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1

Sammanträdestid

Tisdag 30 mars 2021 kl. 15.05 – 18.40.

Sammanträdesplats
Beslutande

Kommungården i Föglö.
Närvarande

Frånvarande

Stefan Laine, viceordförande
Gunilla Hagman
Andreas Henriksson,
fr o m kl 15.15 § 47.

Beatrice Sjöberg
Stig Fellman, suppleant
Rainer Juslin, ordförande,
fr o m kl 16.20 § 54.

Föredragande

Niklas Eriksson, kommundirektör,

Övriga närvarande

Gun-Britt Gullbrandsson, fullmäktigeordförande
Kim Tähtinen, fullmäktigeviceordförande

Paragrafer

§ 42 – 54.

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Stefan Laine

Niklas Eriksson

Protokolljustering
Ort och tid

protokollförare

Föglö, 31.03.2021

Beatrice Sjöberg
Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården i Föglö, 31.03.2021

Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

Utdragets riktighet bestyrkes
Ort och tid

Underskrift

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

Utfärdad den

Sida

25.03.2021
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Sammanträdestid

Tisdag 30 mars 2021 kl. 15.05.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

Ärende

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kst protokoll 2.3.2021
ARBETS- OCH TJÄNSTLEDIGHETER Ändring av principer
EKONOMISYSTEM Kommungemensamt implementeringsprojekt
GYMNASTIKARENA ÅLAND Deltagande och samarbetsavtal
MEDIS Kursprogram Föglö 2021 - 2022
SNÖPLOGNING Beslut om rabatterad plogningsavgift 2021
DELGIVNING Skrivelser och beslut
TULLUDDEN Besluta om uthyrning
UTMÄRKELSETECKEN 2021 Statens ämbetsverks förfrågan
BOKSLUT 2020

--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i
kommungården onsdag 31 mars 2021. Justeringen äger rum senast
kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten
under ordinarie kanslitid kl. 10.00 – 15.00.
---------------

Ordförande
Sekreterare
Rainer Juslin
Niklas Eriksson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 25 mars 2021
Föglö 25 mars 2021
Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr

KOMMUNSTYRELSEN

42-43

Sammanträdesdatum

Sida

30.03.2021
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst: § 42
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: § 43
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Beatrice Sjöberg med Stig Fellman som
ersättare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

44-45

30.03.2021
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst: § 44
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KST PROTOKOLL 2.3.2021
Kst: § 45
Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens
protokoll 2.3.2021.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

46

30.03.2021
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ARBETS- OCH TJÄNSTLEDIGHETER ÄNDRING AV PRINCIPER
Kst: § 46
Kommunstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde 01.12.2015 § 218
”Principer för beviljande av prövningsbara arbets- och tjänstledigheter
inom Föglö kommun” att gälla fr o m 1.1.2016.
Principerna är bra, klara och tydliga. Önskemål finns dock om en
mindre ändring beträffande tidsintervallen när arbets- och
tjänstledigheter ånyo kan beviljas (ett år kortare).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen gör en mindre justering av tidsintervallen för när
arbets- och tjänstledigheter kan beviljas i enlighet med bilaga till
protokollet.
Bilaga nr 1 § 46/30.03.2021.
Principer för beviljande av prövningsbara arbets- och tjänstledigheter
inom Föglö kommun.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

47

30.03.2021

6

EKONOMISYSTEM KOMMUNGEMENSAMT IMPLEMENTERINGSPROJEKT
Kst: § 47
Alla kommunala myndigheter på Åland förutom Mariehamns stad har
gemensamt genom ÅDA Ab upphandlat ett nytt ekonomisystem.
Consilia solutions vann denna upphandling och systemet skall nu
implementeras i kommunerna.
Implementeringen är
ett
relativt
omfattande arbete
och
kommundirektörerna har konstaterat att det skulle vara önskvärt att
implementeringen sköttes som ett gemensamt projekt för att få det bra
och effektivt implementerat i kommunerna och kommunalförbunden.
Jomala kommun tog på sig att vara huvudman för detta projekt och har
uppgjort projektdirektiv. Beslut om 80 % bidrag från landskapet för
projektet har erhållits.
Beslut behöver därför fattas om att delta i projektet. Alternativet är att
sköta implementeringen helt själva (i praktiken då bokföraren), vilket
skulle ta mycket längre tid.
Hänv.: projektdirektiv.
Kommundirektörens förslag:
Föglö kommun ansluter sig till projektet i enlighet med projektdirektivet.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

48

30.03.2021
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GYMNASTIKARENA ÅLAND DELTAGANDE OCH SAMARBETSAVTAL
Kst: § 48
Jomala kommun har den 9.2.2021 till övriga åländska kommuner
skickat ut en förfrågan om kommunalt samarbete med syfte att
möjliggöra för föreningen Åland Gymnastics att uppföra en ny
gymnastikarena i Möckelö Jomala. Föreningen har för tillfället
medlemmar från tolv åländska kommuner.
Det finansiella stödet skulle enligt förslaget vara fördelat mellan
kommunerna baserat på antal medlemmar i åldern 7 – 20 år.
För samarbetet har ett preliminärt förslag till samarbetsavtal tagits
fram. Jomala kommun önskar nu få in synpunkter på avtalsförslaget
samt hur respektive kommun ställer sig till att ansluta sig till
samarbetet.
Det årliga föreningsbidraget skulle enligt avtalsförslaget uppgå till
110.000 euro och kommunerna betala i enlighet med hur många
medlemmar man har, dvs har man ingen medlem så betalar man inte
heller något.
För närvarande har Föglö två medlemmar och då skulle Föglös andel
uppgå till 359 euro.
Hänv.: avtalsförslag.
Kommundirektörens förslag:
Föglö kommun ansluter sig till samarbetet kring en gymnastikarena i
enlighet med Jomala kommuns förfrågan. En förutsättning är dock att
andelen per barn/ungdom inte överskrider det beräknade beloppet.
Kommunstyrelsen framför synpunkten att andelen skulle räknas
årligen på basen av medlemsantalet från varje kommun (i förslaget
efter tre respektive sex år).
BESLUT:
Godkänns.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

49

30.03.2021
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MEDIS KURSPROGRAM FÖGLÖ 2021 - 2022
Kst: § 49
Medis verksamhet underlyder kommunstyrelsen.
Program för inkommande läsår (2021-2022) skall inlämnas inom kort,
speciellt avseende höstens program.
Kommunstyrelsen har möjlighet att framföra förslag på kurser som
skall hållas på Föglö. I kommunens budget finns upptaget fyra kurser
per termin.
Medis kontaktperson Agneta Raitanen har uppgjort preliminärt förslag
till kursprogram som bifogas.
Bilaga nr 1 § 49/30.03.2021.
Preliminärt förslag till kursprogram.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar det preliminära förslaget till kursprogram
och framför ev. ytterligare förslag på kurser.
BESLUT:
Godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar framföra ”skogsskötsel” som ett ytterligare
förslag på kurs.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

50

30.03.2021

Sida
9

SNÖPLOGNING BESLUT OM RABATTERAD PLOGNINGSAVGIFT 2021
Kst: § 50
Snöplogningen av privata vägar är en självbärande enhet i
kommunens verksamhet. Detta innebär att vid snörika vintrar uppbärs
vid behov en extra avgift utöver grundavgiften så att snöplogningen blir
självbärande. På motsvarande sätt överförs överskott i snöplogningen
från snöfattiga vintrar för att täcka kostnaderna för kommande år.
I.o.m. att de senaste vintrarna varit snöfattiga finns en möjlighet att för
2021 på samma sätt som 2016-2020 ge rabatt på
snöplogningsavgiften. Det finns ändå en buffert för ev. kommande
snörika vintrar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
kommunfullmäktige
att
på
snöplogningsavgiften för privata vägar 2021 beviljas 50 % rabatt på
den fastställda avgiften. Detta motsvarar totalt ca 3.500 euro.
Föreslås därtill att de timdebiterade också beviljas 50 % rabatt på
grundavgiften, motsvarande ca 2.000 euro.
De som har obetalda fakturor för snöplogning beviljas inte rabatt förrän
alla gamla fakturor är betalda.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

51

30.03.2021
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DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kst: § 51
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- kommundirektörens beslutsprotokoll
15.03.2021 § 29 slutredovisning av kostnaderna för projektering av
nytt avloppsreningsverk,
15.03.2021 § 30 gällande slutredovisning av kostnaderna för ny
släckningsbil till Föglö FBK (109.213,79 euro inkl.moms),
19.03.2021 § 33 gällande överlåtelse av scenvagnens stora ljudanläggning,
- kommunteknikerns garantisyneprotokoll av den 28.01.2021
gällande grundrenovering av lägenhet nr 1 och 19 vid
Annagårdens pensionärsbostäder,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll
17.02.2021 gällande antagen offert på vägsalt,
22.02.2021 gällande antagen offert på köks- och garderobsinredningar till läg. 7 och 11 vid Annagårdens pensionärsbostäder,
12.03.2021 ang. antagna anbud (5 st) på lösegendom som varit till
salu,
- byggnadsinspektörens beslutsprotokoll
10.03.2021 gällande 5 st enskilda avloppstillstånd och 2 st bygglov,
18.03.2021 ang. 1 st bygganmälan,
- äldreomsorgschefens beslutsprotokoll
18.02.2021 § 7 ang. tillsättande av närvårdare (50 %) för tiden
01.03.2021 – 28.02.2023,
23.02.2021 § 8 ang. tillsättande av närvårdare (vårdledighetsvikariat 75 %) för tiden 29.04 – 28.08.2022 (fortsättning
på tidigare moderskapsvikariat),
23.02.2021 § 9 ang. tillsättande av närvårdare (moderskapsvikariat
för tiden 17.03.2021 – 28.01.2022,
01.03.2021 § 11 gällande antagen tillfällig hyresgäst till Annagårdens pensionärsbostäder för tiden 1.3 – 30.9.2021,
02.03.2021 § 12 gällande att vårdbiträdet vid Annagården sagt upp
sitt arbetsavtal per den 20.06.2021,
- statistik över den lokala kollektivtrafiken i Föglö 2020,
- redovisningar för kommunens fonder 2020,
- trafikrådets sammanträdesprotokoll nr 2/20 av den 15.09.2020,

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
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§ nr

Sammanträdesdatum

Sida
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Kst: § 51
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

kopia av Sottunga kommuns brev till Ålands landskapsregering av
den 18.02.2021 ang. anhållan om kommunindelningsutredning i
landskapets regi,
Geta kommuns beslut 3.3.2021 ang. stöd för Föglö kommuns
initiativ om att öppna upp fastighetsskattelagstiftningen,
Ålands landskapsregerings brev 05.02.2021 nr 39 I1 med svar på
skärgårdskommunernas initiativ från skärgårdskommunernas
vårmöte 2020 gällande uppdatering/upprustning av landskapets
hamnar i skärgårdskommunerna,
Ålands landskapsregerings brev 17.02.2021 nr 51 F1 ang. Föglö
kommuns initiativ gällande fortsatt kompensation för uteblivna
inkomster från beskattning av kapitalinkomster,
Ålands landskapsregerings brev 25.02.2021 nr 114 Rk1a ang.
beviljat jordförvärvstillstånd för Johan Sagulin,
Ålands landskapsregerings brev 25.02.2021 nr 115 Rk1a ang.
beviljat jordförvärvstillstånd för Carl Sagulin,
Ålands
landskapsregerings
svar
11.03.2021
till
skärgårdskommunerna gällande ersättning för inkomstbortfall vid
skärgårdsbors deltagande i av landskapet tillsatta kommittéer mm,
Ålands landskapsregerings brev 16.02.2021 nr 57 U2 ang. tillstånd
för Ålands folkhögskola att bedriva grundskoleutbildning för vuxna,
Ålands landskapsregerings brev 20.02.2021, 27.02.2021,
11.03.2021 och 18.03.2021 ang. begränsning av offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster (med anledning av
covid-19) under tiden 21.02 – 28.03.2021 (förlängt tre gånger),
Ålands landskapsregerings brev 20.02.2021 nr 24 S3 ang.
rekommendation om begränsade öppettider och serveringstider för
alkoholdrycker (med anledning av covid-19) under tiden 21.02 –
11.03.2021,
Ålands landskapsregerings brev 03.02.2021 ang. förebyggande av
coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt
under tiden 1.2.2021 – 31.03.2021,
Ålands landskapsregerings brev 25.02.2021 nr 28 S3 ang. beslut
om att stänga årskurs 7-9 i alla grundskolor på Åland under tiden
1.3.2021 – 21.03.2021 (förlängt en gång med en vecka) samt
beredskap i skolorna för att hantera smitta,
Ålands landskapsregerings brev 27.02.2021, 11.03.2021 och
18.03.2021 ang. rekommendation om begränsningar av antal
personer vid privata tillställningar, hobbyverksamheter samt
näringsverksamhet och offentliga utrymmen under tiden

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

51

30.03.2021

12

Kst: § 51
-

-

-

27.2021 – 28.03.2021 (förlängt två gånger),
Ålands landskapsregerings brev 4.3.2021 nr 33 S3 ang.
rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från
riskområde tillsvidare,
Ålands landskapsregerings brev 9.3.2021 nr 85 U2 ang.
förebyggande arbete i barnomsorgen gällande covid-19,
Statens
ämbetsverks
på
Åland
brev
2.3.2021
ang.
undantagsförhållanden i Finland,
Ålands kommunförbunds yttrande 5.3.2021 ang. lagförslag om bl a
servicesedlar inom social- och hälsovården,
protokoll fört vid kommunalt samråd 19.02.2021,
SÅHD:s brev 15.02.2021 till alla åländska kommuner ang. elever
vid träningsundervisningen läsåret 2020-2021,
ÅSUB:s
statistikmeddelande
nr
2021:2
ang.
arbetslöshetssituationen i februari 2021,
avtal mellan livsmedelsverkets i Finland landsbygdstjänster och
gemensamma lantbruksnämnden gm Hammarlands kommun
(gäller utbetalande organ för lantbruksstöd),
Ålandsbanken Abp:s information 15.03.2021 ang. ändringar i
prislistan för bankens tjänster,
landskapsregeringens specialrådgivares i Bryssel nyhetsbrev
februari 2021.

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

Agenda 2030-gruppens sammanträdesprotokoll nr 1/2021 av den 18.02.2021,

Delges följande nämndsammanträdesprotokoll (inom parentes
kommunstyrelsens representant, protokollen kan läsas på kommunens
hemsida www.foglo.ax);
-

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

bildningsnämndens sammanträdesprotokoll nr 3/2021 av den 16.02.2021 och nr
4/2021 av den 23.03.2021 (Rainer),
fritids- och kulturnämndens sammanträdesprotokoll nr 1/2021 av den 24.02.2021
(Beatrice),
byggnads- och tekniska nämndens sammanträdesprotokoll nr 2/2021 av den
01.03.2021 (Stefan).

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

51

30.03.2021

13

Kst: § 51
Kommunstyrelserepresentanterna redogör därtill för följande;
Gun-Britt Gullbrandsson och Andreas Henriksson
- Ålands skärgårdsnämnds möte nr 1/21 den 3.3.2021.
Kommundirektörens förslag:
Skrivelserna, besluten och protokollen antecknas kommunstyrelsen till
kännedom.
Kommunstyrelsen
konstaterar
huruvida
nämndernas
kommittéernas 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

och
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§ nr
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Sida

52

30.03.2021
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TULLUDDEN BESLUTA OM UTHYRNING
Kst: § 52
Med anledning av att nuvarande hyreskontrakt för Tulludden i Degerby
löper ut per den 31.10.2021 bör kommunstyrelsen föra en diskussion
kring den fortsatta uthyrningen innan en utannonsering sker.
Under flera år var uthyrningen i allmänhet två år åt gången mot att den
tidigare var fem år i gången, ifall intresse för någon form av
näringsverksamhet eller liknande skulle dyka upp. Senaste fyra åren
har Tulludden dock uthyrts för endast ett år i taget med samma
motivering.
Den omfattande takrenoveringen av fastigheten genomfördes under
2019 – 2020 och färdigställdes till midsommar 2020. Hyran uppgår
enligt budgeten för 2021 till 990 €/månad. Hyran för 2022 fastställs i
slutet av 2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen för en diskussion i ärendet varefter diskussionen
antecknas kommunstyrelsen till kännedom och uthyrningsannons sätts
ut.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
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§ nr
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Sida
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UTMÄRKELSETECKEN 2021 STATENS ÄMBETSVERKS FÖRFRÅGAN
Kst: § 53
Med brev 12.02.2021 inbegär Statens ämbetsverk på Åland förslag på
personer förtjänta av de utmärkelsetecken som Republikens President
beviljar på självständighetsdagen.
Hänv.: statens ämbetsverks skrivelse 12.02.2021.
Kommundirektörens förslag:
Enligt kommunstyrelsens prövning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen framför
utmärkelsetecknet.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

enhälligt

Protokollet framlagt till påseende

ett

förslag

på

person

Utdragets riktighet bestyrkes
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BOKSLUT 2020
Kst: § 54
Behandlas Föglö kommuns bokslut för år 2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
-

-

föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat,
ett underskott om 382.071,57 euro, behandlas som föreslås i punkt
1.7 bokslutet så att minskning av avskrivningsdifferens 25.742,97
euro intäktsförs, överföring från fastighetsunderhållsfonden netto
20.677,21 euro intäktsförs samt 335.651,39 euro överförs till
vinst/förlust-kontot;
undertecknar bokslutet för år 2020 och lämnar bokslutet till
revisorerna för granskning;
lämnar bokslutet vidare för behandling i fullmäktige efter
revisorernas granskning.

Samtliga nämnder uppmanas fortsättningsvis att kontinuerligt följa upp
kostnaderna under året så att inga onödiga/omotiverade
överskridningar av budgetanslag för resultatområdena inträffar. Ev.
förslag om omfördelningar, eller i undantagsfall behov av
tilläggsanslag ifall omfördelning inte blir möjlig, måste 2021 för att
kunna beaktas vara kommunstyrelsen tillhanda senast 15 oktober.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr
KOMMUNSTYRELSEN

42-54

Sammanträdesdatum

Sida

30.03.2021

17

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:
§ 42, 49 – 50 och 52 – 54.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 43 – 45 och 51.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 46 - 48.

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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