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MINIGOLFEN Driften 2022
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst: § 73
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: § 74
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Patrik Fellman med Beatrice Sjöberg som
ersättare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

75-76

12.05.2022
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst: § 75
BESLUT:
Föredragningslistan kompletteras med ärende nr 18 § 90 Tvärgående
linjen.
__________

PROTOKOLL KST PROTOKOLL 29.03.2022
Kst: § 76
Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens
protokoll 29.03.2022.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Organ

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum
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77
54

12.05.2022
15.03.2022

5
18

MINIGOLFEN DRIFTEN 2022
Kst: § 54
Föglöbutiken Ab:s arrendeavtal för minigolfbanan i Degerby löper ut
den 31 maj 2022 då man sade upp avtalet under 2021.
Det finns nu två möjligheter för den fortsatta driften;
1) Egen regi
2) Ny arrendator
Arrendeavgiften (=självkostnadspris) uppgår till 3000 €/år (har varit
oförändrad sedan 2014). Av investeringen återstår oavskrivet 7186
euro så ett alternativ är också att erbjuda ett minst femårigt avtal för
arrendeavgiften 1500 €/år. All skötsel ingår i avtalet.
Kommundirektörens förslag:
Driften av minigolfbanan bjuds i första hand ut för intresserade.
Villkor;
 banan skall vara öppen åtminstone 1 juni – 31 augusti i snitt fem
dagar/vecka
Ifall inga intresseanmälningar inkommer arbetas det vidare med drift
av banan i egen regi sommaren 2022.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 77
Tiden för arrendeansökan löpte ut den 20 april 2022. Konstateras att
inom utsatt tid har ingen visat intresse för att driva banan.
Kommundirektörens förslag:
Banan drivs i egen regi sommaren 2022 då banans öppethållningstid
blir samma tider som turistinfons öppettider, som handhar uthyrningen.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

77

12.05.2022

6

Kst: § 77
Ifall möjlighet till överenskommelse / komplement med någon
företagare kommer fram har kommundirektören fullmakt att
överenskomma och komplettera driften och villkor till denna del genom
särskilt avtal.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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FINLANDS KOMMUNFÖRBUND BEHANDLAS ERBJUDANDE / FÖRSLAG
Kst: § 78
Med brev till de åländska kommunerna 28.03.2022 önskar Finlands
kommunförbund kartlägga de åländska kommunernas intresse och
inställning till att Finlands Kommunförbund inrättar en tjänst som
juridisk sakkunnig i åländska förvaltningsfrågor. Personen skulle fysiskt
vara stationerad på Åland men anställd av Finlands Kommunförbund.
De åländska kommunerna är alla medlemmar i Finlands
Kommunförbund. Finlands Kommunförbund är tvåspråkigt med en
svensk enhet. Kommunförbundet har kapacitet att i de flesta
substansfrågor som berör kommunerna ge råd på minst två språk. Den
svenska enheten består av 14 personer, inklusive översättarteamet.
Därutöver har Kommunförbundet ett dussin två- eller svenskspråkiga
sakkunniga
på
övriga
substansenheter.
Kommunförbundets
intressebevakning gentemot regering och riksdag utgår från alla
medlemskommuners behov.
Åland är dock i en specialsituation i och med att den åländska
lagstiftningen skiljer sig från rikets lagstiftning. Därför kan Finlands
Kommunförbund i dagsläget inte garantera fullskalig intressebevakning
och service för de åländska kommunmedlemmarna. För detta
kompenseras kommunerna i form av en reducerad medlemsavgift.
De åländska kommunerna har aktivt tagit del av Finlands
Kommunförbunds tjänster, bland annat i våra utbildningar och
nätverksträffar. I nätverket för de svensk- och tvåspråkiga
kommunerna där ett aktivt informationsutbyte sker mellan
medlemskommunernas ledning har det varit betydelsefullt att såväl
svenskspråkiga som tvåspråkiga kommuner deltagit.
För att kunna bibehålla en aktiv intressebevakning och upprätthålla
kompetens och servicenivå i åländska frågor ser Finlands
Kommunförbund det som rimligt att man skulle anställa en sakkunnig i
Ålandsfrågor. Den sakkunniga som stationeras på Åland skulle vara en
resurs även för Finlands Kommunförbund. Finlands Kommunförbunds
bevakning av åländska intressen skulle stärkas och förbundets
sakkunskap och förståelse för Ålands särställning höjas, vilket även
gagnar förbundets verksamhet på fastlandet.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 78
Finlands kommunförbunds konkreta förslag och fråga till kommunerna
är därför om man ser behovet och nyttan av att Finlands
Kommunförbund anställer en sakkunnig på Åland som bevakar
åländska intressen och som fungerar som sakkunnig i specifikt
åländska ärenden och åländsk lagstiftning?
För Föglö kommuns andel skulle detta innebära en kostnadsökning
från dagens 1261 euro (avgiften 2022) till 1679 euro, dvs en
merkostnad på 418 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att man har stor nytta av Finlands
kommunförbunds tjänster, som ett komplement till det Ålands
kommunförbund kan erbjuda, och ställer sig positiva till den föreslagna
utökningen, speciellt de utökade juridiska sakkunnigtjänster detta
skulle ge.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET UTLÅTANDE
Kst: § 79
Med brev 10.03.2022 nr 214 Rk1a inbegär Ålands landskapsregering
kommunernas
synpunkter
på
förslag
till
gemensam
räddningsmyndighet för Åland.
Enligt gällande räddningslag (2006:106) skall det kommunala
räddningsväsendet administreras av en för hela Åland gemensam
räddningsmyndighet, men trots flera försök under årens lopp har
angivna målsättning i gällande lagstiftning inte förverkligats.
Utgående från räddningslagen har landskapsregeringen gett
polismästare Johan Pawli och t.f. alarmmästare Johan Ehn i uppdrag
att ta fram ett underlag för fortsatta diskussioner. Arbetet har resulterat
i ett underlag med förslag om skapande av Ålands Polis- och
Räddningsmyndighet.
Hänv.: PM 3 mars 2022; underlag för skapande av Ålands Polis- och
Räddningsmyndighet.
Med anledning av detta PM inbegär landskapsregeringen
kommunernas synpunkter på
a) Förslaget om skapande av Ålands Polis- och Räddningsmyndighet.
Av svaret emotser landskapsregeringen om möjligt även
kommunernas
syn
på
huruvida
den
operativa
räddningsverksamheten vid Räddningsverket i Mariehamn ska
överföras till den nya myndigheten eller kvarbli på kommunal nivå.
b) Möjligheterna att via ett kommunalt samarbete uppnå den i
lagstiftningen eftersträvande målsättningen om en gemensam
kommunal räddningsmyndighet.
Kommundirektörens förslag:
Föglö kommun ställer sig liksom tidigare positiva till förslaget om en
gemensam räddningsmyndighet för Åland.
Kommunstyrelsen omfattar förslaget om skapande av Ålands Polisoch räddningsmyndighet i enlighet med förslaget ävensom att
räddningsverket kan överföras till myndigheten och konstaterar att
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 79
försöken att förverkliga en gemensam kommunal räddningsmyndighet
trots tidigare försök inte lyckats, varför en myndighet på landskapsnivå
förordas.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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80
24

12.05.2022
05.04.2022

11
23

DAGHEMMET MYRAN GRUPPASSISTENT
BN: § 24
Barnantalet på daghemmet fortsätter att stiga. Den nuvarande
assistenten är personlig och slutar sitt jobb den 31.07.2022. Det finns
behov av en gruppassistent från den 01.08.2022.
Trenden är nu att hemvårdsstöden minskar och istället ökar antalet
inskrivna barn med heldagsvård. Hemvårdsstöden för 2022 uppskattas
nu vara nästan 19 000 € under budgeten.
Lönekostnaderna för en gruppassistent under tiden augusti –
december är 10 965 € och de sociala omkostnaderna 2 522 €; totalt
13 487 €. Kostnaden för en gruppassistent i fem månader täcks av
minskningen av utbetalningen av hemvårdsstöden.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden anhåller till kommunstyrelsen om att få anställa en
gruppassistent på heltid till daghemmet fr.o.m. den 01.08.2022.
Kostnaderna täcks genom en omfördelning av anslag från
hemvårdsstödet.
Arbetet som gruppassistent lediganslås på Ams, kommunens hemsida
och om möjligt i Föglöbladet.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 80
Kommundirektörens förslag:
Bildningsnämndens anhållan bifalles så att nämnden får tillstånd att
anställa en gruppassistent på heltid till daghemmet fr.o.m. den
01.08.2022. Kostnaderna täcks genom en omfördelning av anslag från
hemvårdsstödet.
BESLUT: Godkänns.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ nr
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31

12.05.2022
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30

DAGHEMMET MYRAN TILLFÄLLIG UTÖKNING AV ARBETSAVTAL SOM BARNSKÖTARE
BN: § 31
Inom barnomsorgen finns följande lediga jobb från 1 augusti:
 Gruppassistent på heltid
 Barnskötare 50 % av allmän arbetstid
Utbildningschefens förslag:
Barnskötarbefattningen lediganslås med arbetstid 50 – 80 % av allmän
arbetstid. Samtidigt anhållas till kommunstyrelsen om tillstånd att utöka
barnskötarbefattningen från 50 % till 80 % under tiden 1.8 –
31.12.2022. Kostnaderna är 3 700 € i lönekostnader och 850 € i
sociala utgifter; totalt 4 550 €. Utökningen finansieras via
hemvårdsstödet.
BESLUT:
Godkänns.
____________
Kst: § 81
Kommundirektörens förslag:
Bildningsnämndens anhållan bifalles så att nämnden får tillstånd att
utöka barnskötarbefattningen tillfälligt från 50 % till 80 % under tiden
1.8 – 31.12.2022.
Kostnaderna för utökningen täcks genom en omfördelning av anslag
från hemvårdsstödet.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kst: § 82
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- revisions-PM av den 31.03.2022,
- kommundirektörens beslutsprotokoll
30.03.2022 § 35 sommarsemesterlistan 2022,
01.04.2022 § 42 angående lekredskap vid daghemmet Myran som
bortskänkts och säljes,
02.05.2022 § 54 angående fortsättning efter prövotid för
löneräknare Ulf Lindholm,
- äldreomsorgschefens beslutsprotokoll under tiden 22.03 –
03.05.2022 (§ 17 – 29/22) gällande
arbetsavtal (vikariat) som ekonomibiträde vid Annagårdens kök,
arbetsavtal som nattvårdare (vikariat) vid Annagården,
2 st uppsägningar av lägenhet vid pensionärsbostäderna,
2 st antagande av hyresgäst till pensionärsbostäderna,
3 st antagande av hyresgäst till Annagården,
2 st uppsägningar av lägenhet vid Annagården,
2 st närståendestöd,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll
28.03.2022 angående anställning av Håkan Willner som
serviceman för tiden 25.04 – 31.08.2022,
- förbundsstyrelsens
för
Ålands
kommunförbund
sammanträdesprotokoll nr 4/2022 av den 04.04.2022,
- protokoll förda vid Ålands Näringslivs vårmöte 19.04.2021 och
höstmöte 22.11.2021,
- nätverksgruppens för hållbara kommuner (inom ramen för
bärkraft.ax) vårmöte 25.03.2022,
- Ålands landskapsregerings brev 29.03.2022 nr 1091 angående
beviljat jordförvärvstillstånd för Rebecca Andersson,
- Ålands landskapsregerings brev 31.03.2022 nr 251 Rk1a
angående beviljat jordförvärvstillstånd för Ålands Apoteksvaror Ab,
- Ålands landskapsregerings brev 01.04.2022 nr 19 L1 med förslag
till ändringar av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd,
- Ålands landskapsregerings brev 24.03.2022 nr 61S3 angående
rekommendation om bekämpning av coronavirussmitta inom
socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet
(gäller t o m 01.05.2022),

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 82
-

-

Ålands landskapsregerings svar 28.03.2022 med nej på förfrågan
om möjlighet till tillfällig höjning av passagerarantalet på ms
Skarven för sista turen på kvällarna från Degerby under
dansbandsfestivalen,
ÅSUB:s statistikmeddelande nr 2022:2 och 2022:3 angående
arbetslöshetssituationen i februari respektive mars 2022,
landskapsregeringens specialrådgivares i Bryssel nyhetsbrev april
2022.

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

-

äldrerådets sammanträdesprotokoll nr 1/2022 av den 19.04.2022,
arbetsgruppens för renoveringar i slöjdsalen sammanträdesprotokoll nr 4 av den
28.04.2022.

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

bildningsnämndens sammanträdesprotokoll nr 2/2022 av den 05.04.2022
(Andreas),
byggnads- och tekniska nämndens sammanträdesprotokoll nr 3/2022 av den
11.04.2022 (Stefan).

Kommundirektörens förslag:
Skrivelserna, besluten och protokollen antecknas kommunstyrelsen till
kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
konstaterar
huruvida
nämndernas
kommittéernas m.fl. beslut varit lagliga och ändamålsenliga.

och

Beträffande revisorernas PM beaktas
rekommendationer i bokslutet för 2022.

och

Protokollet framlagt till påseende

samtliga

förslag

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 82
BESLUT:
Godkänns.
Besluten konstateras vara lagliga och ändamålsenliga.
__________
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Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige
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Utdragets riktighet bestyrkes
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FÖGLÖ GRUNDSKOLA TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA FÖR VÅRTERMINEN FÖR
FÖRBEREDANDE UNDERVISNING
BN: § 29
Enligt barnomsorgs- och grundskolelagen (2020:32) ska en kommun
ordna förberedande undervisning för en nyanländ elev med ett annat
modersmål än svenska. En nyanländ elev har rätt att under minst två
och högst fyra terminer få förberedande undervisning som omfattar
minst 70 % av det minimiantal veckotimmar för respektive årskurs som
bestäms i grundskoleförordningen.
Det finns tre ukrainska barn på Föglö som är berättigade till
förberedande undervisning. De kommer att inleda sin skolgång den 5
april 2022.
Lektor Siv Fogelström kommer att ha hand om undervisningen den 5 –
15 april 2022 inom ramen för sin tjänst. Därefter behöver en timlärare i
huvudsyssla anställas för resten av vårterminen.
Landskapsregeringens finansiering av vårens verksamhet med
förberedande undervisning är ännu oklar men utbildningsavdelningens
tjänsteman har uppmanat oss att ordna denna undervisning snarast
möjligt för nyanlända barn från Ukraina samt att notera kostnaderna.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden anhåller till kommunstyrelsen om att få anställa en
timlärare i huvudsyssla i förberedande undervisning 16 vt för tiden
19.04 – 08.06.2022. Finansieringen utreds. Kostnaderna är 5 160 € i
löneutgifter och 1 187 € i sociala utgifter; totalt 6 347 €.
Ped. mag. Pamela Willner anställs som timlärare i huvudsyssla i
förberedande undervisning 16 vt för tiden 19.04 – 08.06.2022.
BESLUT:
Godkänns.
______________
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Kst: § 83
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner de tillfälliga arrangemangen
vårterminen 2022 i enlighet med bildningsnämndens anhållan.

för

Bildningsnämnden uppmanas återkomma med finansieringslösningen
för kostnaderna så fort denna är klar.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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FÖGLÖ GRUNDSKOLA INRÄTTA TJÄNST SOM TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA FÖR
FÖRBEREDANDE UNDERVISNING
BN: § 30
Enligt barnomsorgs- och grundskolelagen (2020:32) ska en kommun
ordna förberedande undervisning för en nyanländ elev med ett annat
modersmål än svenska. En nyanländ elev har rätt att under minst två
och högst fyra terminer få förberedande undervisning som omfattar
minst 70 % av det minimiantal veckotimmar för respektive årskurs som
bestäms i grundskoleförordningen.
Det finns för tillfället tre ukrainska barn på Föglö som är berättigade till
förberedande undervisning. Det antas att dessa barn kommer att bo
kvar på Föglö under inkommande år. Därför behöver det inrättas en
timlärare i huvudsyssla i förberedande undervisning på heltid (22 vt)
under de två kommande läsåren. Fylls inte hela tjänsten kan överlopps
timmar användas för språkstödsundervisning eller ämnesspecifik
stödundervisning.
Landskapsbidraget för förberedande undervisning är 11 000 € per elev
om eleven får minst 70 % av minimiantalet veckotimmar enligt årskurs
som förberedande undervisning. Med tre elever blir bidraget 33 000 €
per år. Kostnaderna på årsbasis uppskattas till 41 610 € i lön och
9 570 € i sociala utgifter; totalt 51 180 €. Kommunens andel blir då
18 180 € för ett år.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden anhåller till kommunstyrelsen om att en
timlärartjänst i förberedande undervisning inrättas på heltid för tiden
01.08.2022 – 31.07.2024 vid Föglö grundskola under förutsättning att
behovet kvarstår.
Bildningsnämnen anhåller om att den kan tillsättas redan i maj under
förutsättning att kommunfullmäktige inrättar tjänsten.
BESLUT:
Godkänns.
____________
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Kst: § 84
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
för
bildningsnämndens anhållan bifalles.

kommunfullmäktige

att

Beträffande tillsättande i maj konstateras att kommunfullmäktige
sammanträder följande gång den 29 juni, varför det tydligt i
bildningsnämndens beslut bör framgå att tillsättandet gäller endast
under förutsättning av kommunfullmäktige inrättar tjänsten.
Kommunstyrelsen konstaterar också att ett dylikt förfarande skall vara
yttersta undantag från det normala att bildningsnämnden skulle tillsätta
tjänsten först efter kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen
påpekar också att en ny tjänst egentligen inte bör utlysas innan
kommunfullmäktiges beslut om inrättande. I detta fall finns dock
förmildrande brådskande omständigheter för förfarandet.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD R.F. NOMINERA FÖRSLAG TILL STYRELSEMEDLEM JÄMTE
ERSÄTTARE
Kst: § 85
Företagsam Skärgård r.f. håller årsmöte (vårmöte) den 24 maj, varvid
bl.a. styrelse tillsätts.
Medlemmarna skall utse medlemmar jämte ersättare till styrelsen för
Företagsam Skärgård r.f. för år 2022. Mandatperioden börjar fr.o.m.
föreningens årsmöte och gäller t.o.m. följande ordinarie årsmöte.
Enligt stadgarna för föreningen väljs styrelsen så, att varje
skärgårdskommun har en medlem jämte personlig suppleant i
styrelsen. Bland de ordinarie medlemmarna utser årsmötet en
ordförande.
Föreningen har en av höstmötet utsedd valberedning som har i
uppdrag att till årsmötet komma med förslag till styrelse.
Valberedningen har till medlemmarna (kommunerna) tillställt ett brev
där man efterhör förslag till styrelsemedlemmar. Ur förslaget bör
framgå ifall någon föreslagen endast kan tänka sig ställa upp som
suppleant.
Valberedningen emotser också förslag på någon som är villig att åta
sig ordförandeskapet.
Valberedningen önskar få förslag/nomineringar senast 11 maj.
För Föglös del är för närvarande Gun-Britt Gullbrandsson ordinarie
medlem, med Beatrice Sjöberg som ersättare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen nominerar tänkbara (tillfrågade) personer
medlemmar alt. ersättare i styrelsen för Företagsam Skärgård r.f.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar nominera följande personer;
Gun-Britt Gullbrandsson (ordinarie)
Beatrice Sjöberg (ersättare)
__________
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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.
__________
Kfge: § 51
BESLUT: Godkänns.
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Kst: § 62
Fastigheten Sanda f.d. skola (fastighetsbeteckning 62-419-2-4) har
varit utbjuden till försäljning med sista anbudsdag 18 februari 2022.
Ett anbud inkom men togs sedan tillbaka.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att inget anbud inkommit.
Kommunstyrelsen
föreslår
för
kommunfullmäktige
att
försäljningsbeslutet ändras så att fastigheten säljes till högstbjudande
utan utgångspris och redogörelse för tilltänkt användning.
I övrigt helt enligt beslutet 10.11.2021 § 51, vilket innebär följande;
 att hela fastigheten säljs i befintligt skick
 att auktion kan ordnas mellan anbudsgivarna
 att kommunstyrelsen befullmäktigas verkställa försäljningen
och antingen anta eller förkasta inlämnade anbud
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kfge: § 21
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 86
Fastigheten Sanda f.d. skola (fastighetsbeteckning 62-419-2-4) har
ånyo varit utbjuden till försäljning med sista anbudsdag 4 maj 2022.
Inom utsatt tid har två stycken anbud inkommit.
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Kst: § 86
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förrättar auktion mellan anbudsgivarna.
Fastigheten säljs sedan till den som ger högsta anbudet.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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FASTIGHETSÄGARFÖRENING EKHOLM FULLMAKTER FÖR STIFTELSEURKUND
Kst: § 87
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 23.03.2022 § 17 fattat
beslut om bildande av Fastighetsägarförening Ekholm samt antagit
stadgar för föreningen.
För stiftelseurkunden krävs minst tre underskrifter.
Enligt kommunens förvaltningsstadga är kommundirektören och
kommunstyrelsens ordförande automatiskt befullmäktigade, varför det
behöver utses ytterligare en med fullmakt att underteckna
stiftelseurkunden.
Kommundirektörens förslag:
Kommuntekniker Hans-Kristian Skaag befullmäktigas, utöver
kommunstyrelseordförande och kommundirektören, att underteckna
stiftelseurkunden för att stifta föreningen Fastighetsägarförening
Ekholm r.f.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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STUDIESTIPENDIE BESLUTA OM UTDELNING UR FOND
Kst: § 88
Ansökningstiden för kommunens studiestipendie löpte ut den
25.04.2022. Stipendiet om 200 euro skall utdelas till en i Föglö
kommun hemmahörande studerande som med god framgång bedriver
universitets-, högskole- eller yrkesstudier i läroinrättning utom
landskapet,
varvid
avseende
skall
fästas
vid
ernådda
studieframgångar.
Stipendiet delades ut första gången 1987.
Antecknas att tre (3) ansökningar inkommit under den i kungörelsen
angivna tiden;
1) Evelina Sundelin, studerande vid Yrkeshögskolan Novia,
utbildning Estenom, tredje (och sista) året,
2) Marina Raitanen, studerande vid Helsingfors universitet, kandidatoch magisterprogrammet i pedagogik, tredje året och öppna
universitetets undervisningsprogram vid Åbo Akademi ,
3) Jesper Hellström, studerande vid Hermods yrkeshögskola i
Örebro, automation- och robotingenjör.
Ingen av de tre sökande har erhållit stipendiet tidigare och samtliga tre
har goda framgångar i sina studier. Sundelins och Hellströms
utbildningar avslutas till sommaren.
Av de sökande är Jesper Hellström inte skriven i kommunen och
kommer därför inte på fråga.
Kommundirektörens förslag:
2022 års studiestipendium tilldelas Evelina Sundelin.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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SKÄRGÅRDSKOMMUNMÖTE PÅ KUMLINGE
Kst: § 89
Kumlinge kommun inbjuder till skärgårdskommunmöte på Kumlinge
måndagen den 6 juni.
Kommunerna ombeds inlämna anmälningar om deltagande samt
förslag till ärenden som skall tas upp vid mötet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärenden man önskar ta upp samt
anmäler sitt eventuella deltagande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen framför följande ärenden;
 Skärgårdsmarknad (Vårdö brukar stå för arrangemangen)
 Skatterättelsenämnden (gemensamt förslag till medlem i nämnden)
 Gång- och cykelbanor i skärgården längs huvudvägarna
Eventuella övriga ärenden och anmälningar till deltagande kan göras
fram t.o.m. 27 maj.
__________
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TVÄRGÅENDE LINJEN
Kst: § 90
Enligt vad Föglö kommun erfar, bland annat utgående från
skrivningarna i förslaget till andra tilläggsbudget för 2022, planerar
Ålands landskapsregering inskränkningar i tvärgående linjens
servicenivå (trafik) inför upphandlingen av ny trafikperiod.
Tvärgående linjens trafik är viktig framförallt för kommunens näringsliv,
varför inskränkningar i trafiken kan leda till skador för näringslivet.
Inför eventuella förändringar i servicenivån (trafiken) bör därför
näringslivet och kommunen trafikkommitté höras.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen framför till Ålands landskapsregering sin oro över
planerna för tvärgående linjens framtida servicenivå och förutsätter att
den diskuteras tillsammans med näringslivets företrädare och
kommunens trafikkommitté innan några beslut fattas.
Kommunstyrelsen framför vidare till Ålands lagting önskemål om att
kommunen skulle höras i samband med utskottsbehandlingen av
andra tilläggsbudgeten. Föreslås att trafikkommitténs ordförande
Alfons Boström och kommunstyrelsens viceordförande Stefan Laine
hörs som representanter för Föglö kommun.
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:
§ 73, 78 – 79, 84 och 86.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 74 – 76, 82, 85, 87 och 89 - 90.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 77, 80 – 81, 83 och 88.

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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