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Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Torsdag 24 september 2020 kl. 16.15 – 17.30.

Kommungården i Föglö.
Beslutande Närvarande

Alfons Boström, ordförande
Hans-Kristian Skaag
Stefan Laine

Frånvarande

Föredragande

Övriga närvarande Agneta Raitanen, sekreterare
Niklas Eriksson, kommundirektör

Paragrafer §§ 1 – 13

Underskrifter Ordförande Sekreterare

Alfons Boström Agneta Raitanen

Protokolljustering
Ort och tid

Degerby, 29.9.2020

Hans-Kristian Skaag

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården i Föglö, 29.9.2020

Intygar Agneta Raitanen
byråsekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Ort och tid

Underskrift



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den Sida

TRAFIKKOMMITTÉN 17.09.2020 2

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Torsdag 24 september 2020 kl. 16.15.

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8

§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Ärende

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Godkännande av föregående protokoll
Föglölinjens turlista 2021
Skärgårdstrafikens turlistor 2021
Landskapets bussturlistor 2021
Utvärdering av nyttjandegraden av kollektivtrafiken och hur den
kunde utökas
Fastställande av turlista för lokala kollektivtrafiken
Skärgårds- och kollektivtrafiken; budget 2021
Kompletterande trafik under Skarvens dockningstid
Delgivningar
Övriga ärenden

-----------------
Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i
Kommungården tisdag 29 september 2020. Justeringen äger rum
senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för
allmänheten under ordinarie kanslitid
kl. 10.00 – 15.00.
-----------------

Ordförande Alfons Boström Sekreterare Agneta Raitanen
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 17 september 2020

Intygar

Föglö 17 september 2020

Agneta Raitanen
byråsekreterare



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Trafik-
kommitté

Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

TRAFIKKOMMITTÉN 1 - 3 24.9.2020 3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

TK: § 1

KomL. §§ 23 samt förvaltningsstadgan § 53.
Trafikkommittén 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

TK: § 2

Protokollet justeras av en för varje möte utsedd protokolljusterare.

BESLUT:
Till protokolljusterare utses Hans-Kristian Skaag med Stefan Laine
som ersättare.
------------------------

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

TK: § 3

BESLUT:
Föredragningslistan godkänns i föreliggande form.
------------------------



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Trafik-
kommitté

Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

TRAFIKKOMMITTÉN 4 - 5 24.9.2020 4

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

TK: § 4

BESLUT:
Protokollet från senaste mötet den 3 oktober 2019 godkänns.
------------------------

FÖGLÖLINJENS TURLISTA 2021

TK: § 5

Landskapsregeringen meddelar att inga ändringar i sak har gjorts i
förslaget till turlista för föglölinjen 2021. En liten justering är att det
istället för att stå sön/helgdag nu bara står söndag. Det finns tankar på
att turlistan skulle tas för två år och att turlistperioderna skulle
förlängas över trettondagen. Det nu föreliggande förslaget gäller därför
till 8.1.2023.
Landskapsregeringen önskar få in eventuella ändringsförslag senast
2.10.2020.

Förslag:
Trafikkommittén har inga ändringsförslag till Föglölinjens turlista 2021.

BESLUT:
Godkänns.
Under rådande ekonomiska förhållanden är det acceptabelt med en
bibehållen turlista från 2020 även om kommunens mål är att arbeta för
en basturlista vilken baserar sig på turlistan för sommaren 2011.
------------------------



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida
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styrelse
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SKÄRGÅRDSTRAFIKENS TURLISTOR 2021

TK: § 6

Behandlas turlistor för skärgårdstrafikens övriga trafik utgående från
turlistorna 2020.

Förslag:
Trafikkommittén har inga ändringsförslag till skärgårdstrafikens övriga
turlistor för år 2021.

BESLUT:
Trafikkommittén inväntar turlistförslaget för år 2021 från
landskapsregeringen och behandlar därefter ärendet på nytt.
------------------------

LANDSKAPETS BUSSTURLISTOR 2021

TK: § 7

Behandlas turlistor för landskapets busstrafik utgående från turlistorna
2020.

Förslag:
Trafikkommittén vill framföra att det vore önskvärt att 15.05-bussen
från Mariehamn skulle kombinera med 15.40-turen från Svinö.
Söndagsturen från Svinö på vinterturlistan skulle hellre få kombinera
med 18.30-färjan från Degerby istället för som nu med 16.15-färjan.

BESLUT:
Godkänns.
------------------------

TRAFIKKOMMITTÉN 6 - 7 24.9.2020 5
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§ nr Sammanträdesdatum Sida
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UTVÄRDERING AV NYTTJANDEGRADEN AV KOLLEKTIVTRAFIKEN OCH HUR DEN KUNDE
UTÖKAS

TK: § 8

En av målsättningarna för trafikkommittén i budgeten för 2020 är att
utvärdera nyttjandegraden av kollektivtrafiken samt att fundera på hur
nyttjandegraden kunde utökas.

Förslag:
Det måste bli attraktivare att använda kollektivtrafiken. Utökade
möjligheter för bokning kunde vara ett sätt, att alla linjer kan bokas alla
dagar, kanske också både tur och retur varje förmiddag och kväll. Den
lokala kollektivtrafiken borde kombinera med busstrafiken från Svinö
på förmiddagen även på vinterturlistan.

BESLUT:
Godkänns.
Sekreteraren ges i uppdrag att vidareutveckla förslag på olika
möjligheter att utöka nyttjandegraden av kollektivtrafiken inför nästa
upphandling, efter 2021.
------------------------

FASTSTÄLLANDE AV TURLISTA FÖR LOKALA KOLLEKTIVTRAFIKEN

TK: § 9

Trafikkommittén skall årligen uppgöra turlistförslag för den lokala
kollektivtrafiken.

Förslag:
Om det inte går att ändra så att förmiddagsturen kör till 9-färjan från
Degerby föreslås att turlistan för den lokala kollektivtrafiken bibehålls
oförändrad för år 2021.

BESLUT:
Godkänns.
------------------------

TRAFIKKOMMITTÉN 8 - 9 24.9.2020 6
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§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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SKÄRGÅRDS- OCH KOLLEKTIVTRAFIKEN; BUDGET 2021

TK: § 10

För kollektivtrafiken beräknas 13.500 körda km.

Förslag:
Kollektivtrafiken föreslås fortsättningsvis vara gratis för att uppmuntra
befolkningen att nyttja den mera.

BESLUT:
Godkänns.
------------------------

KOMPLETTERANDE TRAFIK UNDER SKARVENS DOCKNINGSTID

TK: § 11

m/s Skarven kommer att vara ur trafik måndag 5 oktober till 18 oktober
2020. Ersättande färja är m/s Knipan. En bättre ersättningstrafik än
enbart Knipan borde ordnas då Knipans kapacitet är alldeles för liten
för föglölinjen och näringslivet i Föglö missgynnas då inga tunga
transporter kan göras under dockningstiden.

Förslag:
Trafikkommittén föreslår att förutom trafiken med Knipan på linjen
Degerby-Svinö så skulle även t.ex. Odin trafikera Överö-Långnäs.
Alternativt skulle Knipan köra enligt en tätare turlista.

BESLUT:
Godkänns.
Det fungerar inte att ha Knipan som ersättningstonnage på föglölinjen.
Kapaciteten räcker inte på långt när till för behovet, inte minst från
fiskindustrin som är beroende av en fungerande trafik alla veckor på
året. Det här är ett återkommande problem som måste lösas.
Trafikkommittén föreslår att Viggen sätts in som ersättande färja på
föglölinjen framöver.
------------------------

TRAFIKKOMMITTÉN 10 - 11 24.9.2020 7



FÖGLÖ KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Trafik-
kommitté

Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT

TK: § 12

Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
 Ålr protokoll nr. 1/7.1.2020; ett taxitillstånd i Föglö är ledigt. Ålr

beslutar att tillsvidare inte utannonsera tillståndet.
 Kst. nr. 299/19.3.2020; val av representanter till trafikrådet.
 Kst. nr. 300/19.3.2020; val av representanter till referensgrupp

för bokningsregler.
 Ålr har den 2.6.2020 beviljat 12.367,20 euro (80 % av

kostnaden) i understöd för kollektivtrafik för år 2019. Samtidigt
har man gett förhandsbesked om en preliminär understödsnivå
på 80 % av kostnaderna även för år 2020.

 Kfge § 51/25.6.2020; fastställt strategidokument gällande
trafiken.

 Kst. § 147/22.9.2020; Embarsunds matpauser.

Landskapsregeringens kommunrunda med tema kollektivtrafik
25.8.2020 i Lumparland.

ÖVRIGA ÄRENDEN

TK: § 13

Under höststormen den 17 september ställdes trafiken in på
Föglölinjen. Den första turen gick 15.05 från Degerby. Säkerheten skall
alltid gå först men att på detta sätt helt ställa in trafiken borde inte få
förekomma förutom i extrema fall. Det ställer till med stora problem för
näringslivet i kommunen, för alla pendlare, post- och varutransporter
m.m. Skarven kunde köra även under Alfrida så det borde inte ha varit
något problem den här dagen heller.

Förslag:
Trafikkommittén inbegär motiveringar från Ålands landskapsregering
till den inställda trafiken.

BESLUT:
Godkänns.
------------------------

TRAFIKKOMMITTÉN 12 - 13 24.9.2020 8



FÖGLÖ KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Trafik-
kommitté

Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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:

§§ 1, 5-7, 10-11, 13

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.

Paragraferna §§ 2-4,  8-9, 12

Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:

§§

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.

Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Trafikkommittén i Föglö kommun
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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