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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
REPRESENTANTER Utses för kommande kfge sammanträde
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kst protokoll 19.11.2020
INVENTARIEBOKFÖRING Upphäva instruktion
OKLARA ÄRENDEN Förteckning
CANCERFONDEN Revidering av stadgar
BRV Servicenivåbeslut för år 2021
DELGIVNING Skrivelser och beslut
ÄLDRERÅD Tillsättande för år 2021
ÄLDREOMSORGEN Fotvård
ÄLDREOMSORGSPLAN för åren 2021-2024
AVLOPPSRENINGSVERK Behandlas slutrapport
BARNOMSORGEN Reglemente för daghemsdirektionen
UTBILDNINGSCHEF Samarbetsavtal med Sottunga
SKOLFÖRESTÅNDARE Tjänstebeskrivning
FÖGLÖ GRUNDSKOLA Lektorstjänst i matematik
UTBILDNINGSSTADGA
SKOLAN Behandlas arbetsgrupps rapport ang framtida undervisningen
DETALJPLAN DEGERBY Avförande av ärende
DEGERBY DETALJPLAN Prisjustering
LANDSKAPSINITIATIV mm Lista på sådant som inte erhållit svar på
FASTIGHETSBESKATTNINGEN Initiativ för friare fastighetsbeskattning
DEGERBY CENTRUM Avstängning av torgområdet för trafik och parkering
GC-VÄG TILL BYVIK VÄGSKÄL Initiativ till Ålands landskapsregering
KOMMUNENS VÄGAR/GATOR Investeringsplan/-prioritering
KOMMUNPLAN för åren 2021-2025
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR !
--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i kommungården
onsdag 2 december 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 26 november 2020
Föglö 26 november 2020
Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr

KOMMUNSTYRELSEN

215-217

Sammanträdesdatum

Sida

01.12.2020

3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst: § 215
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: § 216
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Gunilla Hagman med Andreas Henriksson
som ersättare.
__________

REPRESENTANTER UTSES FÖR KOMMANDE KFGE SAMMANTRÄDE
Kst: § 217
BESLUT:
Utses Stefan Laine med Andreas Henriksson som ersättare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

218-219

01.12.2020

4

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst: § 218
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KST PROTOKOLL 19.11.2020
Kst: § 219
Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens
protokoll 19.11.2020.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

220

01.12.2020

5

INVENTARIEBOKFÖRING UPPHÄVA INSTRUKTION
Kst: § 220
Föglö kommun har en instruktion för inventariebokföring antagen av
kommunfullmäktige 10.03.1992.
Föglö
kommun
upphörde
med
särskilt
förande
av
inventarieförteckningar fr o m 2019, varför instruktionen nu blivit
obehövlig.
Enligt den fastställda interna kontrollen är det varje förvaltningsenhets
eget ansvar att i tillräcklig utsträckning ha koll på sina inventarier.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att instruktionen för
inventariebokföring upphävs i och med att kommunfullmäktige
beslutade att fr o m 2019 upphöra med förande av särskilda
inventarieförteckningar.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

221

01.12.2020

6

OKLARA ÄRENDEN FÖRTECKNING
Kst: § 221
Kommunstyrelsen sammanställer en gång per år en förteckning över
investeringar/ärenden som enligt planerna skulle ha förelagts
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen för beslut alt. ha verkställts, men
som av olika orsaker inte har färdigställts/verkställts.
Senast sammanställdes en förteckning 03.12.2019 § 217.
Ärendena som berörs hör till byggnads- och tekniska nämndens
ansvarsområden.
Beredningen och verkställigheten av de icke klara ärendena fortsätter
naturligtvis.
Bilaga nr 1 § 221/01.12.2020.
Förteckning över ärenden.
Att notera är också att byggnads- och tekniska nämnden särskilt
ytterligare kommer att anhålla om ett antal ärenden/åtgärder som man
önskar överföra från 2020 till 2021.
Kommundirektörens förslag:
Förteckningen antecknas kommunstyrelsen till kännedom.
Nya föreslagna tidsfrister godkänns.
Beträffande ev. utsatta tidsfrister som inte kommer att hålla uppmanas
byggnads- och tekniska nämnden att till kommunstyrelsen inkomma
med anhållan om förlängd tidsfrist jämte bifogad motivering om
orsaken till förseningen.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

222

01.12.2020

7

CANCERFONDEN REVIDERING AV STADGAR
Kst: § 222
Med anledning av att socialnämnden upphör per 31.12.2020 föreligger
behov av revidering/ändring av cancerfondens stadgar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att reviderade
stadgar för cancerfonden fastställs i enlighet med bilaga att gälla fr o m
1.1.2021.
Bilaga nr 1 § 222/1.12.2020.
Stadgar för cancerfonden
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

223
128

01.12.2020
16.11.2020

Sida
8
7

BRV – SERVICENIVÅBESLUT FÖR ÅR 2021
BTN: § 128
Utredning;
Enligt räddningslagen (ÅFS 106/2006 4 kapitlet) skall det i varje
Åländsk kommun finnas ett beslut över vilken nivå på
räddningstjänstservice man erbjuder sina kommuninvånare.
Beslutet ska innefatta en fastslagen miniminivå på de personella och
materiella räddningsresurser som kommunen erbjuder sina
kommuninvånare. Dessutom skall man fastslå målsättningar för
utveckling av verksamheten under den tidsperiod som beslutet avser.
Nu gällande servicenivåbeslut löper ut vi årsskiftet 2020/2021.
Servicenivåbeslutet för Föglö kommun har tidigare förlängts med tre år
(2017 kfge § 68, 2018 kfge § 86 och 2019 kfge § 65) med hänvisning
till det reformarbete som pågår gällande en för landskapet Åland
gemensam räddningsmyndighet.
Arbetet med den gemensamma kommunala räddningsmyndigheten för
landskapet Åland föll som bekant då Jomala kommun som huvudman
för RÅL sade nej till avtalsförslaget. Detta innebär att Mariehamn
fortsätter som räddningsmyndighet för Föglö kommun. Avtal om bl a
gemensam befälsjour har sagts upp med avtalsparten Jomala och
upphörandet träder i kraft den 14 december 2020. Mariehamns
räddningsverk ges då möjligheten att tillsammans med sina
avtalsparter kunna utveckla såväl myndighetsfunktion som operativ
samverkan i egen riktning för att uppnå så goda synergier som möjligt.
Räddningschefens förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att
nuvarande servicenivåbeslut för 2020 förlängs med ett år för att gälla
även 2021. Under 2021 ska ett nytt servicenivåbeslut arbetas fram i
samstämmighet med kommunen, dess avtalsbrandkår och
Mariehamns räddningsverk. Det nya servicenivåbeslutet ska ersätta
det gamla och förnyas varje mandatperiod.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

223
128

01.12.2020
16.11.2020

Sida
9
7

BTN: § 128
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 223
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att byggnads- och
tekniska nämndens förslag omfattas.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

224

01.12.2020

10

DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kst: § 224
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- kommundirektörens utredning 30.10.2020 ang ”Ansvar och
befogenheter gällande beslut om stängning av verksamheter”,
- byggnadsinspektörens beslutsprotokoll 13.11.2020 ang. 1 st
beviljat bygglov och 1 st bygganmälan,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll 24.11.2020 ang. 1 st beviljad
avgiftsbefrielse från renhållningens grundavgift,
- protokoll fört vid arbetsplatsmöte i samband med utbyggnaden av
Ekholm bostadsområde 4.11.2020 (nr 7),
- förbundsstämmans för Kommunernas socialtjänst kf (KST)
sammanträdesprotokoll nr 3/2020 av den 13.11.2020,
- styrelsens för Företagsam skärgård sammanträdesprotokoll
21.09.2020, 5.10.2020 och 29.10.2020,
- Ålands landskapsregerings offentliga delgivning 17.11.2020 ang.
fastställd vägplan för landsväg nr 710, sträckan Kyrkvägens
vägskäl – Hummersö vägskäl,
- Ålands landskapsregerings brev 24.11.2020 nr 251 U2 med
slutrapport för hur grundskoleutbildning för andra än läropliktiga
ska förverkligas,
- Ålands landskapsregerings brev 26.11.2020 nr 129 S3 ang.
begräsningar i offentliga tillställningar och sammankomster med
anledning av covid-19 under december månad,
- Ålands landskapsregerings brev 26.11.2020 nr 130 S3 ang.
reviderad handlingsplan för hantering av covid-19-epidemin på
Åland,
- ÅSUB:s
statistikmeddelande
17.11.2020
ang.
arbetslöshetssituationen 15 november,
- ÅSUB:s statistikmeddelande nr 2020:11 av den 19.11.2020 ang.
sysselsatt arbetskraft 31.12.2018,
- LR:s specialrådgivare i Bryssels nyhetsbrev november 2020.
Delges följande kommitté- och övriga protokoll (som tillställs
kommunstyrelsen och fullmäktigepresidiet per mail);
- arbetsgruppens för naturvårdsinitiativet sammanträdesprotokoll nr 13 av den
-

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

16.11.2020,
äldreomsorgsdirektionens sammanträdesprotokoll nr 2/2020 av den 17.11.2020.

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN -

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

224

01.12.2020

11

Kst: § 224
Delges följande nämndsammanträdesprotokoll (inom parentes
kommunstyrelsens representant, protokollen kan läsas på kommunens
hemsida www.foglo.ax när de justerats);
- byggnads- och tekniska nämndens sammanträdesprotokoll nr 11/2020 av den
-

16.11.2020 (Stefan),
socialnämndens sammanträdesprotokoll nr 8/2020 av den 18.11.2020
(Gunilla/Beatrice),
bildningsnämndens sammanträdesprotokoll nr 6/2020 av den 24.11.2020
(Rainer).

Kommunstyrelserepresentanterna redogör därtill för följande;
Gun-Britt Gullbrandsson
- Ålands näringslivs höstmöte 23.11.2020,
Niklas Eriksson
- Leader Ålands höstmöte 26.11.2020,
- förbundsstämmans
för
Ålands
kommunförbund
sammanträdesprotokoll nr 2/2020 av den 27.11.2020,
Kommundirektörens förslag:
Skrivelserna, besluten och protokollen antecknas kommunstyrelsen till
kännedom.
Kommunstyrelsen
konstaterar
huruvida
nämndernas
kommittéernas 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

och

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

225

01.12.2020

12

ÄLDRERÅD TILLSÄTTANDE FÖR ÅR 2021
Kst: § 225
I enlighet med kommunallagen § 31a skall kommunstyrelsen tillsätta
ett äldreråd. Medlemmarna i äldrerådet tillsätts för kommunstyrelsens
mandattid.
Närmare bestämmelser om äldrerådet och dess uppgifter finns i
äldrelagen för Åland (2020:9) och reglementet för äldrerådet.
Till äldrerådet väljs minst sex (6) medlemmar bestående av följande;
* äldreomsorgschefen
* två äldre personer (över 65 år)
* en representant för anhöriga
* en personal anställd inom äldreomsorgen i kommunen
* en ledamot från kommunstyrelsen
Äldreomsorgschefen är ordförande och sammankallare av rådet.
Bland medlemmarna utses en till viceordförande i äldrerådet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser följande personer till äldrerådet;
* äldreomsorgschefen (för närvarande kvinna), ordförande
* Stig Fellman och Christina Sjöblom representerande de äldre
* Margareta Nordblom som representant för anhöriga
* Kim Tähtinen som anställd inom äldreomsorgen
* en (manlig) ledamot från kommunstyrelsen
Mandattiden är densamma som för kommunstyrelsen varför rådet
utses för 2021 (= kommunstyrelsens återstående mandattid).
Kommunstyrelsen utser en viceordförande bland medlemmarna i
rådet.
BESLUT:
Godkänns. Som ledamot från kommunstyrelsen utses Andreas
Henriksson. Stig Fellman utses till viceordförande för äldrerådet.
__________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
SOCIALNÄMNDEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

226
104

01.12.2020
18.11.2020

13
11

ÄLDREOMSORGEN FOTVÅRD
Soc: § 104
Många av de boende på Annagården är i behov av regelbunden
fotvård, ca var femte eller åttonde vecka. Personalen har ingen
utbildning för t.ex klippning av tånaglar och vill därför inte åta sig den
uppgiften. Naglar blir med åldern mer komplicerat att klippa än yngres
naglar.
Fotvård kostar ca 40 € per besök.
Förslag:
Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen att fotvården
subventioneras med 20 € per besök för max 4 besök per år.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 226
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar omfatta socialnämndens förslag, sålunda
att subvention för fotvård för de boende på Annagården införs på
försök under 2021 fr o m 1.1.2021, för att sedan utvärderas. 20 €
subvention per besök för max 4 besök per år.
Subventionen för fotvården finansieras under 2021 genom
kommunens äldreomsorgsfond. Äldreomsorgsledaren ansvarar för
uppföljningen av bokning, subvention mm. Varje faktura skall innehålla
datum och namn på personen som erhållit subventionerad fotvård.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Äldreomsorgsdirektionen

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

227
107
9

01.12.2020
18.11.2020
17.11.2020

14
17

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR ÅREN 2021-2024
Äldreoms.dir.
Äldreomsorgsdirektionen har behandlat äldreomsorgsplanen vid sitt
sammanträde 17.11.2020.
__________
Soc: § 107
Föglö kommuns äldreomsorgsplan för åren 2019-2023 uppdateras så
att den gäller för åren 2021-2022.
Från och med 2016 revideras planen vartannat år. Senaste
revideringen genomfördes under äldreomsorgens planeringsdagar
hösten 2018. Då gjordes en översyn med syfte att äldreomsorgsplanen
ska vara funktionell som ett styrdokument för äldreomsorgen inom
kommunen och i fas med den faktiska äldreomsorgen inom kommunen
och dess planerade utveckling.
Det är viktigt att äldreomsorgsplanen är ett levande dokument och
då är det viktigt att de som arbetar inom äldreomsorgen är delaktiga i
revideringarna av planen.
Ansvaret av arbetet med verkställandet av målen enligt planen är från
01.01.2021 tilldelat kommunstyrelsen och äldrerådet samt i vissa fall
även äldreomsorgschefen.
Bilaga nr 1 § 107/18.11.2020.
Föglö kommuns äldreomsorgsplan för åren 2021-2022.
Äldreomsorsdirektionen har behandlat planen den 17.11.2020 och
föreslår endast några smärre ordändringar samt att en representant
från äldrerådet (f.d. äldreomsorgsdirektionen) alltid inbjudes som
sakkunnig till kommunens möten i ärenden som gäller äldrevården och
övriga ärenden som gäller för äldre.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

227
107

01.12.2020
18.11.2020

15
18

Soc: § 107
Förslag:
Socialnämnden besluter föreslå för kommunstyrelsen att godkänna
den uppdaterade äldreomsorgsplanen för 2021–2022.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 227
Enligt den nya äldrelagen för Åland ska kommunfullmäktige anta en
plan för att stöda den äldre befolkningen (äldreomsorgsplan). Planen
ska revideras minst vart fjärde år, dvs en gång per mandatperiod.
Nu aktuell plan blir sålunda att gälla för åren 2021-2024.
Konstateras att inbjudande av sakkunniga till kommunstyrelsens
möten är reglerat i förvaltningsstadgan och kan inte skrivas in som ett
generellt tillvägagångssätt i äldreomsorgsplanen. Äldrerådet är fr o m
1.1.2021 ett lagstadgat organ med uppgifter i enlighet med fastställt
reglemente och är då i enlighet med detta remissinstans i ärenden
som rör de äldre.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
kommunfullmäktige
äldreomsorgsplan för Föglö kommun antas enligt bilagt förslag.

att

Bilaga nr 1 § 227/1.12.2020.
Äldreomsorgsplan för åren 2021-2024.
Ändringar i socialnämndens förslag till äldreomsorgsplan har närmast
gjorts med smärre förändringar av språklig karaktär, uppdatering av
föråldrade uppgifter, anpassning till kommunens budget för 2021 samt
anpassning till organisationsstrukturen fr o m 1.1.2021.
Planen blir att gälla för åren 2021-2024 och revideras vart fjärde år.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

227

01.12.2020

16

Kst: § 227
Vid skillnader mellan budget och äldreomsorgsplan går alltid
skrivningarna i budgeten före.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden
Arbetsgruppen för reningsverk

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

228
132
106

01.12.2020
16.11.2020
09.11.2020

17
11/1

AVLOPPSRENINGSVERK BEHANDLAS SLUTRAPPORT
Arb.gr.ren.verk: § 106
BESLUT:
Slutrapport för utredningen undertecknas den 11 november 2020 och
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
__________
Rapporten har remittérats till byggnads- och tekniska nämnden för
utlåtande.
__________
BTN: § 132
Kommunfullmäktige
fattade
vid
sammanträde
19.12.2017
förhandsbeslut om att verkställa nybygge av ett avloppsreningsverk.
Samtidigt tillsattes en arbetsgrupp med följande uppdrag;
 Framtagande av förslag till byggnadsplats
 Framtagande av färdigt underlag för anbudsbegäran om
detaljprojektering av nytt verk
 Redogörelse för vilka delar av nuvarande verk som ev. kan
återanvändas i det nya avloppsverket
 Redogörelse för nuvarande reningsverks bortflyttande och sanering
av platsen
 Uppskattad
tidsplan
i
månader
fr.o.m.
inbegäran
av
detaljprojektering fram till ibruktagande av reningsverket, om
möjligt tidsplan för arbetets olika delar
 Kostnadsberäkning innefattande alla kostnader fram till färdigt
driftsatt avloppsreningsverk samt behövliga pumpstationer m.m.
 Övriga för projektet väsentliga uppgifter
Följande
målsättningar
fastställdes
för
arbetsgruppen
av
kommunfullmäktige;
 Ett avloppsreningsverk för minst 1500 – 2000 pe med tillhörande
avvattningsanläggning
 Anläggningen skall vara helautomatiserad (enkel att sköta) och inte
kräva många manuella moment
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

228
132

01.12.2020
16.11.2020

18
11/2

BTN: § 132
Enligt kommunfullmäktiges beslut är målsättningen också att driften
skall privatiseras när det nya reningsverket tas i bruk.
Arbetsgruppen har nu lämnat sin slutrapport för planering av nytt
reningsverk. Arbetsgruppens framför följande slutsatser/förslag;
1. Nybygge enligt alternativ A med en kostnadskalkyl på 3.327.600,00
euro exkl. moms där verksamheten fortsätter som idag med att
fiskindustrierna pumpar sitt vatten obehandlat till reningsverket.
2. För att projektet med ett nytt reningsverk skall vara möjligt att
genomföra bedömer arbetsgruppen att extern finansiering på minst
60 % av totalsumman behövs för att avgifterna inte skall bli orimligt
höga.
3. En differentierad taxa för industrierna och liknande verksamheter
införs där kostnaden stiger i förhållande till föroreningsgraden. Ett
sätt att uppmana industrierna att i högre grad rena sitt
avloppsvatten själva.
4. Alternativ 1 för överföringsledning från Ekholm.
Bilaga 3, BTN: § 132/16.11.2020
Slutrapport nytt reningsverk
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden antecknar sig rapporten till
kännedom och omfattar de av arbetsgruppen framförda slutsatser och
förslag.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

228

01.12.2020

19

Kst: § 228
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att slutrapporten
godkänns och framförda slutsatser och förslag fastställs, varefter
ärendet överlämnas till byggnads- och tekniska nämnden för
verkställighetsåtgärder i enlighet med detta.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

229

01.12.2020

20

BARNOMSORGEN REGLEMENTE FÖR DAGHEMSDIREKTIONEN
Kst: § 229
Med anledning av att socialnämnden upphör per 31.12.2020 föreligger
behov av revidering/ändring av reglementet för daghemsdirektionen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att reviderat
reglemente för daghemsdirektionen fastställs i enlighet med bilaga att
gälla fr o m 1.1.2021.
Bilaga nr 1 § 229/1.12.2020.
Reglemente för daghemsdirektionen.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

230
156

01.12.2020
13.10.2020

21
10

UTBILDNINGSCHEF SAMARBETSAVTAL MED SOTTUNGA
Kst: § 156
Fr.o.m. 1.1.2021 träder den nya LL om barnomsorg och grundskola
(ÅFS
2020:32)
i
kraft.
Syftet
med
lagen
är
att
utbildningsverksamheterna
barnomsorg,
grundskola
samt
grundskoleutbildning för andra än läropliktiga ska förvaltas gemensamt
i kommunen. Avsikten med en administrativt sammanhållen
utbildningsverksamhet är att stödja samsynen bland pedagogerna
samtidigt som en samverkan mellan skolan och barnomsorgen
underlättas administrativt och praktiskt.
Enligt den nya lagstiftningen ska det finnas en utbildningschef
alternativt barnomsorgschef och grundskolechef i kommunen då lagen
träder i kraft.
Den administrativa ledningen i kommunen för tillfället gällande de
berörda områdena består av skoldirektör (samarbete med Sottunga
och Kökars kommuner enligt avtal, med Sottunga kommun som
huvudman och där Föglö kommuns andel är 25 % av heltid) samt
socialsekreterare (där barnomsorgen är en del av arbetsuppgifterna).
Skoldirektören har en ny tjänstebenämning, grundskolechef, i den nya
barnomsorgs- och grundskolelagen och nuvarande skoldirektör kan
övergå till tjänsten som grundskolechef med stöd av
övergångsbestämmelse eftersom endast benämningen på tjänsten
byts.
Tjänsten som socialsekreterare i Föglö dras in per 31.12.2020 i o m
bildandet av KST (kommunernas socialtjänst) varför delen som
barnomsorgschef behöver lösas. Efter genomgång av uppgifterna
uppskattas 15 % av heltid vara tillräckligt för denna uppgift.
Det naturliga i dagsläget är att kommunen skulle ha en utbildningschef
med ansvaret för såväl barnomsorgen som grundskolan i enlighet med
lagens anda. Det sammantagna behovet är då 40 % (25 % skolan, 15
% barnomsorgen).

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

230
156

01.12.2020
13.10.2020

22
11

Kst: § 156
Samarbetet med Sottunga kommun som huvudman har fungerat bra,
varför en naturlig utveckling är att bygga vidare på detta.
Upplägget skulle sedan slutligt godkännas av kommunfullmäktige i
samband med budgetbehandlingen och godkännandet av
samarbetsavtal om gemensam tjänst.
Kommundirektören har diskuterat upplägget med skoldirektören och
Sottunga kommun som preliminärt ställt sig positiva till förslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går vidare med upplägget för en lösning med
gemensam tjänst tillsammans med åtminstone Sottunga kommun.
Kommunstyrelsen anhåller hos Sottunga kommun som huvudman om
att komma med förslag på utvidgat samarbetsavtal gällande
gemensam tjänst till att omfatta även barnomsorgschef på 15 % för
Föglös del. Benämningen på tjänsten skulle då bli utbildningschef och
för Föglös del innebära inalles 40 % (inkl. grundskolans del).
Kommunstyrelsen emotser ett förslag på samarbetsavtal om
gemensam tjänst senast 9 november för att hinna få ärendet klart i alla
berörda kommuner i god tid innan årsskiftet.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 230
Kommunfullmäktige i Sottunga har vid sitt sammanträde 12.11.2020
godkänt förslag till samarbetsavtal för gemensam utbildningschef med
kommunerna Föglö och Kökar och översänt avtalet till Föglö och
Kökars kommun för godkännande.
Bilaga nr 1 § 230/1.12.2020.
Samarbetsavtal för utbildningschef.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

230

01.12.2020

23

Kst: § 230
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till
samarbetsavtal för gemensam utbildningschef för Sottunga, Föglö och
Kökars kommuner fr o m 1.1.2021 godkänns.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
BILDNINGSNÄMNDEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

231
81

01.12.2020
24.11.2020

24
80

SKOLFÖRESTÅNDARE TJÄNSTEBESKRIVNING
BN: § 81
En tjänstebeskrivning för skolföreståndartjänsten har utarbetats, Bilaga
nr 6 § 81/24.11.2020.
Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden
föreslår
för
kommunstyrelsen
tjänstebeskrivningen för skolföreståndartjänsten godkänns
Bilaga nr 6 § 81/24.11.2020.

att
enligt

BESLUT:
Godkänns.
___________
Kst: § 231
Kommunens
samtliga
kommunstyrelsen.

tjänstebeskrivningar

fastställs

av

Kommundirektörens förslag:
Bildningsnämndens förslag till tjänstebeskrivning för skolföreståndare
omfattas.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
BILDNINGSNÄMNDEN
KOMMUNSTYRELSEN
BILDNINGSNÄMNDEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

232
79
201
68

01.12.2020
24.11.2020
03.11.2020
29.09.2020

25
78/1
31
67

FÖGLÖ GRUNDSKOLA LEKTORSTJÄNST I MATEMATIK
BN: § 68
Den som är anställd som lektor i matematik undervisar detta läsår 17
vt i matematik, fysk och kemi. Dessutom ingår 2 vt idrott och 2 vt IKT;
sammanlagt 21 vt. Lektorn undervisar 4 vt i matematik i årskurs 5-6.
Det
är
önskvärt
att
klassläraren
i
framtiden
har
matematikundervisningen i årskurs 5-6. Därför föreslås att
lektorstjänsten i matematik dras in och istället inrättas en timlärare i
huvudsyssla i matematik. Lektorstjänsten förutsätter 21 vt medan
timläraren i huvudsyssla behöver ha bara 16 vt.
Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att lektorstjänsten i
matematik med undervisningsskyldighet i andra i grundskolan
förekommande ämnen dras in fr.o.m. den 01.08.2021 och istället
inrättas fr.o.m. den 01.08.2021 en timlärare i huvudsyssla i matematik
med undervisningsskyldighet i andra i grundskolan förekommande
ämnen.
BESLUT:
Godkänns.
_____________
Kst: § 201
Enligt kommunallagen inrättas och indras (och ändras) tjänster av
kommunfullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
bildningsnämndens förslag omfattas.

kommunfullmäktige

att

BESLUT:
På förslag av Gunilla Hagman beslutar kommunstyrelsen enhälligt
återremittéra ärendet till bildningsnämnden för ytterligare utredning
innefattande också att lärarkollegiet hörs i ärendet.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
BILDNINGSNÄMNDEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

232
79

01.12.2020
24.11.2020

26
78/2

BN: § 79
Lärarkollegiets utlåtande om ombildande av lektorstjänsten i
matematik finns i Bilaga nr 2 § 79/24.11.2020. Lärarkollegiet är inte
enigt i sitt utlåtande.
I Bilaga nr 3 § 79/24.11.2020 finns skoldirektörens utredning och
konsekvenser om lektorstjänsten i matematik.
Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att lektorstjänsten i
matematik med undervisningsskyldighet i andra i grundskolan
förekommande ämnen dras in fr.o.m. den 01.08.2021 och istället
inrättas fr.o.m. den 01.08.2021 en timlärare i huvudsyssla.
Bildningsnämnden bestämmer i vilka ämnen timlärartjänsten
lediganslås när skolföreståndartjänsten har tillsatts och planeringen för
läsåret 2021-2022 har inletts.
BESLUT:
Rainer Juslin föreslår för kommunstyrelsen att lektorstjänsten i
matematik inte ombildas till en timlärartjänst i huvudyssla i detta skede
och föreslår att ärendet åter kan aktualiseras efter att
skolföreståndartjänsten är tillsatt. Förslaget understöds av Leif
Eriksson.
Omröstning verkställs.
Skoldirektörens förslag vinner inte understöd.
Bildningsnämnnden besluter efter omröstning enhälligt att föreslå för
kommunstyrelsen att lektorstjänsten i matematik inte ombildas till en
timlärartjänst i huvudyssla i detta skede och föreslår att ärendet åter
kan aktualiseras efter att skolföreståndartjänsten är tillsatt.
____________
Kst: § 232
Bildningsnämndens beslut innebär att inget förslag om inrättande eller
indragning av tjänst länge föreligger från bildningsnämnden.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

232

01.12.2020

27

Kst: § 232
Kommundirektörens förslag:
Bildningsnämndens beslut i ärendet antecknas kommunstyrelsen till
kännedom.
Då inget förslag gällande inrättande eller indragning av tjänst längre
föreligger avförs ärendet från dagordningen.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
BILDNINGSNÄMNDEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

233
82

01.12.2020
24.11.2020

28
81

UTBILDNINGSSTADGA
BN: § 82
En ny utbildningsstadga har utarbetats med anledning av ny
lagstiftning.
Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden godkänner utbildningsstadgan och föreslår för
kommunstyrelsen att den antas fr.o.m. den 01.01.2021.
Den gamla skolstadgan upphävs att gälla den 31.12.2020.
BESLUT:
Godkänns.
_____________
Kst: § 233
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
kommunfullmäktige
bildningsnämndens förslag till utbildningsstadga omfattas.
Bilaga nr 1 § 233/1.12.2020.
Utbildningsstadga.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

att

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
BILDNINGSNÄMNDEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

234
80

01.12.2020
24.11.2020

29
79/1

SKOLAN BEHANDLAS ARBETSGRUPPS RAPPORT ANGÅENDE FRAMTIDA
UNDERVISNINGEN
BN: § 80
Det föreligger en slutrapport över hur undervisningen kan ordnas de
närmaste fem åren, Bilaga nr 4 § 80/24.11.2020. Ett önskemål från
arbetsgruppen är att slutrapporten ses som en ungefärlig plan
eftersom
omständigheter
som
ny
barnomsorgsoch
grundskolelagstiftning som träder ikraft vid årsskiftet gör det omöjligt
att förutspå vilka behov som kan uppstå. En viktig faktor är också att
det ska inrättas en skolföreståndartjänst fr.o.m. den 01.08.2021 och vi
inte vet vad den nya skolföreståndaren kommer att undervisa i. Även
två pensionsavgångar påverkar situationen inom två år.
Lärarkollegiets yttrande över slutrapporten finns i Bilaga nr 5 §
80/24.11.2020.
Skoldirektörens förslag:
Slutrapporten behandlas och överlämnas till kommunstyrelsen.
Bildningsnämnden önskar att slutrapporten ses som en plan över hur
undervisningen kan ordnas de närmaste fem läsåren och inte som
bindande. Detta med anledning av den nya barnomsorgs- och
grundskolelagstiftningen som träder ikraft den 01.01.2021 och den nya
läroplanen som träder ikraft den 01.08.2021 där alla mål, behov och
förverkliganden ännu idag inte är kända. Arbetsgruppen förbehåller sig
rätten att revidera slutrapporten under pågående tidsperiod med
anledning av detta.
Arbetsgruppens medlemmar befrias från uppdraget.
BESLUT:
Godkänns.
Bildningsnämnden konstaterar att detta är en plan och inte behöver
följas till punkt och pricka och att det är ändamålsenligheten som ska
styra det totala antalet undervisningstimmar.
____________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

234

01.12.2020

30

Kst: § 234
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till
slutrapport angående hur den framtida undervisningen kan ordnas
godkänns i enlighet med bildningsnämndens förslag.
Rapporten ligger till grund för planeringen av undervisningen de
kommande åren.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

235

01.12.2020

31

DETALJPLAN I DEGERBY AVFÖRANDE AV ÄRENDE
Kst: § 235
Markägaren till ett markområde i Degerby betecknat 62-406-1-100
lämnade 13.11.2019 in ett brev om ändring i detaljplaneområdet för
Degerby, där marken idag är benämnd jord- och skogsbruksområde.
Ärendet remittérades till byggnads- och tekniska nämnden som
redogjort för markägaren angående beslutsgången gällande
planeändringar och markägarens skyldighet att lämna in relevanta
kartbilagor och stå för alla kostnader för en detaljplaneändring.
Trots påminnelse har markägaren inte inkommit med de av nämnden
efterfrågade handlingarna, varför byggnadsinspektören anser att
ärendet kan avföras från dagordningen.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet avförs från dagordningen då erforderliga handlingar i ärendet
trots påminnelse inte inlämnats till byggnadskansliet.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida
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DEGERBY DETALJPLAN PRISJUSTERING
Kst: § 236
Frågan om behov av prisjustering av kommunens tomter inom
Degerby detaljplaneområde har aktualiserats i olika omgångar.
Gällande
priser
och
försäljningsvillkor
fastställdes
av
kommunfullmäktige vid sammanträde 16 november 2006.
Föreläggs sålunda för behandling uppdaterad prislista.
Följande villkor gäller i övrigt för tomtförsäljning inom Degerby
detaljplaneområde;
 Tomterna ska bebyggas inom tre (3) år från köpebrevets
undertecknande
 Tomterna ska användas för fast bosättning eller affärsverksamhet
(beroende på typ av tomt)
 Tomterna försäljs enligt principen att den som först reserverar en
tomt också får köpa den, samt
 Kommunen ombesörjer utbyggnad av detaljplanevägar och annan
kommunalteknik inom området.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att priserna för
kommunens lediga tomter inom Degerby detaljplaneområde justeras
enligt bilaga till protokollet.
Bilaga nr 1 § 236/1.12.2020.
Prislista för av kommunen ägda tomter och mark inom Degerby
detaljplaneområde.
De justerade priserna träder i kraft fr o m 1 januari 2021.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida
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LANDSKAPSINITIATIV MM LISTA PÅ SÅDANT SOM INTE ERHÅLLIT SVAR PÅ
Kst: § 237
Föglö kommun tar regelbundet initiativ i olika frågor som framförs
främst till Ålands landskapsregering, men också andra organisationer
mm.
Endast ett fåtal av initiativen är tyvärr framgångsrika, de flesta avslås
och endel svarar tyvärr landskapet eller andra aldrig på av en eller
annan orsak, eller så tar det mycket lång tid.
Kommundirektören har liksom tidigare år uppgjort en förteckning över
dylika initiativ enligt bilaga.
Bilaga nr 1 § 237/1.12.2020.
Förteckning över initiativ/ärenden som inte besvarats/behandlats.
Kommundirektörens förslag:
Förteckningen antecknas kommunstyrelsen till kännedom.
Påminnelser framförs till Ålands landskapsregering beträffande de
öppna ärendena.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida
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FASTIGHETSBESKATTNINGEN INITIATIV FÖR FRIARE FASTIGHETSBESKATTNING
Kst: § 238
Föglö kommun har vid ett par tidigare tillfällen, ofta i samarbete med
andra
kommuner,
påtalat
bristerna
i
den
nuvarande
fastighetsskattelagstiftningen för Åland.
Lagen är en s.k. ”blankettlag” i huvudsak, men med några låsta
procentsatser, vilket gjort att de åländska kommunerna är försatta i ett
sämre läge än övriga kommuner i landet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
tar
initiativ
till
att
öppna
upp
fastighetsskattelagstiftningen så att gränserna för fastighetsskatterna
helt skulle slopas och kommunerna fritt kunna fastställa sina
fastighetsskatter
på
samma
sätt
som
beträffande
inkomstskatteprocenten i kommunalbeskattningen.
Nuvarande system utgör ett betydande ingrepp i den kommunala
självbestämmanderätten i tider när det överlag är svårt att få de
kommunala ekonomierna i balans. Friare fastighetsbeskattning kunde
ännu mera än idag utgöra ett alternativ till höjd inkomstskatteprocent.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.
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DEGERBY CENTRUM AVSTÄNGNING AV TORGOMRÅDET FÖR TRAFIK OCH PARKERING
Kst: § 239
Under året har i olika sammanhang kommit upp frågan om den
onödiga biltrafiken in till torgområdet i Degerby centrum speciellt under
sommarmånaderna. Trafikskyltning finns om att obehörig trafik ej är
tillåten, men tyvärr respekteras inte alltid skyltningen utan trafik (och
obehörig parkering) i området förekommer.
Invid
bibliotekshuset
finns
fyra
parkeringsplatser;
1
st
handikapparkering och 1 st reserverad plats vardera för
bibliotekssekreteraren, turistinformatören och besökare till biblioteket.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att torgområdet helt stängs av för trafik från
och med 1 maj 2021.
Byggnads- och tekniska nämnden ges i uppdrag att på lämpligt sätt
stänga av området så att trafik inte kan förekomma annat än för
utryckningsfordon samt lastning och lossning av varor. Lämplig
skyltning bör göras och de nuvarande parkeringsplatserna avlägsnas
från området.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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GC-VÄG TILL BYVIK VÄGSKÄL INITIATIV TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING
Kst: § 240
Vid ett av kommunplanekommitténs möten under hösten togs frågan
upp om behov av vidareutbyggnad av GC-väg för sträckan Degerby –
Byvik vägskäl längs landsvägen.
Vägsträckan anses trafikfarlig för den lätta trafiken, bl a cyklande
skolbarn, men också andra.
Det bestämdes att frågan tas upp vid kommunstyrelsemöte för ev.
initiativ till Ålands landskapsregering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ta initiativ till Ålands landskapsregering
angående utbyggnad av GC-vägen från Degerby till Byvik vägskäl
längs landsvägen av trafiksäkerhetsskäl.
Vägsträckan är hårt trafikerad och kommunstyrelsen emotser en snar
planering av GC-väg längs sträckan.
Kommunstyrelsen påpekar att vägbanan saknar vägren så all lätt trafik
inkl. fotgängare blir att nyttja vägbanan.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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KOMMUNENS VÄGAR/GATOR INVESTERINGSPLAN/-PRIORITERING
Kpk
Kommunplanekommittén har i samband med uppgörande av förslag till
kommunplan för åren 2021-2025 uppgjort ett förslag till
investeringsplan/-prioritering för vägprojekt som kan bli aktuella inom
kommunen.
Förslagen är uppställda i den prioriteringsordning de föreslås
verkställas, medan årtalen är endast riktgivande och beroende av
respektive års budgetutrymme och –behandling, förutom 2021 som
sammanfaller med budgeten för 2021.
Beträffande
kostnadsberäkningar
kommunplanens bilaga nr 6.
Prioritet
1
2
3
4
5
6
7
8

och

dyl.

Projekt
Ny kommunalväg (ringväg) till norra Degerby, ca 800 meter
Tingsvägen – enkel grundförbättring jämte ny ytbeläggning 620 meter
Ytbeläggning (mjog) av nya ringvägen till norra Degerby, ca 800 meter
Ytbeläggning (mjog) av Skogbodavägen 2.780 meter
Nötövägen, 150 meter grundförbättring
Ytbeläggning av Björsboda ringväg, 890 meter upp t byn fr.Hummersövägen
Ytbeläggning av Kallsövägen 1.313 m, kräver inget grundarbete
Ytbeläggning av Nötövägen 2.044 meter

hänvisas

till

Prel.årtal
2023-2024
2024
2024
2025
2025
202620262026-

Kst: § 241
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
kommunfullmäktige
att
kommunplanekommitténs förslag till investeringsplan/-prioritering av
kommunala väg- och gatuprojekt kan omfattas.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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KOMMUNPLAN FÖR ÅREN 2021-2025
Kpk
BESLUT:
Kommunplanekommittén förelägger kommunstyrelsen förslag till
kommunplan för Föglö kommun för åren 2021-2025 för vidare
behandling.
Bilaga: förslag till kommunplan för Föglö kommun åren 2021-2025.
__________
Kst: § 242
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till
kommunplan för åren 2021-2025 godkänns. Beträffande 2021
sammanfaller planen med budgeten för året.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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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:
§ 215, 220, 222 – 223, 227 – 230, 232 – 234, 236 – 238 och 240 - 242.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 216 – 219, 221, 224 och 235.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 225 – 226, 231 och 239.

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

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

