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Nr

27 oktober 2020
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1

Tisdag 27 oktober 2020 kl. 16.15 – 19.20.Mötet inleddes med besök vid
lagerhallen och information om fastighetsskötseln kl. 16.15 – 16.50

Sammanträdesplats
Beslutande

Kommungården i Föglö.
Närvarande

Frånvarande

Rainer Juslin, ordförande
Stefan Laine
Gunilla Hagman
Andreas Henriksson
Beatrice Sjöberg, t o m kl. 19.10.

Föredragande

Niklas Eriksson, kommundirektör,

Övriga närvarande

Gun-Britt Gullbrandsson, fullmäktigeordförande

protokollförare

Erik Fellman, arbetsledare/förman, närvarande kl. 16.15 – 16.50.

Paragrafer

§ 159 – 173.

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Rainer Juslin

Niklas Eriksson

Protokolljustering
Ort och tid

Föglö, 28.10.2020

Andreas Henriksson
Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården i Föglö, 28.10.2020

Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

Utdragets riktighet bestyrkes
Ort och tid

Underskrift

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

Utfärdad den

Sida

22.10.2020

2

Sammanträdestid

Tisdag 27 oktober 2020 kl. 16.15.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

Ärende

1
2
3
4
5

§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163

6

§ 164

7

§ 165

8
9
10
11
12
13
14
15

§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kst protokoll 13.10.2020
ARBETSERFARENHETSTILLÄGG Delges beslut om beviljade tillägg
under perioden november/19 – oktober/20
OMSORGSHEMMET ANNAGÅRDEN Fastställa dygnskostnad för
utomstående kommuner år 2021
KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST Utlåtande över budgetförslag
2021 samt ekonomiplan 2022-2023
KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST Grundkapital
AVFALLSHANTERINGEN/MISE
DELGIVNING Skrivelser och beslut
OASEN Tilläggsanslag för tillfällig plats
ANNAGÅRDEN Tillfälligt arbetsavtal som vårdbiträde
SOCIALNÄMNDEN Tilläggsbudget 2020
BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Tilläggsbudget 2020
TILLÄGGSBUDGET 2020

--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i
kommungården onsdag 28 oktober 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 22 oktober 2020
Föglö 22 oktober 2020
Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr

KOMMUNSTYRELSEN

159-160

Sammanträdesdatum

Sida

27.10.2020

3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst: § 159
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: § 160
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Andreas Henriksson med Beatrice Sjöberg
som ersättare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

161-162

27.10.2020

4

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst: § 161
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KST PROTOKOLL 13.10.2020
Kst: § 162
Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens
protokoll 13.10.2020.
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

163

27.10.2020

5/1

ARBETSERFARENHETSTILLÄGG DELGES BESLUT OM BEVILJADE TILLÄGG UNDER
PERIODEN NOVEMBER/19 – OKTOBER/20
Kst: § 163
I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 149/15.5.1990 beviljas
arbetserfarenhetstillägg, med undantag av det första, av
kommundirektören medels särskilda protokollförda beslut.
I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 170/5.8.2008 beviljas också
första arbetserfarenhetstillägget av kommundirektören i sådana fall där
det inte är beroende av någon särskild prövning utan närmast en
beräkning av tilläggsberättigande år enligt kollektivavtalen.
Bilaga nr 1 § 163/27.10.2020.
Lista över beviljade arbetserfarenhetstillägg.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig listan till kännedom.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

164

27.10.2020
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OMSORGSHEMMET ANNAGÅRDEN FASTSTÄLLA DYGNSKOSTNAD FÖR UTOMSTÅENDE
KOMMUNER ÅR 2021
Kst: § 164
Enligt avtal om anlitande av omsorgsboende-/servicehustjänster i
Föglö vid omsorgshemmet/servicehuset Annagården skall Föglö
kommun senast 31.10 meddela samarbetskommun bruttodygnspriset
per plats för det kommande året.
Kommundirektören har sålunda gjort en beräkning av dygnspriset för
år 2021 på basen av socialnämndens budgetförslag.
Hänv.: beräkning av kostnader för servicehusplats/er vid Annagården.
Kommundirektörens förslag:
Med
hänvisning
till
ovanstående
beräkning
fastställer
kommunstyrelsen bruttodygnskostnadspriset till 168 € för år 2021. Till
detta kommer hyran om 15 €/dygn, totalt 183 €/dygn.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

165
74

27.10.2020
14.10.2020

Sida
7
5

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST UTLÅTANDE ÖVER BUDGETFÖRSLAG 2021 SAMT
EKONOMIPLAN 2022-2023
Soc: § 74
Kommunstyrelsen inbegär socialnämndens utlåtande över KST
(Kommunernas socialtjänst) budgetförslag för år 2021 samt
ekonomiplan 2022-2023. KST budgeten är gjord utifrån en ram om 30
496 000 euro.
Bilagor 2 A § 74 och 2 B § 74
Förslag:
Socialnämnden besluter avge följande yttrande för kommunstyrelsen
angående:
Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt att inbesparingen tas från köp av
tjänster så att; boende ej egenproducerat inom 01området
funktionsservice och sysselsättning minskas med 600 000 euro.
Socialnämnden anser att information angående inbesparing av ej
egenproducerat boende är otydlig och kan skapa onödig oro hos
klienter som har boenden utanför KST egna boenden. Informationen
bör förtydligas om vilka områden det gäller. Det är mycket viktigt med
en tydlig information eftersom Åland saknar vissa boenden och tjänster
för personer med svåra och ovanliga sjukdomar.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 165
Hänv.: KST budgetförslag 2021 och ekonomiplan 2022-2023.
De åländska kommunerna står inför ekonomiskt mycket tunga tider
med i många fall stora underskott, varför en stor återhållsamhet i
budgeteringen förväntas från alla håll.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

165

27.10.2020
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Kst: § 165
Konstateras att de åländska kommunerna gemensamt gått ut till alla
kommunalförbund med budskapet att spara 5 % jämfört med bokslut
2019. I KST:s fall är detta svårt att bedöma då 2021 blir första året för
förbundets verksamhet.
Föglö
kommuns
nettokostnad
för
2021
(efter
avdraget
landskapsbidrag) beräknas preliminärt till ca 443.000 euro enligt
föreliggande budgetförslag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen framför att största möjliga återhållsamhet bör följas i
budgeten för 2021 med anledning av den svåra ekonomiska situation
kommunsektorn befinner sig i.
Kommunstyrelsen förutsätter att KST iakttar sparsamhet i
verksamheten i största möjliga utsträckning och litar på att
förbundsstyrelsen och förbundsledningen hörsammar de signaler som
kommer från den kommunala sektorn.
Kommunstyrelsen har förutom ovanstående allmänna önskan inga
direkta ändringsförslag i övrigt beträffande budget eller ekonomiplan.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

166
73

27.10.2020
14.10.2020

Sida
9
4

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST GRUNDKAPITAL
Soc: § 73
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) inleder sin fullskaliga verksamhet
fr o m 1.1.2021. Förbundet skall enligt grundavtalet ha ett grundkapital,
för vilket nu föreligger belopp enligt invånarantalet 31.12.2019 för
Åland.
Föglö kommuns andel av grundkapitalet uppgår till 35.537,41 € varav
264,26 € finns från tidigare sedan Ålands omsorgsförbunds tid. Varje
kommun skall inom 2020 betala in sin andel av grundkapitalet.
Grundkapitalet för KST finns inte upptaget i ordinarie budgeten för
2020, varför tilläggsanslag krävs.
Bilaga 1 § 73/14.10.2020
Förslag:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att ett tilläggsanslag
stort 35 273 euro för grundkapital i Kommunernas socialtjänst (KST)
upptas under RO 330.
BESLUT:
Godkänns.
____________
Kst: § 166
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att tilläggsanslag
stort 35.000 euro upptas under RO 330 för grundkapital i
Kommunernas socialtjänst (KST).
BESLUT:
Godkänns.
__________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

167
109
29

27.10.2020
16.06.2020
09.03.2020

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

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

167
109
29

27.10.2020
16.06.2020
09.03.2020

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

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

167
109

27.10.2020
16.06.2020

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

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

167

27.10.2020
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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.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

168

27.10.2020

14

DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kst: § 168
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- kbp § 98/13.10.2020 utlåtande jordförvärvsansökan Vjaceslavs
Voroncovs,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll av den 12.10.2020 ang. beviljat
tillstånd för elledningsarbeten inom kommunalvägsområde samt
antagen offert på SMS-larmöverföring vid vattenverket,
- protokoll fört vid kommundirektörsmöte i Finström 25.09.2020,
- protokoll fört vid arbetsplatsmöte i samband med utbyggnaden av
Ekholm bostadsområde 7.10.2020 (nr 5),
- Ålands landskapsregerings brev 9.10.2020 nr 385 I1 ang.
Embarsunds matpauser,
- Ålands landskapsregerings beslut 12.10.2020 nr 108 S3 ang.
begränsning av offentliga tillställningar och sammankomster under
oktober månad 2020,
- ÅSUB:s
statistikmeddelande
15.10.2020
ang.
arbetslöshetssituationen 15 oktober,
- KST-nytt nr 7/2020.
Delges följande nämndsammanträdesprotokoll (inom parentes
kommunstyrelsens representant, protokollen kan läsas på kommunens
hemsida www.foglo.ax när de justerats);
- socialnämndens sammanträdesprotokoll nr 6/2020 av den 14.10.2020
-

(Beatrice/Gunilla),
byggnads- och tekniska nämndens sammanträdesprotokoll nr 10/2020 av den
19.10.2020 (Stefan).

Kommundirektörens förslag:
Skrivelser,
beslut,
protokoll
kommunstyrelsen till kännedom.

och

information

antecknas

Kommunstyrelsen konstaterar huruvida nämndernas m.fl. beslut varit
lagliga och ändamålsenliga.
BESLUT:
Godkänns.
Besluten konstateras vara lagliga och ändamålsenliga.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN
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Organ

KOMMUNSTYRELSEN
SOCIALNÄMNDEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

169
81

27.10.2020
14.10.2020

15
13

OASEN TILLÄGGSANSLAG FÖR TILLFÄLLIG PLATS
Soc: § 81
Socialnämnden bör anhålla om tilläggsanslag för en tillfällig periodplats
på äldreboendet Oasen i Jomala för en person som behöver en
medicinsk vårdutredning.
Dygnskostnaden är 260,00 € för icke medlemskommun.
Förslag:
Socialnämnden besluter hos kommunstyrelsen
tilläggsanslag enligt följande:
13.10 – 31.12.2020 77 dygn x 260 = 20.020 €

anhålla

om

BESLUT:
Förslaget godkänns.
__________
Kst: § 169
Konstateras att arrangemanget är tillfälligt max till årets slut.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att socialnämndens
anhållan bifalles.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
SOCIALNÄMNDEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

170
78

27.10.2020
14.10.2020
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ANNAGÅRDEN TILLFÄLLIGT ARBETSAVTAL SOM VÅRDBITRÄDE
Soc: § 78
På grund av ökad vårdtyngd och extra uppgifter med anledning av
corona-situationen behöver omedelbart personalstyrkan utökas.
Den 1 januari 2020 inrättades tre närvårdarbefattningar på 50 %. Ingen
behörig sökte befattningarna. Idag är fortfarande en av de tre 50 %
vakant. Det är svårt att göra ett hållbart schema som täcker upp
dagarna när det blivit flera halv- och deltidsbefattningar samt att det
saknas behörig personal som har rätt att dela mediciner. ÅHS kräver
att det ska finnas valviraregistrerad personal vid varje arbetspass som
delar medicin.
Personalstyrkan arbetar enligt följande:
Måndag – fredag
100 % vik. äldreomsorgsledare
100 % sjukskötare
77,42 % dagvårds-sysselsättningsnärvårdare (100 % är inrättad)
100 % lokalvårdare
Natt
Tre 67 % närvårdare natt i periodarbete, jobbar ensam natt
Periodarbete måndag-söndag
77,42 % närvårdare (100% är inrättad)
100 % närvårdare
100 % närvårdare
100 % närvårdare
75 % närvårdare
100 % närvårdare, ej kompetent
75 % närvårdare, ej kompetent
50 % närvårdare, ej kompetent
50 % närvårdare, ej kompetent
50 % närvårdare, ej kompetent
50 % närvårdare, ej kompetent
50 % närvårdare, ej tillsatt
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Soc: § 78
Arbetsuppgifter som tar mycket av arbetstiden är bl a tvättstugan,
sopsortering, matbrickor och posthantering. Dessutom har
vårdpersonalen hand om dukning och servering av morgonmål,
eftermiddagskaffe och kvällsmål samt att de diskar efter lördag- och
söndag morgonmål.
Vårdpersonalen hjälper också till med servering lunch o middag.
Förslag
Eftersom det är svårt att få valviraregistrerad personal samt att det
förekommer många uppgifter som inte kräver valviraregistrerad
personal anhåller socialnämnden i tilläggsbudgeten 2020 hos
kommunstyrelsen om ett anslag stort 8000 € för ett tillfälligt arbetsavtal
som vårdbiträde 100 % under tiden 19 oktober – 31 december 2020,
som arbetar måndag-fredag.
BESLUT:
Godkänns. Paragrafen justeras omedelbart.
--------------------------------------------------------Kst: § 170
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att socialnämndens
anhållan bifalles.
7000 € räcker för ändamålet och tas upp i tilläggsbudgeten för 2020.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

171
80

27.10.2020
14.10.2020

18
12

SOCIALNÄMNDEN TILLÄGGSBUDGET 2020
Soc: § 80
Socialnämnden bör omfördela anslag i budgeten för år 2020 inom
nämndens verksamhetsområden samt anhålla om tilläggsanslag ifall
omfördelningen inte räcker till. Omfördelning/anhållan om
tilläggsbudget skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast
16.10.2020.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter att anhålla hos kommunstyrelsen om
tilläggsanslag och omfördelning enligt följande:
3.00 Institutionsvård
3.01 Övrigt socialväsen
3.03 Handikappservice
3.16 Övrig hemservice
3.30 Specialomsorg
3.34 Annagården
Sammanlagt:

+
20
2.000
+ 32.000
5.000
+ 60.273
+ 38.000
+ 121 793

Tidigare under året beviljade tilläggsanslag:
Handikappservice (kfge § 48/25.06.2020) + 1.500
Sammanlagt:
+ 1.500
Totalt för året

+ 123.293

Bilaga nr 5 § 80/14.10.2020.
Socialnämnden tilläggsbudget 2020
BESLUT:
Godkänns.
__________
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Kst: § 171
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att följande
ändringar görs i socialnämndens anhållan om tilläggsbudget för 2020;
RO 300 Institutionsvård
Minskning 5.645 euro
- minskning då det har varit lägre vårdkostnader än beräknat
RO 302 Barnskydd
Minskning 3.375 euro
- inbesparing då det inte funnits behov av barnskyddsplacering eller
stöd-/kontaktperson
RO 303 Handikappservice
Minskning 2.000 euro
- minskning av tilläggsanslaget för köptjänst från Björkkö Ab
RO C31 Hemservice
Minskning 1.000 euro
- minskning av anslaget för närståendevård med ytterligare 1.000 euro
RO 330 Specialomsorgen och KST
Minskning 273 euro
- minskning av anslaget, utjämning av belopp
RO 334 Annagården
Minskning 13.000 euro
- minskning av det stora tillägget för lönekostnader (uppdaterat per
oktober) samt indragning av planeringsdagarna 2020 (3.500 euro)
---------Med
beaktande
av
ovanstående
ändringsförslag
föreslår
kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att socialnämndens
tilläggsbudget för 2020 kan godkännas.
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Kst: § 171
Tilläggen per resultatområde uppgår då till följande belopp;
Resultatområde
300 Institutionsvård
301 Övrigt socialväsen
302 Barnskydd
303 Handikappservice
Tidigare beviljat kfge § 48/20
C31 Hemservice
330 Specialomsorgen
334 Annagården
Sammanlagt

+
+
+
+
+

5.625
2.000
3.375
28.500
1.500
6.000
60.000
25.000
98.000

BESLUT:
Godkänns.
__________
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BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN TILLÄGGSBUDGET 2020
BTN: § 111
Uppgörs tilläggsbudget för byggnads- och tekniska nämndens
resultatområden och kostnadsställen 2020.
Det finns för 2020 inga möjligheter för nämnden att omfördela anslag
inom nämndens resultatområden för att täcka de underskott som finns.
Följande
resultatområden/-enheter
kräver
tilläggsanslag;
byggnadsinspektionen, Annagården, daghemmet Myran, Föglö
grundskola, lagerhallen, Tulludden, kommunens radhus och vattenoch avloppsverket.
Bilaga nr 1 § 111/19.10.2020.
Tilläggsbudget för 2020.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden beslutar hos kommunstyrelsen
anhålla om tilläggsanslag stort 73.923 euro med hänvisning till bifogad
anhållan med motiveringar.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 172
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att byggnads- och
tekniska nämndens tilläggsbudget för 2020 kan godkännas.
Tilläggsbudgeten för byggnads- och tekniska nämnden uppgår till
73.923 euro och hänför sig i första hand till bortfall i intäkter om
sammantaget 41.453 euro, större obudgeterad renovering vid Föglö
grundskola (tvättstugan, termostatsbyten, vattenläcka mm) 16.000
euro, kostnadsökningar (pumphaveri, rotosiven mm) vid vatten- och
avloppsverket 8.110 euro, toalettreparation vid daghemmet 2.800 euro
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Kst: § 172
juristhjälp för byggnadsinspektören 2.690 euro och inköp av avfuktare
till fastigheterna 2.500 euro.
Tilläggsanslagsbehovet balanseras i kommunens totala tilläggsbudget
för 2020.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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TILLÄGGSBUDGET 2020
Kst: § 173
Behandlas förslag till tilläggsbudget för Föglö kommun 2020.
Förslaget innebär ett underskott i budgeten om totalt 188.611 € att
balansera motsvarande 2,8 % av ordinarie budget för 2020.
Tilläggsbudgetens nettofinansieringsbehov 188.611 € finansieras
genom beräknade mindre ökningar i inkomster från fastighets- och
källskatt och skattekomplettering, tillägg i kompensationerna för avdrag
mm, tillägg i landskapsandelarna för 2020 men framförallt en större
användning av tidigare års disponibla överskott där 140.000 tas från
disponibla kassamedel.
Budgetens slutsumma efter tilläggsbudgeten för år 2020 uppgår med
beaktande av de överföringar som gjorts från tidigare budgetår samt
upptagna anslag i bokslut 2019 (kfge § 55/25.06.2020) till totalt
7.081.305,19 € (dessa obeaktat 5.999.317 €).
Bilaga nr 1 § 173/27.10.2020.
Förslag till tilläggsbudget för Föglö kommun 2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till
tilläggsbudget för 2020 godkänns.
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:
§ 159, 165-167 och 169-173.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 160-163 och 168.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 164.

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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