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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kst protokoll 5.10.2021
ARBETSERFARENHETSTILLÄGG Delges beslut om beviljade tillägg
under perioden november/20 – oktober/21
KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST Utlåtande över budgetförslag
2022 samt ekonomiplan 2023-2024
OFFENTLIG UPPHANDLING Yttrande över lagförslag
KOMMUNALLAGSTIFTNINGEN Synpunkter
KOLLEKTIVTRAFIKEN Utlåtande över förslag till nya taxor
DELGIVNING Skrivelser och beslut
BANKHUSET Fastställa hyra för 2022
OMSORGSHEMMET ANNAGÅRDEN Fastställa dygnskostnad för
utomstående kommuner år 2022
ANNAGÅRDEN Anhållan om tilläggsanslag för fjärrvärmeväxlare
DAGHEMMET Anhållan om tilläggsanslag
ÄLDREOMSORGEN Tilläggsbudget 2021
BILDNINGSNÄMNDEN Tilläggsbudget 2021
BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Tilläggsbudget 2021
TILLÄGGSBUDGET 2021
SANDA SKOLA Försäljning

--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i
kommungården onsdag 27 oktober 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 21 oktober 2021
Föglö 21 oktober 2021
Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst: § 134
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:
Vid förfall för både ordförande och viceordförande utser
kommunstyrelsen under äldsta ledamoten Stig Fellmans ledning Stig
Fellman till tillfällig ordförande för sammanträdet (förvaltningsstadgan §
58) för paragraferna 134-137 till dess viceordförande anlände till
mötet.
Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
__________

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Kst: § 135
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Beatrice Sjöberg med Gunilla Hagman som
ersättare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

136-137
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst: § 136
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KST PROTOKOLL 05.10.2021
Kst: § 137
Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens
protokoll 05.10.2021.
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

138

26.10.2021

5/1

ARBETSERFARENHETSTILLÄGG DELGES BESLUT OM BEVILJADE TILLÄGG UNDER
PERIODEN NOVEMBER/20 – OKTOBER/21
Kst: § 138
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 § 138/26.10.2021.
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
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KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

139

26.10.2021

Sida
6

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST UTLÅTANDE ÖVER BUDGETFÖRSLAG 2022 SAMT
EKONOMIPLAN 2023-2024
Kst: § 139
Hänv.: KST budgetförslag 2022 och ekonomiplan 2023-2024.
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.
Konstateras att budgeten för 2022 uppgår till ca 32 miljoner euro
inklusive avskrivningar. Budgetökningen är över 5 % jämfört med
budget 2021, vilket för de åländska kommunerna inte är ekonomiskt
hållbart i de kärva ekonomiska tiderna.
Föglö
kommuns
nettokostnad
för
2022
(efter
avdraget
landskapsbidrag) beräknas preliminärt till ca 458.000 euro enligt
föreliggande budgetförslag (efter styrelsens för ÅKF ändringsförslag).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen framför att största möjliga återhållsamhet bör följas i
budgeten för 2022 med anledning av den svåra ekonomiska situation
kommunsektorn befinner sig i. Önskvärt skulle vara en maximal
budgetökning i storleksordningen 1 %.
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
utan förutsätter att förbundsstyrelsen har kompetensen att se var det
kan sparas.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida
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OFFENTLIG UPPHANDLING YTTRANDE ÖVER LAGFÖRSLAG
Kst: § 140
Med brev 10.09.2021 nr 48 L1 inbegär Ålands landskapsregering
kommunernas yttrande över förslag till ändring av landskapslagen om
tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling.
Hänv.: lagförslag.
Ändringarna består närmast i att genomföra ett EU-direktiv om
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon och ändring
av definitionen av vem som skall anses vara en upphandlande enhet.
De upphandlingar som omfattas av lagförslaget är sådana som
överstiger EU:s tröskelvärden, varför Föglö kommun knappast alls
kommer att beröras av ändringen.
Kommundirektörens förslag:
Lagförslaget omfattas.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

141
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KOMMUNALLAGSTIFTNINGEN SYNPUNKTER
Kst: § 141
Arbetet med att modernisera kommunallagen för Åland har inletts
genom att en arbetsgrupp tillsattes 21.12.2020.
Med brev 20.08.2021 nr 544 Rk1a inbegär Ålands landskapsregering
genom arbetsgruppen kommunernas synpunkter på den kommunala
lagstiftningen i allmänhet och fem frågor i synnerhet.
Kommunerna ombeds framföra det som man anser behöver utredas
inför beredningen av en ny kommunallag alternativt justeras i en
kommande ny kommunallag.
Följande frågor önskar man också specifikt synpunkter på;
 ansvarsfördelningen mellan landskapate och kommunerna vad
gäller markarbete/planering;
 avlyftande av kommunala uppgifter;
 reglering av kommunens agerande på marknaden;
 frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta i både fullmäktige
och styrelse;
 sektionsmodell och kommundelsnämnder.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avger synpunkter i enlighet med bilaga till
protokollet.
Bilaga nr 1 § 141/26.10.2021.
Synpunkter inför kommunallagsrevidering.
BESLUT:
Stig Fellman föreslår att en person inte skall kunna sitta i både
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (som för närvarande).
Förslaget vinner ej understöd.
Förslaget godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

142

26.10.2021
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KOLLEKTIVTRAFIKEN UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYA TAXOR
Kst: § 142
Med brev 05.10.2021 nr 331 I1 inbegär Ålands landskapsregering
kommunernas utlåtande gällande förslag till nya taxor för den åländska
kollektivtrafiken och att upplägget med ett 26-zonsystem samtidigt
ändras till en enda zon för hela Åland. Avsikten är att förändringen
skulle träda i kraft 1.1.2022.
Hänv: förslag till nya taxor samt zonindelning för kollektivtrafiken.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till nya taxor samt ändringen så
att hela Åland utgör en enda zon för kollektivtrafiken.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

143
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DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kst: § 143
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- kommundirektörens beslutsprotokoll
29.09.2021 § 95 utlåtande över jordförvärvsansökan från Föglö
Allservice Ab,
07.10.2021 § 99 beviljande av vårdledighet för ordinarie näringskoordinatorn/kommunikatören för tiden 01.01.2022 06.06.2023,
11.10.2021 § 102 anställande av vikarie för näringskoordinatorn/
kommunikatören för tiden 01.01.2022 – 06.06.2023
(Caroline Henriksson),
- byggnadsinspektörens beslutsprotokoll
01.10.2021 gällande 1 st bygganmälan, 1 st godkänd ansvarig
arbetsledare och 1 st beviljat enskilt avloppstillstånd,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll
05.10.2021 gällande 1 st beviljad avgiftsbefrielse för renhållningens
grundavgift och antagen offert på en avloppspumpstation,
- äldreomsorgschefens beslutsprotokoll under tiden 16.9 –
11.10.2021 (§ 51-56) ang. vikariat som vårdare för tiden
02.10.2021 – 30.11.2021, vikariat som ekonomibiträde vid
Annagårdens kök för tiden 27.11.2021 – 14.01.2022, vikariat som
kock vid Annagårdens kök för tiden 04.09.2021 – 30.11.2021, 1 st
närståendestöd, 1 st uppsägning av lägenhet och 1 st byte av
lägenhet,
- Ålands landskapsregerings brev 04.10.2021 nr 167 S3 gällande
reviderad handlingsplan för hantering av covid-19-pandemin på
Åland (gäller t.o.m. 31.12.2021),
- Ålands landskapsregerings brev 05.10.2021 nr 243 U2 med
information och riktlinjer till kommunerna och landskapets skolor
och daghem gällande covid-19 (gäller t.o.m. 31.12.2021),
- Ålands landskapsregerings brev 06.10.2021 nr 170 S3 rörande
bekämpning
av
coronavirussmitta
inom
socialvårdens
verksamhetsenheter (gäller t.o.m. 30.11.2021),
- Ålands landskapsregerings brev 07.10.2021 nr 171 S4 gällande
livsmedelsverkets beslut om utvidgad restriktionszon på Föglö för
bekämpning av fisksjukdomen IHN,
- landskapets socialvårdsplan för åren 2021 – 2025,

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 143
-

social- och hälsovårdsministeriets brev 01.10.2021 gällande förslag
till ändring av förordningen om vaccinationer (FFS 149/2017),
ÅSUB:s statistikmeddelande nr 2021:9 ang. arbetslöshetssituationen i september 2021,
ÅDA:s ägarinformation av den 05.10.2021,
landskapsregeringens specialrådgivares i Bryssel nyhetsbrev
september 2021.

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

äldrerådets sammanträdesprotokoll nr 2/21 av den 04.10.2021,
samarbetskommitténs för Tullkammarplan sammanträdesprotokoll nr 2/21 av den
08.10.2021,
Agenda 2030-gruppens sammanträdesprotokoll nr 5/21 av den 19.10.2021.

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

-

lantbruksnämndens sammanträdesprotokoll nr 1/21 av den 30.09.2021 (Gunilla),
fritids- och kulturnämndens sammanträdesprotokoll nr 4/2021 av den 06.10.2021
(Beatrice),
bildningsnämndens sammanträdesprotokoll nr 9/2021 av den 07.10.2021
(Rainer),
byggnads- och tekniska nämndens sammanträdesprotokoll nr 9/2021 av den
18.10.2021 (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
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Sida
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BANKHUSET FASTSTÄLLA HYRA FÖR 2022
Kst: § 144
Fastställes hyran för lokalerna i bankhuset för 2022. I huset finns för
närvarande
tre
hyresgäster;
Medborgarinstitutet
samt
två
privatpersoner och lokalerna uppgår till 47, 82 respektive 96 m2.
Hyrorna för lokalerna varierar, enligt hyreskontrakten som överfördes
från Ålandsbanken Abp i samband med köpet, mellan 5,00 till 8,72
euro per m2. I ett par av kontrakten ingår skötsel av gårdsområden och
planteringar, vilket håller ner dessa hyreskostnader.
Med hyresuträkning baserad på kommundirektörens budgetförslag för
2022 är nuvarande hyresnivå tillräcklig för fastigheten och inget behov
av hyresförhöjning föreligger sålunda. Beträffande den största lokalen,
som idag hyrs av Medborgarinstitutet, gäller nuvarande hyra så länge
de är kvar i fastigheten. Målet på sikt är att förenhetliga hyran för hela
huset.
Det relativt förmånliga inköpsfastigheten gör att hyran i dagsläget är
tillräcklig, men i samband med eventuella framtida större åtgärder
kommer hyresjustering att bli behövlig. För 2022 planeras inga större
åtgärder annat än byte av en lägenhetsdörr och genomgång av hela
fastighetens lås (5 st ytterdörrar).
Kommundirektörens förslag:
Hyrorna i bankhuset fastställs till oförändrade belopp fr.o.m. 1.1.2022.
Fastställandet av hyrorna i bankhuset delegeras fr.o.m. 2022 till
kommundirektören på samma sätt som övriga fastigheter utgående
från den av kommunstyrelsen godkända budgeten.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida
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OMSORGSHEMMET ANNAGÅRDEN FASTSTÄLLA DYGNSKOSTNAD FÖR UTOMSTÅENDE
KOMMUNER ÅR 2022
Kst: § 145
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 2022 på basen av budgetförslaget för Annagården.
Hänv.: beräkning av kostnader för servicehusplats/er vid Annagården.
Kommundirektörens förslag:
Med
hänvisning
till
ovanstående
beräkning
fastställer
kommunstyrelsen bruttodygnskostnadspriset till 175 € för år 2022. Till
detta kommer hyran om 15 €/dygn, totalt 190 €/dygn.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

146
108
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ANNAGÅRDEN ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR FJÄRRVÄRMEVÄXLARE
BTN: § 108
Vid kommunens äldreboende har det varit en längre tid klagomål från
personalen att varmvattnets temperatur har fluktuerat när de har
duschat klienterna. Ansvarig tjänsteman har i samråd med VVSmontör gjort vissa förbättringsförsök inom driftsbudgetens ordinarie
budget. Dock har inte dessa förbättringsåtgärder förbättrat situationen i
fastigheten nämnvärt. Grundproblemet är att värmeenergin som
levereras från närvärmeverket primärt går till värmeväxlaren och sedan
först till varmvattenväxlaren. Detta gör speciellt under vintertid att den
värmeenergi som når varmvattenväxlaren inte riktigt räcker till att göra
ett stabilt varmvatten utan temperaturen fluktuerar.
Ansvarig tjänsteman anser att enda lösningen på problematiken med
fluktuerande
varmvattentemperatur
är
att
anskaffa
en
fjärrvärmeväxlare komplett med pumpar och styrenhet. Denna enhet
möjliggör att man prioriterar varmvattnet när behovet finns och när
inget behov av varmvatten finns så stänger enheten ned
varmvattenväxlaren och värmeväxlaren ger ut det som behövs för
värmen i fastigheten. Enheten ger även möjlighet att ställa in vilken
temperatur som varmvattnet skall ha när det går ut i systemet, man får
en kontrollerad styrning på varmvattnet. I dagsläget är det en
mekanisk blandningsventil som skall släppa ut 58 gradigt varmvatten,
vilken inte fungerar optimalt.
Bilaga 2, BTN: § 108/18.10.2021
Kostnadsberäkning fjärrvärmeväxlare
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag om totalt
15 000 € exklusive moms för inköp av fjärrvärmeväxlare komplett med
pumpar och styrenhet enligt bifogad kostnadsberäkning och
ovanstående.
Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Godkänns.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 146
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, att byggnads- och
tekniska nämndens anhållan om tilläggsanslag 15.000 euro för
ändamålet bifalles.
Anslaget balanseras i kommunens totala tilläggsbudget för året.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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DAGHEMMET ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG
BTN: § 109
Vid kommunens daghem upplever en del av personalen och barnen att
inomhusklimatet/luften inte är bra. Barn och personal reagerar med
olika symptom så som huvudvärk, torrhosta, trötthet och även utslag.
Ansvarig tjänsteman konstaterar att fastighetens ventilationsaggregat
har en längre tid krånglat trots utförda underhållsåtgärder både av
tillfällig natur och mera bestående åtgärder. För tillfället har en ny
elmotor beställts (originaldel) för att säkerställa ventilationsaggregatets
optimala drift. Denna del skall vara monterad innan den planerade
obligatoriska ventilationskontrollen skall utföras. Inbokad tid för OVK:n
är den 25.10.2021. Samtidigt kommer en fukt- och inomhusluftteknisk
konditionsundersökning göras i fastigheten. Denna utredning görs av
företaget Investigo Ab.
Bilaga 3, BTN: § 109/18.10.2021
Kostnadsberäkning
för
en
konditionsundersökning

fukt-

och

inomhusluftteknisk

Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag om totalt
5100 € exklusive moms för verkställande av en fukt- och
inomhusluftteknisk konditionsundersökning samt för en obligatorisk
ventilationskontroll enligt bifogad kostnadsberäkning och ovanstående.
Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Godkänns.
___________

Protokolljusterarnas signatur
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Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige
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Kst: § 147
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, att byggnads- och
tekniska nämndens anhållan om tilläggsanslag 5.100 euro för
ändamålet bifalles.
Anslaget balanseras i kommunens totala tilläggsbudget för året.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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ÄLDREOMSORGEN TILLÄGGSBUDGET 2021
Kst: § 148
RO 334 Annagården
Budgeten för resultatområde 334 Annagården gällande ”särskilda
ersättningar” (dvs kväll, natt, helger, söckenhelger) kommer inte att
hålla. Anslaget uppgår till 82.499 euro och uppskattningen i dagsläget
är att det krävs ett tilläggsanslag om 25.000 euro för återstoden av
året.
RO C31 Hemservice
Budgeten för resultatområde C31 däremot ser ut att underskrida
budget varför en omfördelning därifrån torde vara möjligt. Anslaget för
närståendestöd uppskattas underskrida budget med ca 4.000 euro och
därtill har det nya arbetsavtalet som hemvårdare (50 % av heltid) varit
vakant under året då behov ej funnits, vilket ger en inbesparing i
storleksordningen 22.000 euro. Totalt inbesparing sålunda 26.000
euro.
Sedan tidigare finns ett redan beviljat tilläggsanslag stort 90.250 euro
för plats vid Oasen (kfge § 12/21).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att 25.000 euro
omfördelas från resultatområde C31 Hemservice till resultatområde
334 Annagården enligt ovanstående redogörelse.
Därtill finns ytterligare 1.000 euro från resultatområde C31 som kan
användas i tilläggsbudgeten för 2021.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende
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BILDNINGSNÄMNDEN TILLÄGGSBUDGET 2021
BN: § 111
En tilläggsbudget för stöd för vård av barn i hemmet behövs. Under
2021 är det 12 familjer som lyfter hemvårdsstöd mot budgeterat för 6
familjer. Det behövs 65 613 € och det är budgterat 30 000 €.
Tilläggsanslag behövs för utbildningschefstjänster. Dels har en
löneförhöjning gjorts och arbetet för utbildningschefen har varit mera
än uppskattat under vårvintern 2021 framförallt med barnomsorgen.
Ersättning för mertidsarbetet har utbetalats. Det är budgeterat 20 465
€ för skolans del och för barnomsorgen 10 000 €; totalt 30 465 €
Kostnaderna för 2021 har beräkntas till 43 618 och enligt
fördelningsprocenten 25 % för skolan 27 261 € och 15 % för
barnomsorgen 16 357 €.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden anhåller till kommunstyrelsen om tilläggsanslag för
2021
 4700 322 Hemvårdsstöd för barn 35 613 €
 4301 410 Kundtjänster köpta av kommuner 6 796 €
4301 320 Kundtjänster köpta av kommuner 6 357 €
Totalt för utbildningschefstjänster 13 153 €
BESLUT:
Godkänns.
______________
Kst: § 149
Konstateras att för barnomsorgen (resultatområde C32) har under året
tidigare beviljats tilläggsanslag enligt följande;
Kfge § 13/21. Extra barnskötare på 100 % (heltid) för tiden januari –
mars, 9.300 €.
Kfge § 14/21. Extra timavlönad personal för februari – maj, 3.113 €.
Kfge § 22/21. Extra barnskötare på 50 % för tiden 16.8 - 31.12.2021,
14.544 €.
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Kst: § 149
Totalt med nutillkommande tillägg (35.613 € + 6.357 €) uppgår
tilläggsanslaget för barnomsorgen för 2021 till 68.927 € eller 19,1 %
över ordinarie budget för året (360.000 euro).
För Föglö grundskola har inga andra tilläggsanslag beviljats under året
varför tilläggsanslaget totalt för 2021 uppgår till 6.796 euro för
utbildningschefstjänster.
Bildningsnämndens totala tilläggsanslag för 2021 uppgår därmed till
68.927 + 6.796 = 75.723 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
kommunfullmäktige
att
bildningsnämndens
anhållan
om
tilläggsanslag
bifalles.
Tilläggsanslagena för hela året balanseras i kommunens totala
tilläggsbudget för 2021.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN TILLÄGGSBUDGET 2021
BTN: § 110
Uppgörs tilläggsbudget för byggnads- och tekniska nämndens
resultatområden och kostnadsställen 2021.
Det finns för 2021 inga möjligheter för nämnden att omfördela anslag
inom nämndens resultatområden för att täcka de underskott som finns.
Följande resultatområden kräver tilläggsanslag; Hamnverket,
Annagården, daghemmet Myran, Föglö grundskola, Gym/företagshus,
Lokalvårdare, Biblioteket, Lilla packhuset, Kommunens radhus,
Annagårdens pensionärsbostäder, vatten- och avloppsverket.
Bilaga 4, BTN: § 110/18.10.2021
Tilläggsbudget för år 2021
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden besluter hos kommunstyrelsen
anhålla om tilläggsanslag stort 44 373 € med hänvisning till bifogad
anhållan med motiveringar.
Beslut:
Godkänns.
__________
Kst: § 150
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att byggnads- och
tekniska nämndens tilläggsbudget för 2021 kan godkännas.
Tilläggsbudgeten för byggnads- och tekniska nämnden uppgår till
44.373 euro och hänför sig i första hand till bortfall i intäkter om
sammantaget 34.423 euro och större obudgeterad reparation och
utbyte av varmvattenberedaren och andra justeringar i pannrummet
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

150

26.10.2021

22

Kst: § 150
vid skolan 5.910 euro. I övrigt endast mindre justeringar (hänvisas till
bilagan).
Tilläggsanslagsbehovet balanseras i kommunens totala tilläggsbudget
för 2021.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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TILLÄGGSBUDGET 2021
Kst: § 151
Behandlas förslag till tilläggsbudget för Föglö kommun 2021.
Förslaget innebär ett underskott i budgeten om totalt 261.946 € att
balansera motsvarande 4,0 % av ordinarie budget för 2022.
Tilläggsbudgetens nettofinansieringsbehov 261.946 € finansieras
genom
beräknade
mindre
ökningar
i
inkomsterna
från
samfundsskatten och landskapsandelarna men framförallt en större
användning av tidigare års disponibla överskott där 258.000 tas från
disponibla kassamedel.
Budgetens slutsumma efter tilläggsbudgeten för år 2021 uppgår med
beaktande av de överföringar som gjorts från tidigare budgetår samt
upptagna anslag i bokslut 2020 (kfge § 27/19.05.2021) till totalt
6.786.066,84 € (dessa obeaktat 5.435.103 €).
Bilaga nr 1 § 151/26.10.2021.
Förslag till tilläggsbudget för Föglö kommun 2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till
tilläggsbudget för 2021 godkänns.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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SANDA SKOLA FÖRSÄLJNING
Kst: § 152
Arrendeavtalet för kommunens fastighet Skoltomten 62-419-2-4 i
Sanda by upphör 31.12.2021 varefter fastigheten blir tom. Byggnaden
jämte uthus skall vara städade och tömda på tidigare arrendatorns
lösegendom i god tid innan dess så att syn av fastigheten kan göras av
kommunteknikern.
Fastigheten behövs inte för kommunens egen verksamhet och då
återstår alternativen att 1) antingen hyra ut fastigheten på nytt enligt
enahanda villkor som tidigare så att arrendatorn står för alla kostnader
(inga renoveringsåtgärder från kommunens sida) eller 2) sälja hela
fastigheten på den öppna marknaden.
Tomten är på totalt 4.000 m2 och bebyggd med en gammal
skolbyggnad jämte uthus där byggnaderna är i stort renoveringsbehov.
Ifall försäljning verkställs så sköter kommunen denna själv.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
 att hela fastigheten säljs i befintligt skick
 att ett utgångspris om 40.000 euro fastställs. Anbud skall
innehålla redogörelse för tilltänkt användning av fastigheten.
Auktion kan ordnas mellan anbudsgivarna
 att kommunstyrelsen befullmäktigas verkställa försäljningen
och antingen anta eller förkasta inlämnade anbud
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:
§ 134, 139-142 och 146-152.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 135-138 och 143.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 144-145.

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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