet väsentliga uppgifter
Följande
målsättningar
fastställdes
för
arbetsgruppen
av
kommunfullmäktige;
 Ett avloppsreningsverk för minst 1500 – 2000 pe med tillhörande
avvattningsanläggning
 Anläggningen skall vara helautomatiserad (enkel att sköta) och inte
kräva många manuella moment
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

90
228
132

17.12.2020
01.12.2020
16.11.2020

28
18
11/2

BTN: § 132
Enligt kommunfullmäktiges beslut är målsättningen också att driften
skall privatiseras när det nya reningsverket tas i bruk.
Arbetsgruppen har nu lämnat sin slutrapport för planering av nytt
reningsverk. Arbetsgruppens framför följande slutsatser/förslag;
1. Nybygge enligt alternativ A med en kostnadskalkyl på 3.327.600,00
euro exkl. moms där verksamheten fortsätter som idag med att
fiskindustrierna pumpar sitt vatten obehandlat till reningsverket.
2. För att projektet med ett nytt reningsverk skall vara möjligt att
genomföra bedömer arbetsgruppen att extern finansiering på minst
60 % av totalsumman behövs för att avgifterna inte skall bli orimligt
höga.
3. En differentierad taxa för industrierna och liknande verksamheter
införs där kostnaden stiger i förhållande till föroreningsgraden. Ett
sätt att uppmana industrierna att i högre grad rena sitt
avloppsvatten själva.
4. Alternativ 1 för överföringsledning från Ekholm.
Bilaga 3, BTN: § 132/16.11.2020
Slutrapport nytt reningsverk
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden antecknar sig rapporten till
kännedom och omfattar de av arbetsgruppen framförda slutsatser och
förslag.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

90
228

17.12.2020
01.12.2020

29
19

Kst: § 228
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att slutrapporten
godkänns och framförda slutsatser och förslag fastställs, varefter
ärendet överlämnas till byggnads- och tekniska nämnden för
verkställighetsåtgärder i enlighet med detta.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 90
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

91
236

17.12.2020
01.12.2020

30
32

DEGERBY DETALJPLAN PRISJUSTERING
Kst: § 236
Frågan om behov av prisjustering av kommunens tomter inom
Degerby detaljplaneområde har aktualiserats i olika omgångar.
Gällande
priser
och
försäljningsvillkor
fastställdes
av
kommunfullmäktige vid sammanträde 16 november 2006.
Föreläggs sålunda för behandling uppdaterad prislista.
Följande villkor gäller i övrigt för tomtförsäljning inom Degerby
detaljplaneområde;
 Tomterna ska bebyggas inom tre (3) år från köpebrevets
undertecknande
 Tomterna ska användas för fast bosättning eller affärsverksamhet
(beroende på typ av tomt)
 Tomterna försäljs enligt principen att den som först reserverar en
tomt också får köpa den, samt
 Kommunen ombesörjer utbyggnad av detaljplanevägar och annan
kommunalteknik inom området.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att priserna för
kommunens lediga tomter inom Degerby detaljplaneområde justeras
enligt bilaga till protokollet.
Bilaga nr 1 § 236/1.12.2020.
Prislista för av kommunen ägda tomter och mark inom Degerby
detaljplaneområde.
De justerade priserna träder i kraft fr o m 1 januari 2021.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 91
BESLUT: Godkänns.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

92

17.12.2020

31

DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kfge: § 92
BESLUT:
Antecknas till kännedom följande skrivelser och beslut;
Ålands landskapsregerings brev 27.10.2020 nr 621 Rk1a ang.
jordförvärvstillstånd för Hanna och Patrik Fellman.
__________
-

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

93
183

17.12.2020
03.11.2020

32
10

AVGIFTSTAXORNA ÅR 2021
Kst: § 183
Behandlas följande avgiftstaxor för år 2021;
1) Äldreomsorgsservicetaxan,
2) Avgiftstaxa för barnomsorg, förskola och eftermiddagsvård
3) Vattenavgiftstaxan,
4) Avloppsvattenavgiftstaxan,
5) Byggnadslovstaxan,
6) Taxa för användning av röjsåg och motorsåg,
7) Taxa för mottagande av septisktankslam,
8) Taxa för uthyrning av båtplatser,
9) Taxa för uthyrning av åkgräsklipparen,
10) Taxa för hyra av grundskolans lokaler och inventarier,
11) Taxa för avgifter vid kommungården,
12) Bibliotekets avgifter,
13) Kulturens avgiftstaxa
14) Snöplogningstaxan,
15) Kommunens fastigheter – lokalhyror för mötes- och samlingsrum
16) Speltaxa för tennis
17) Avgiftstaxa för gym
18) Avgiftstaxa för renhållning och avfallshantering

Bil. 1a
Bil. 2a
Bil. 3
Bil. 4
Bil. 5
Bil. 6
Bil. 7
Bil. 8
Bil. 9
Bil.10
Bil.11
Bil.12
Bil.13
Bil.14
Bil.15
Bil.16
Bil.17
Bil.18

Beträffande taxorna hänvisas vidare till resp. resultatområde i
budgeten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att taxorna för år
2021 fastställs enligt följande;
* taxorna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 samt 18 enligt
resp. förvaltningsorgans förslag. Taxa 1 och 2 i enlighet med nya
omarbetade taxor enligt den nya lagstiftningen enligt bilaga 1a och 2a.
För övrigt fastställs taxorna enligt de belopp som framgår ur resp.
resultatområde i budgeten för år 2021.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

93

17.12.2020

33

Kfge: § 93
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
BILDNINGSNÄMNDEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

94
202
67

17.12.2020
03.11.2020
29.09.2020

34
32
66

FÖGLÖ GRUNDSKOLA NYA TJÄNSTER 2021
BN: § 67
I och med att den nya barnomsorgs- och grundskolelagen samt
förordningen träder ikraft den 01.01.2021 ska det vid varje grundskola
finnas
en
inrättad
tjänst
som
skolföreståndare.
Vice
skolföreståndarskapet kan som tidigare åläggas en lärare som arbetar
i skolan.
Föglö grundskola har fortfarande behov av att under såväl vårterminen
som höstterminen 2021 anställa en timlärare i huvudsyssla 16 vt för
elever med annat modersmål än svenska. Det är minst fem elever som
är i behov av denna undervisning.
Landskapsregeringen betalar bidrag för högst 5 vt per elev under fem
år efter att en elev har skrivits in i grundskolan. Landskapsbidraget är
högst 86 %. Fr.o.m. höstterminen 2021 betalas landskapsbidrag för
ämnesspecifik stödundervisning.
Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden anhåller till kommunstyrelsen att
 en skolföreståndartjänst vid Föglö grundskola inrättas fr.o.m.
den 01.08.2021. Undervisningsskyldigheten är i intervallet 11 –
14 vt och föreslås bli som nu 12 vt och
 en timlärare i huvudsyssla 16 vt inrättas för elever med annat
modersmål än svenska för vårterminen 2021 och höstterminen
2021; sammanlagt 12 månader.
BESLUT:
Godkänns.
_________
Kst: § 202
Enligt kommunallagen inrättas nya tjänster av kommunfullmäktige.
Konstateras att tjänsten som timlärare i huvudsyssla för elever med
annat modersmål än svenska är tillfällig för år 2021.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

94
202

17.12.2020
03.11.2020

35
33

Kst: § 202
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
bildningsnämndens förslag omfattas.

kommunfullmäktige

BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 94
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

att

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

95
179

17.12.2020
03.11.2020

36
5

BUDGET FÖGLÖ KOMMUNS BUDGET FÖR ÅR 2021
Kst: § 179
Uppgöres budgetförslag för år 2021 utgående från kommundirektörens
förslag till budget på basen av förvaltningsenheternas äskanden.
Budgetförslaget är i balans men finansieras till stor del med nyttjande
av tidigare års överskott.
Hänv.: kommundirektörens budgetförslag för år 2021 inkl. bilagor.
Kommundirektörens budgetförslag bygger på en inkomstskattesats om
17,50 %.
Kommundirektörens budgetförslag med beaktande av i tidigare
budgeter upptagna investeringsanslag balanserar på 6.580.579 €,
- 2,3 % jmf. med ordinarie budget 2020. Årsbidraget är negativt och
utgör ca. - 40 % av avskrivningarna eller – 144.770 €. Efter
avskrivningar, fondöverföringar och beaktad avskrivningsdifferens är
räkenskapsperiodens resultat ett underskott på 461.472 €.
Totalbudgeten på basen av finansieringskalkylen balanserar som alltid
på +/- 0.
Kommundirektörens förslag:
Budgetförslaget baserat på en inkomstskattesats om 17,50 %
föreläggs kommunfullmäktige för godkännande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt följande ändringar/tillägg och
klämmar till kommundirektörens förslag;
RO 120 Allmän förvaltning
Nya TV-skärmar till såväl det mindre som större sammanträderummet
införskaffas (inom befintlig anslagsram).
RO 123 Näringslivsutveckling
Tilläggs (s.17) under ”Evenemangsstöd” texten; ”En kväll i veckan
under högsäsong, utöver torgkvällarna, eftersträvas att ha trubadur
eller annan musikunderhållning vid torget i Degerby.”
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

95
179

17.12.2020
03.11.2020

37
6

Kst: § 179
RO C31 Hemservice
Tilläggs/ändras (s. 32) under ”Städningen – privatiseras” texten så att
målsättningen är att städtjänsten utgår från hemservicen redan under
andra halvåret 2021 (i beslutsförslaget endast omnämnt som en tjänst
som tas bort från hemservicen i ”framtiden”). Detta kan också
möjliggöra en större marknad för privat etablering av städfirma på
Föglö.
RO C62 Fritidsverksamhet
Ett lägre staket eller motsvarande anläggs kring utegymmet längs
vägen så att anläggningen är avskärmad. Finansieras från tidigare års
överskott för fritids- och kulturnämnden.
RO C41 Föglö grundskola
Fortbildning inom IKT för lärarkåren bör högprioriteras.
--------------------------------Därtill gjordes ett antal övriga smärre förändringar i budgetförslaget.
För övrigt omfattas kommundirektörens budgetförslag enhälligt.
Budgetens slutsumma uppgår till 6.580.579 euro, - 2,3 % jmf. med
ordinarie budget 2020. Årsbidraget är negativt och utgör ca. - 40 % av
avskrivningarna eller – 144.770 €. Efter avskrivningar, fondöverföringar
och beaktad avskrivningsdifferens är räkenskapsperiodens resultat ett
underskott på 461.472 €.
I allt övrigt hänvisas till budgetluntan.
__________
Kfge: § 95
BESLUT:
Budgeten fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunplanekommittén

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

96
241

17.12.2020
01.12.2020
23.11.2019

38
37

KOMMUNENS VÄGAR/GATOR INVESTERINGSPLAN/-PRIORITERING
Kpk
Kommunplanekommittén har i samband med uppgörande av förslag till
kommunplan för åren 2021-2025 uppgjort ett förslag till
investeringsplan/-prioritering för vägprojekt som kan bli aktuella inom
kommunen.
Förslagen är uppställda i den prioriteringsordning de föreslås
verkställas, medan årtalen är endast riktgivande och beroende av
respektive års budgetutrymme och –behandling, förutom 2021 som
sammanfaller med budgeten för 2021.
Beträffande
kostnadsberäkningar
kommunplanens bilaga nr 6.
Prioritet
1
2
3
4
5
6
7
8

och

dyl.

Projekt
Ny kommunalväg (ringväg) till norra Degerby, ca 800 meter
Tingsvägen – enkel grundförbättring jämte ny ytbeläggning 620 meter
Ytbeläggning (mjog) av nya ringvägen till norra Degerby, ca 800 meter
Ytbeläggning (mjog) av Skogbodavägen 2.780 meter
Nötövägen, 150 meter grundförbättring
Ytbeläggning av Björsboda ringväg, 890 meter upp t byn fr.Hummersövägen
Ytbeläggning av Kallsövägen 1.313 m, kräver inget grundarbete
Ytbeläggning av Nötövägen 2.044 meter

hänvisas

till

Prel.årtal
2023-2024
2024
2024
2025
2025
202620262026-

Kst: § 241
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
kommunfullmäktige
att
kommunplanekommitténs förslag till investeringsplan/-prioritering av
kommunala väg- och gatuprojekt kan omfattas.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

96

17.12.2020

39

Kfge: § 96
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunplanekommittén

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

97
242

17.12.2020
01.12.2020
23.11.2020

40
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KOMMUNPLAN FÖR ÅREN 2021-2025
Kpk
BESLUT:
Kommunplanekommittén förelägger kommunstyrelsen förslag till
kommunplan för Föglö kommun för åren 2021-2025 för vidare
behandling.
Bilaga: förslag till kommunplan för Föglö kommun åren 2021-2025.
__________
Kst: § 242
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till
kommunplan för åren 2021-2025 godkänns. Beträffande 2021
sammanfaller planen med budgeten för året.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 97
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

74-97

17.12.2020

41

BESVÄRSUNDERVISNING
Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer;
§ 74, 78-91 och 93-97.

Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått del
av beslutet när protokollet framlagts till offentligt påseende.
Besvärsmyndighet

Ålands Förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 MARIEHAMN

Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton
eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter.
Besvärsskriften skall innehålla
- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress
- det beslut i vilken ändring söks
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till ändringsyrkandet
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden eller annan person som uppgjort den. Om
endast den som uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, boningsort och
postadress framgå.
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.

MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD
Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § kommunallagen besvär inte
framföras över följande paragrafer;
--.
_____________________________________________________

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna § 75-77 och 92.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

