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Sammanträdestid

Tisdag 9 februari 2021 kl. 16.15.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

Ärende
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§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24

10
11
12
13
14

§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
REPRESENTANTER Utses för kommande kfge sammanträde
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kst protokoll 26.01.2021
LÄROPLAN BARNOMSORGEN Utlåtande över förslag
DAGHEMMET MYRAN Tilläggsanslag extra personal
DAGHEMMET MYRAN Inköp av plattformen Tempus - tilläggsanslag
KAPITALINKOMSTSKATTER Initiativ gällande lagstiftning om fortsatt
kompensation från landskapet
DELGIVNING Skrivelser och beslut
INTEGRATIONSPROGRAM för Föglö kommun (förlängning)
TURISM Föglö som turistort
PRIVATISERING AV FASTIGHETSSKÖTSEL Tillsätta arbetsgrupp
RASTPLATS VÄSTERSOCKEN Tillsätta kommitté

--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i
kommungården onsdag 10 februari 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 4 februari 2021
Föglö 4 februari 2021
Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör
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Organ
§ nr

KOMMUNSTYRELSEN

16-18

Sammanträdesdatum

Sida

09.02.2021
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst: § 16
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: § 17
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Gunilla Hagman med Andreas Henriksson
som ersättare.
__________

REPRESENTANTER UTSES FÖR KOMMANDE KFGE SAMMANTRÄDE
Kst: § 18
BESLUT:
Utses Beatrice Sjöberg med Andreas Henriksson som ersättare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Sida

19-20

09.02.2021
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst: § 19
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KST PROTOKOLL 26.01.2021
Kst: § 20
Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens
protokoll 26.01.2021.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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21
19

09.02.2021
28.01.2021
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LÄROPLAN BARNOMSORGEN UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG
BN: § 19
Landskapsregeringen begär in kommunernas yttrande över förslag till
läroplan för barnomsorgen i landskapet Åland.
En kommitté har jobbat med förslaget och sammanträtt 33 gånger.
Förslaget är väl genomarbetat och kommittén har i sitt arbete hört
sakkunniga och verksamma inom barnomsorgen i landskapet.
Kommittén har i sitt arbete med läroplanen beaktat samordningen med
grundskolans läroplan, tydliga målsättningar, samarbete med skolan
och det övriga samhället, digitaliseringen, EU:s nyckelkomptenser med
tonvikt på vardagskompetens och social- och lärandekompetens vilket
innebär bland annat att ge redskap för hälsa, säkerhet, samarbete,
människorelationer och miljömässig hållbarhet.
Förslaget har behandlats i daghemsdirektionen den 21 janauri 2021.
Daghemsdirektionen omfattar förslaget.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att förslaget till
läroplan för barnomsorgen i landskapet Åland omfattas.
BESLUT:
Godkänns.
_______________
Kst: § 21
Kommundirektören har den 16 december 2020 remittérat ärendet till
daghemsdirektionen och bildningsnämnden för yttrande inför
kommunstyrelsens behandling.
Kommundirektörens förslag:
Förslaget till läroplan för barnomsorgen i landskapet Åland omfattas.
BESLUT: Godkänns.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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DAGHEMMET MYRAN TILLÄGGSANSLAG EXTRA PERSONAL
BN: § 17
Daghemsföreståndaren behöver extra tid för det administrativa arbetet
även under februari månad. Mycket är eftersatt och olika
informationsblad mm behöver utarbetas.
På eftermiddagarna räcker inte personalstyrkan till. Extra personal har
hoppat in vissa dagar kl. 14-16. Detta behöver vara kontinuerligt
under hela våren beaktande av antalet barn.
Daghemsföreståndaren har tillsammans med utbildningschefen
kommit fram till att extra personal behövs enligt följande:
- under februari förutom sportlovsveckan: måndag–torsdag kl. 1216.15
- under mars – maj: måndag-torsdag kl. 14-16.15.
Önskemålet är att en barnskötare anställs på timbasis. Kostnaderna
för detta är
 166 timmar á 15,00 €: 2490 €
 sociala omkostnader 25 %: 623 €
 totalt 3113 €
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden anhåller till kommunstyrelsen om tilläggsanslag för
anställning av timavlönad barnskötare för tiden februari – maj om totalt
3113 € fördelat på 2490 € i lönekostnader och 623 € i sociala
omkostnader.
BESLUT:
Godkänns.
Barnomsorgschefen anställer timavlönad barnskötare snarast på
grund av ärendets brådskande natur.
_______________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Sida

22
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Kst: § 22
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
kommunfullmäktige
att
bildningsnämndens anhållan omfattas och tilläggsanslag 3113 €
beviljas för ändamålet.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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DAGHEMMET MYRAN INKÖP AV PLATTFORMEN TEMPUS – TILLÄGGSANSLAG
BN: § 18
Daghemsföreståndaren har tagit initiativ till att digitalisera tiderna för
barnen med plattformen Tempus. Tempus är indelat i tre områden: ett
för föräldrarna, ett för personalen och ett för admin
(daghemsföreståndaren). Fördelen med programmet är administrativ
och tryggheten i att föräldrarna ser att barnet är incheckat och
utcheckat. Tempus förenklar för personalen och även för föräldrarna.
Det blir enklare att anmäla sjukfrånvaro och avvikelsetider i början och
slutet av dagen. Det underlättar även statistikföringen.
Tempus kostar 10000 SEK per år. Utöver detta finns ett
personalplaneringsschema som också kostar 10000 SEK per år. I
initialskedet köps endast basfunktionen in.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden anhåller till kommunstyrelsen om tilläggsanslag på
1000 € för att köpa in plattformen Tempus för att användas på
daghemmet.
BESLUT:
Godkänns.
Utöver detta äskas om 1000 € i extra anslag för inköp av Ipad och
Iphone för ändamålet.
______________
Kst: § 23
Kommundirektörens förslag:
Bildningsnämndens anhållan bifalles.
Kostnaden 2000 € 2021 finansieras från barnomsorgsfonden då det
blir en service som är bra för alla parter.
Användandet utvärderas under hösten av daghemmet och daghemsdirektionen och ifall utfallet blir bra uppmanas bildningsnämnden att
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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23
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Kst: § 23
budgetera för användningen i ordinarie budget för 2022.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

24

09.02.2021
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KAPITALINKOMSTSKATTER INITIATIV GÄLLANDE LAGSTIFTNING OM FORTSATT
KOMPENSATION FRÅN LANDSKAPET
Kst: § 24
Landskapsregeringen har nyligen fattat beslut om utbetalning av
ersättning för uteblivna inkomster från beskattning av kapitalinkomster
med stöd av landskapslagen 2018:28. Gällande lags sista ikraftår är
2021. Den lagen ersatte i sin tur en motsvarande lag som fanns från
2012.
Syftet med lagstiftningen är att i någon mån motverka att kommuner
med förhållandevis höga kapitalinkomster i stället för förvärvsinkomster
skulle missgynnas av skattesystemet. Kommunerna erhåller inga
andelar av kapitalinkomstskatterna och t ex många enskilda
näringsutövare och rörelseidkare (som företrädesvis ofta finns i de
mindre kommunerna och skärgårdskommunerna) har en betydande
del av sina inkomster som kapitalinkomst i stället för förvärvsinkomst.
Beloppet som kompenseras har i lagstiftningen begränsats till ca
820.000 euro.
Det skulle nu vara viktigt att denna lagstiftning åtminstone förlängs,
men helst också utökas, i de kärva ekonomiska tider som föreligger.
Lagstiftningen har varit enkel och bra och åtminstone delvis
kompenserat för det ovan beskrivna ”problemet” med att kommunerna
inte får någon andel av kapitalinkomstskatterna, som t ex fallet är med
samfundsskatterna, vilket flera mindre kommuner med stor andel
egenföretagare lider av.
Den ursprungliga lagstiftningen från 2012 var bättre och uppfyllde sitt
syfte då den tog hänsyn till gällande kapitalinkomster (med tre års
medeltal), medan nuvarande lagstiftning baseras på ett medeltal för
åren 2011-2015.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar initiativ hos Ålands landskapsregering om
lagstiftning för fortsatt kompensation för uteblivna inkomster från
beskattningen av kapitalinkomst. Kommunstyrelsen föreslår att LL
2012:18 ligger som grund för den nya lagen, då den tar hänsyn till
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 24
gällande situation (med tre års medeltal) som bättre motsvarar
verkligheten i nuläget.
Kommunstyrelsen emotser en snabb tidtabell för lagstiftningen så inga
”glapp” i åren skall uppstå.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum
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25
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DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kst: § 25
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- kbp av den 29.01.2021 gällande beviljande av partiell pension för
löneräknare Leif Eriksson för tiden 01.02.2021 – 30.09.2021 och
anställande av vikarie Samira Kemper för motsvarande tid,
- kbp av den 29.01.2021 gällande beviljad uppsägning (pension) för
löneräknare Leif Eriksson fr o m 01.10.2021,
- kbp av den 04.02.2021 ang. ledarskapscoachning för t.f.
daghemsföreståndare Åke Sigfrids,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll av den 14.01.2021 ang.
antagande av offert på ytterligare 5 st avfallskärl till Degerby
centrum,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll av den 19.01.2021 ang.
antagna offerter på elspis till Tullhuset samt tvättmaskin till
fastighetsskötarnas stödjepunkt,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll av den 25.01.2021 ang.
antagna offerter på professionell diskmaskin till Annagården och 2
st olika arbetsredskap till kommunens Avant,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll av den 02.02.2021 ang. 1 st
beviljad avgiftsbefrielse av renhållningsavgiftens grundavgift,
- förbundsstyrelsens
för
Ålands
kommunförbund
k.f.
sammanträdesprotokoll nr 1/2021 av den 22.01.2021,
- protokoll fört vid kommundirektörsmöte i Geta 15.01.2021,
- Ålands landskapsregerings beslut 12.01.2021 nr 15 U2 ang.
tillsättande av sakkunniggrupp för förverkligande av inlednings- och
läskunnighetsskedet,
- Ålands landskapsregerings beslut 28.01.2021 nr 11 S3 ang.
reviderad handlingsplan för hantering av covid-19-pandemin på
Åland,
- Ålands landskapsregerings beslut 28.01.2021 nr 12 S3 ang.
begränsningar i offentliga tillställningar och sammankomster med
anledning av covid-19 under februari månad,
- Ålcoms meddelande 16.12.2020 ang. modernisering av mobilnätet
på Åland (avveckling av 2G-nätet och introduktion/utbyggnad av
5G samt vidareutveckling av 3G och 4G-näten),
- Ålands Fountainhouses redovisning över verksamheten på
klubbhuset Pelaren 2020,

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 25
-

Ålands landskapsregerings informationsbrev i januari 2021 ang.
projektet ”Brändöströmsbron”,
landskapsregeringens specialrådgivares i Bryssel nyhetsbrev
januari 2021,
ÅSUB:s
statistikmeddelande
nr
2021:1
ang.
arbetslöshetssituationen i januari 2021.

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

daghemsdirektionens sammanträdesprotokoll nr 1/2021 av den 21.02.2021.

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

bildningsnämndens sammanträdesprotokoll nr 2/2021 av den 28.01.2021
(Rainer),
byggnads- och tekniska nämndens sammanträdesprotokoll nr 1/2021 av den
01.02.2021 (Stefan).

Kommunstyrelserepresentanterna redogör därtill för följande;
Niklas Eriksson
- höstmöte för Företagsam Skärgård r.f. 14.12.2020.
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
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INTEGRATIONSPROGRAM FÖR FÖGLÖ KOMMUN
Kst: § 41
På uppdrag av de åländska kommunerna (initiativtagare bl.a. Föglö
kommun) har Ålands kommunförbund haft en arbetsgrupp tillsatt för
framtagande av en modell för kommunalt integrationsprogram.
Alla kommuner skall enligt lag ha ett sådant program, som skall
fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun.
Modellförslaget har tillställts de åländska kommunerna för behandling.
Hänv.: kommunalt program för främjande av integration.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till
integrationsprogram kan omfattas som Föglö kommuns program för
främjande av integration.
Programmet träder i kraft fr.o.m. månaden efter det har godkänts i
kommunfullmäktige.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 17
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 26
Integrationsprogrammet skall behandlas av kommunfullmäktige vart
fjärde år. Konstateras att programmet alltjämnt är aktuellt och med
fördel kan godkännas i föreliggande form för åren 2021-2024.
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Kst: § 26
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
kommunfullmäktige
att
integrationsprogrammet för Föglö kommun som fastställdes
26.03.2015 förlängs för åren 2021-2024 i oförändrad lydelse.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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TURISM FÖGLÖ SOM TURISTORT
Kst: § 27
I samband med att den s.k. ”hamnkommittén” för Degerby centrum
avslutade sitt arbete i december 2020 framlades tanken på att tillsätta
en arbetsgrupp/kommitté som skulle ha som uppgift att samla tankar
och idéer för att ytterligare utveckla Föglö som turistort generellt.
Tanken är att denna grupp skulle kunna bli återkommande.
Förverkligandet av idéerna åligger sedan naturligtvis i de flesta fall
enskilda näringsidkare och turistföretagare, som dessutom i många fall
kan erhålla olika finansieringsstöd där sådant behövs.
Enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten tillsätts dylika
arbetsgrupper/kommittéer av kommundirektören och det finns
budgeterade medel under resultatområde 123 Näringslivsutveckling.
Kommundirektören är ansvarig tjänsteinnehavare för resultatområdet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp för ovanstående ändamål.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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PRIVATISERING AV FASTIGHETSSKÖTSEL TILLSÄTTA ARBETSGRUPP
Kst: § 28
I kommunens budget, resultatområde C53 Fastigheter, byggnader och
lokaler finns beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda vad av
fastighetsskötseln
som
kan
privatiseras
eller
om
hela
fastighetsskötseln kan privatiseras. Privatiseringen skall vara
ekonomiskt fördelaktig för kommunen.
Frågan aktualiserades redan i budgeten 2017 men sköts sedan framåt
då arbetsledare/förman anställdes 2019.
Enligt budgeten skall frågan nu utredas så rapport/förslag finns klart
utrett i god tid innan framtida pensionsavgångar.
Tanken är att arbetet i första hand skall ske som en
tjänstemannaberedning av kommunteknikern och kommundirektören,
men med fördel kunde någon förtroendevald ytterligare ingå i gruppen.
Kommundirektörens förslag:
En arbetsgrupp tillsätts för utredning av eventuell privatisering av
fastighetsskötseln i framtiden i enlighet med ovanstående beredning
och budgeten för 2021.
Föreslås att arbetsgruppen begränsas till tre personer;
* kommunteknikern
* kommundirektören
* byggnads- och tekniska nämndens ordförande
Kommundirektören utses till ordförande för arbetsgruppen.
Arbetsgruppen
kan
kalla
servicemännen/fastighetsskötarna.

sakkunniga

och

höra

En mellanrapport emotses senast inom 2021 och en slutrapport inom
2022.
BESLUT:
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RASTPLATS VÄSTERSOCKEN TILLSÄTTA KOMMITTÉ
Kst: § 29
Kommunfullmäktige godkände den 17 december 2020 kommunplan
för åren 2021 – 2025.
I planen finns upptaget investeringen (nr 22) ”Rastplats, strand eller
liknande allmän plats på Västersocken” med 2022 som år för
förverkligande. Enligt beslutet är avsikten med projektet att skapa en
sådan plats, antingen genom ett arrende eller genom att köpa in en
markbit för ändamålet.
Enligt kommunfullmäktiges beslut skall kommunstyrelsen tillsätta en
kommitté för att ta fram ett underlag/förslag inkl. plats för detta och
kommittén skall sedan också vid behov kunna fortsätta som
byggnadskommitté.
En förhoppning är att mycket av projektet skall kunna genomföras som
ett Leader-projekt.
Kommundirektören är ansvarig tjänsteinnehavare för projektet som
underlyder näringslivsutvecklingen.
Kommundirektörens förslag:
En kommitté om fyra personer tillsätts för ändamålet. Avsikten är att
kommittén sedan fortsätter som byggnadskommitté i projektets
förverkligandefas.
Kommundirektören (som ordförande) och näringslivskoordinatorn bör
ingå i kommittén samt därtill en kvinna och en man utsedda av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag/förslag skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast
inom september månad 2021 för att kunna beaktas i
budgetberedningen för 2022.
BESLUT:
Godkänns.
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Kst: § 29
Förutom kommundirektören och näringskoordinatorn utses följande två
personer till kommittén;
* Gunilla Hagman
* Stefan Laine
__________
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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:
§ 16, 21 – 22, 24 och 26.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 17 – 20 och 25.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 23 och 27 - 29.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Kommunstyrelsen i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ
____________________________
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan
person som befullmäktigats härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke,
boningsort och postadress framgå.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige
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Utdragets riktighet bestyrkes

