FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdestid

Sammanträdesdatum

Nr

19 november 2020

15
1

Torsdag 19 november 2020 kl. 16.15 – 18.45. Mötet inleddes med
besök vid Föglö grundskola kl. 16.15 – 17.15

Sammanträdesplats
Beslutande

Kommungården i Föglö.
Närvarande

Frånvarande

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

Föredragande

Niklas Eriksson, kommundirektör,

Övriga närvarande

Gun-Britt Gullbrandsson, fullmäktigeordförande

protokollförare

Siv Fogelström, skolföreståndare, närv. kl. 16.15 – 17.15 vid besök
på Föglö grundskola.

Paragrafer

§ 203 – 214.

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Rainer Juslin

Niklas Eriksson

Protokolljustering
Ort och tid

Föglö, 20.11.2020

Stefan Laine
Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården i Föglö, 20.11.2020

Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

Utdragets riktighet bestyrkes
Ort och tid

Underskrift

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

Utfärdad den

Sida

13.11.2020

2

Sammanträdestid

Torsdag 19 november 2020 kl. 16.15.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

Ärende

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211
§ 212
§ 213
§ 214

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kst protokoll 3.11.2020
PROTOKOLL Kfge protokoll 12.11.2020
FASTIGHETSUNDERHÅLLSFONDEN Redovisning av beviljade medel
ÄLDRERÅD Godkänna instruktion
BYRÅSEKRETERARE Justerad tjänstebeskrivning
UPPVAKTNINGAR Ändrade principer
DELGIVNING Skrivelser och beslut
SKÄRGÅRDSTRAFIKEN Revidering av bokningsregler
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM för Åland 2022 - 2023

--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i
kommungården fredag 20 november 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 13 november 2020
Föglö 13 november 2020
Intygar

Niklas Eriksson
kommundirektör

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr

KOMMUNSTYRELSEN

203-204

Sammanträdesdatum

Sida

19.11.2020

3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst: § 203
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: § 204
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Stefan Laine 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

205-207

19.11.2020

4

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst: § 205
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KST PROTOKOLL 3.11.2020
Kst: § 206
Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens
protokoll 3.11.2020.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

PROTOKOLL KFGE PROTOKOLL 12.11.2020
Kst: § 207
Föredrages kommunfullmäktiges protokoll 12.11.2020.
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

208

19.11.2020

5

FASTIGHETSUNDERHÅLLSFONDEN REDOVISNING AV BEVILJADE MEDEL
Kst: § 208
Under 2020 (inkl. ett från 2010/2019 och ett från 2019) har
kommunstyrelsen beviljat medel ur fastighetsunderhållsfonden till
följande projekt;
§ 230/10
§ 121
§ 76

02.11.2010 och Tullhuset; renovering yttertak
23.07.2019
12.12.2019
Branddepån; förnyande av golvyta i vagnshallen

Ovanstående
åtgärder
verkställighetsgrad;

redovisas

enligt

Budget/beräkning
(exkl. moms)
Tullhuset; renovering yttertak
20.700
Branddepån - vagnshallen
15.000

följande

Redovisning
(exkl. moms)
20.700,00
skrinlagt

Kommundirektörens förslag:
Antecknas kommunstyrelsen till kännedom.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

jämte

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

209

19.11.2020

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.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

210

19.11.2020

7

BYRÅSEKRETERARE JUSTERAD TJÄNSTEBESKRIVNING
Kst: § 210
Av byråsekreterarens arbetstid är sedan tidigare 15 % avsatt för
socialnämndens verksamhetsområden. Fr o m 1 januari 2021 återstår
endast äldreomsorgen och barnomsorgen då allt övrigt överförs till
kommunernas socialtjänst (KST). Detta innebär att 7,5 % vardera kan
avsättas för barnomsorgen och äldreomsorgen och alla övriga
verksamhetsområden inom socialvården i sin helhet skötas av KST.
Enligt de av kommunstyrelsen godkända uppläggen
äldreomsorgens respektive barnomsorgens myndighetsfunktion fr
1 januari 2021 skulle handläggandet av barnomsorgsavgifter
äldreomsorgsavgifter inom ramen för barnomsorgstaxan
äldreomsorgsservicetaxan handhas av byråsekreteraren.

för
om
och
och

Diskussioner har under hösten förts med byråsekreteraren som är
införstådd med arrangemanget.
Kommundirektörens förslag:
Tjänstebeskrivningen justeras i enlighet med ovanstående.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

211

19.11.2020
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UPPVAKTNINGAR ÄNDRADE PRINCIPER
Kst: § 211
Kommunen uppvaktar anställda och förtroendevalda i samband med
bemärkelsedagar (både anställda och förtroendevalda) och
pensioneringar (enbart anställda) i enlighet med en fastställd tabell
med gåvor enligt ungefärligt värde.
Uppvaktningar görs såvida inte ifrågavarande person undanbett sig
uppvaktning (firar inte sin födelsedag t ex med annons i lokaltidning),
varvid inbetalning till lämplig fond i stället görs.
Enligt nuvarande principer görs uppvaktningar vid 40-årsdag, 50årsdag, 60-årsdag, 70-årsdag och pensionering med belopp beroende
på hur länge personen varit anställd eller innehaft förtroendeuppdrag i
kommunen. Personer som varit anställda mindre än fem år uppvaktas
ej och inte heller förtroendevalda som verkat mindre än fem år (dvs
minst två mandatperioder).
Behov av ändrade principer föreligger då allt färre firar sina
födelsedagar med mottagningar och liknande.
Kommundirektörens förslag:
Principerna för uppvaktningar ändras så att uppvaktningar fr o m 2021
görs endast i samband med 50-årsdag och pensionering gällande
anställda och i samband med 50-, 60- och 70-årsdag för
förtroendevalda som verkat som förtroendevald över åtta år (dvs i
praktiken minst tre mandatperioder).
Personer som undanber sig uppvaktning uppvaktas fortsättningsvis
inte. I övrigt oförändrade principer.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

212

19.11.2020

9

DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kst: § 212
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- kommundirektörens beslutsprotokoll § 106/24.10.2020 ang.
slutredovisning för totalrenovering av ytterligare 2 st lägenheter vid
Annagårdens pensionärsbostäder (43.265 €),
- kommundirektörens beslutsprotokoll § 107/24.10.2020 ang.
slutredovisning för nytt tak på Tullhuset (140.701 €),
- kommundirektörens beslutsprotokoll § 108/24.10.2020 ang. slutredovisning för inköp av spoldesinfektor till Annagården (9.824 €),
- kommundirektörens beslutsprotokoll § 112/9.11.2020 ang.
upphävning av instruktion för socialnämnden per 31.12.2020,
- byggnadsinspektörens beslutsprotokoll av den 26.10.2020 ang. 2
st beviljade enskilda avloppstillstånd,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll av den 27.10.2020 ang. tillfällig
uthyrning av båtplats till Nordic Trout vid kommunens
fiskelandningsbrygga i Storgetösund,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll av den 28.10.2020 ang.
antagen offert för gräsarmering vid ställplatserna i Degerby,
- protokoll fört vid kommundirektörsmöte i Hammarland 6.11.2020,
- protokoll fört vid arbetsplatsmöte i samband med utbyggnaden av
Ekholm bostadsområde 19.10.2020 (nr 6),
- förbundsstyrelsens
för
Ålands
kommunförbund
sammanträdesprotokoll nr 5/2020 av den 6.11.2020,
- Ålands landskapsregerings brev 27.10.2020 nr 621 Rk1a ang.
jordförvärvstillstånd för Hanna och Patrik Fellman,
- Ålands landskapsregerings brev 22.10.2020 nr 111 S3 ang.
distribution av kostnadsfria ansiktsmasker till kollektivtrafiken
(covid-19),
- Ålands landskapsregerings brev 30.10.2020 nr 114 S3 ang.
handlingsplan för hantering av covid-19-pandemin på Åland,
- Ålands landskapsregerings brev 30.10.2020 nr 115 S3 ang. ändrad
rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från
riskområde,
- Ålands landskapsregerings beslut 30.10.2020 nr 116 S3 ang.
begränsning av offentliga tillställningar och sammankomster under
november månad 2020,
- ÅKAD:s cirkulär nr 8/2020 av den 21.10.2020 och nr 10/2020 av
den 30.10.2020 ang. underteckningsprotokoll för nya kollektivavtal
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

212

19.11.2020
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Kst: § 212
-

-

-

för perioden 1.5.2020 – 31.3.2022 gällande AKTA, TS, Tim-Aka
och UKTA,
ÅSUB:s
statistikmeddelande
nr
2020:10
ang.
arbetslöshetssituationen i oktober 2020,
ÅSUB:s statistikmeddelande 26.10.2020 ang. statistik över
gästhamnarna 2020,
KST-nytt nr 8/2020,
Statskontorets brev 21.10.2020 ang. övergång till kvartalsvis
insamling och rapportering av ekonomiska uppgifter inom den
offentliga sektorn med hjälp av ökad automatisering,
Livsmedelsverkets brev 23.10.2020 ang. skriftligt avtal mellan
staten och Ålands kommuner gällande utbetalning av
lantbruksstöd,
LR:s specialrådgivare i Bryssels nyhetsbrev oktober 2020.

Delges följande kommitté- och övriga protokoll (som tillställs
kommunstyrelsen och fullmäktigepresidiet per mail);
-

arbetsgruppens för planering av nytt reningsverk sammanträdesprotokoll nr 20 av
den 9.11.2020,
trafikkommitténs sammanträdesprotokoll nr 2/2020 av den 12.11.2020.

Delges följande nämndsammanträdesprotokoll (inom parentes
kommunstyrelsens representant, protokollen kan läsas på kommunens
hemsida www.foglo.ax när de justerats);
- socialnämndens sammanträdesprotokoll nr 7/2020 av den 28.10.2020
(Beatrice/Gunilla).

Kommunstyrelserepresentanterna redogör därtill för följande;
Andreas Henriksson
- Ålands skärgårdsnämnds möte den 11.11.2020.
Kommundirektörens förslag:
Skrivelser, beslut och protokoll antecknas kommunstyrelsen till
kännedom.
Kommunstyrelsen konstaterar huruvida nämndernas m.fl. beslut varit
lagliga och ändamålsenliga.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

212

19.11.2020
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Kst: § 212
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
TRAFIKKOMMITTÉN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

213
17

19.11.2020
12.11.2020

12
4

SKÄRGÅRDSTRAFIKEN REVIDERING AV BOKNINGSREGLER
Trafikkommittén: § 17
Landskapsregeringens projekt ”Enklare regler för skärgårdstrafiken”
har tagits fram med syfte att göra om de bokningsregler som gäller för
Skärgårdstrafiken så att de blir enklare att förstå.
De nya villkoren har delats upp i fyra dokument;
* Villkor för bokning av lätta fordon
* Villkor för bokning av tunga fordon
* Villkor för årskort och skärgårdsplatser
* Villkor för förtur och bokningsrätt
Planen är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2022.
Förslag:
Bokningsprogrammet kunde ha en funktion som skulle reagera på
ologiska bokningar. Om en resa med t.ex. tre olika etapper bokas och
en av dessa har ett avvikande datum och/eller ologisk tid borde
programmet fråga upp för att undvika onödiga misstag.
Ansökan om förtur borde inte behöva preciseras med exakta
avgångstider och veckodagar. Många arbetspendlare har
oregelbundna arbetstider och det kan vara omöjligt att veta vilken tur
man behöver åka med en viss dag. Det kunde räcka med att man
högst kan nyttja sin förtursrätt en tur- och returresa per dag.
BESLUT:
Godkänns.
Under punkt 3. Bokning, avbokning och ombokning nästsista
stycket ”Ombokning av resa till annan avgång samma dag får göras
senast 2 timmar före den bokade avgångstiden.” Denna ombokning
borde även vara möjlig att göra online.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

213

19.11.2020
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Kst: § 213
Ålands landskapsregering har med brev 19.10.2020 inbegärt
kommunens utlåtande i ärendet. För projektet finns en tillsatt
referensgrupp som utarbetat förslaget, där kommunens representant
är Alfons Boström med Stefan Laine som ersättare.
Kommundirektören har remittérat ärendet till trafikkommittén för
yttrande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar de framtagna dokumenten rörande
projektet ”Enklare regler” med beaktande av de synpunkter som
framförs av trafikkommittén.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
TRAFIKKOMMITTÉN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

214
18

19.11.2020
12.11.2020

14
5

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÅLAND 2022-2023
Trafikkommittén: § 18
Landskapsregeringen
har
tagit
fram
ett
utkast
till
Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022-2023. Tyngdpunkten i det
här programmet är utveckling av tätortstrafiken och dess integrering
med landsortstrafiken. Utveckling av landsortstrafiken kommer att
göras inom följande programperiod.
Programmet innehåller en redovisning av;
1) behovet av kollektivtrafik på Åland samt målet för
kollektivtrafikförsörjningen,
2) alla former av kollektivtrafik, både trafik som bedöms kunna utföras
på kommersiell grund och trafik som landskapsregeringen avser att
ombesörja och i övrigt möjliggöra på grundval av allmän trafikplikt,
3) åtgärder för att skydda miljön,
4) tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafiken
med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning
samt
5) de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla
resenärer.
En effektiv och användarvänlig kollektivtrafik som bidrar till hållbar
tveckling förutsätter samverkan mellan landskapet och kommunerna.
Detta trafikförsörjningsprogram är Ålands första och skall enligt
landskapslag (2019:60) revideras minst vart fjärde år.
Förslag:
Det är bra med ett trafikförsörjningsprogram som utvecklar
kollektivtrafiken. Kollektivtrafien behöver bli mera attraktiv. Om
kommunerna ska bekosta tillgänglighetsanpassningen av hållplatserna
behöver det också innebära en ökning av nyttjandgraden.
Skillnaden på antalet passagerare i stadstrafiken från när det var
avgiftsfritt och tätare turer (före 2013) till idag är anmärkningsvärd.
Passagerarantalet sjönk med 75 %. Det visar tydligt hur viktigt det är
med en lättillgänglig, förmånlig och användarvänlig trafik.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
TRAFIKKOMMITTÉN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

214
18

19.11.2020
12.11.2020

15
5

Trafikkommittén: § 18
BESLUT:
Om det här programmet innebär krav på att alla hållplatser i hela
kommunen skall vara tillgänglighetsanpassade behövs någon form av
finansieringsstöd från landskapet för detta åtminstone under en
övergångsperiod. Det borde framgå i trafikförsörjningsprogrammet om
alla hållplatser skall vara fullt tillgänglighetsanpassade eller om det kan
finnas en viss gradering beroende på nyttjandegraden.
Landskapsregeringen kunde upphandla all trafik, även matartrafiken i
landskapet/skärgården så att också skolskjutsen skulle ingå.
__________
Kst: § 214
Med brev 30.10.2020 nr 413 I1 inbegär Ålands landskapsregering
Föglö kommuns utlåtande över förslag till trafikförsörjningsprogram för
åren 2022-2023.
Hänv.: utkast till trafikförsörjningsprogram för åren 2022-2023.
Kommundirektören har remittérat ärendet till trafikkommittén för
yttrande.
Kommundirektörens förslag:
Föglö kommun avger följande remissutlåtande;
Kommunstyrelsen framför att en utbyggd kollektivtrafik inte förefaller
vara en beställning från brukarna utan en politisk önskan. Om man för
Föglös del vill öka attraktionskraften i kollektivtrafiken krävs i så fall
följande;
* trafiken blir sammanhållen utifrån byarna på Föglö och ända in till
Mariehamn och vice versa, allra helst så att samma buss trafikerar
hela vägen inkl. färjturen med Föglölinjen (dvs inga matarlinjer lokalt
utan reguljär buss hela vägen),
* trafiken är anpassad till färjturerna så att inga väntetider uppstår,
* fler turer.
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Kst: § 214
På sidan 38 under kapitel 8.1 tredje stycket sägs följande (citat);
”Kommunen initierar nya hållplatser i samråd med väghållaren och
landskapsregeringen. Väghållaren bygger och bekostar sedan
hållplatsen. Kommunen ansvarar för att busskurer byggs och att
hållplatsen sköts, väghållaren ansvarar för att ytan där bussen kör är
plogad medan passagerarytan är kommunens ansvar.”
Denna skrivning innebär ett stort ekonomiskt åtagande för kommunen,
såväl i byggande som i drift (skötsel), som inte är ekonomiskt
försvarbart eller i nuläget genomförbart och skulle i föreslagen form
leda till att Föglö kommun i planeringen måste minimera antalet
hållplatser, vilket i sin tur leder till att attraktionskraften i
kollektivtrafiken väsentligt skulle minska.
Kommunstyrelsen framför därför att investeringskostnaden för alla
hållplatser till 100 % bör bekostas av landskapet och
vägunderhållsenheterna (i Föglös fall Granboda vägstation) ha
skötselansvaret av samtliga hållplatser i respektive kommun.
Av
trafikkommittén
framförda
synpunkter
kommunstyrelsen och fogas till utlåtandet.

omfattas

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:
§ 203, 207, 209 och 213-214.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 204 – 206, 208 och 211-212.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 210.

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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