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Sammanträdestid

Måndag 6 september 2021 kl. 16.00-18.00

Sammanträdesplats
Beslutande

Kommungården i Föglö.
Närvarande

Frånvarande

Alfons Boström, ordförande
Hans-Kristian Skaag
Stefan Laine

Föredragande

Övriga närvarande

Heidi Eriksson, sekreterare

Paragrafer

§§ 1 – 14

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Alfons Boström

Heidi Eriksson

Protokolljustering
Ort och tid

Degerby, 7.9.2021

Hans-Kristian Skaag
Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården i Föglö, 7.9.2021

Intygar

Heidi Eriksson
Vik. byråsekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes
Ort och tid

Underskrift

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ

TRAFIKKOMMITTÉN

Utfärdad den

Sida

1.9.2021
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Sammanträdestid

Torsdag 6 september 2021 kl. 16.00

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

Ärende

1, § 1
2, § 2
3, § 3
4, § 4
5, § 5
6, § 6
7, § 7
8, § 8
9, § 9
10, § 10
11, § 11

Laglighet och beslutförhet.
Val av protokolljusterare.
Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
Föregående sammanträdesprotokoll.
Föglölinjens turlista 2022.
Skärgårdstrafikens turlista 2022.
Fastställande av turlista för lokala kollektivtrafiken.
Begäran av anbud för den lokala kollektivtrafiken.
Utvärdering av nyttjandegraden av den lokala kollektivtrafiken.
Budget 2022.
Delgivningar.

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 7 september 2021.

Ordförande
Sekreterare
Alfons Boström
Heidi Eriksson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 1 september 2021
Föglö 1 september 2021
Intygar

Heidi Eriksson
byråsekreterare

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr
TRAFIKKOMMITTÉN

1-3

Sammanträdesdatum

Sida

6.9.2021

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: § 12 Räddningsbilar Embarsundslinjen, § 13 Skarvens
ersättande färja vid dockning samt § 14 Tilläggstur från Svinö färjfäste
till Mariehamn på söndag kväll fogas till föredragningslistan. I
övrigt godkänns föredragningslistan utan förändringar.
-------------------------
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Kommunstyrelse
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GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
TK: § 4

Trafikkommitténs protokoll 12.11.2020. Framföres ev. anmärkningar.
BESLUT:
Protokollet från senaste mötet den 12 november 2020 godkänns.
------------------------

FÖGLÖLINJENS TURLISTA 2022.
TK: § 5
Landskapsregeringen kommer inom kort skicka ut turlistor för 2022.
Det blir enligt Hanna Sommarström inte några större förändringar då
turlistorna i princip är fastslagna till 15.1.2023. De nya turlistorna
innehåller bara justeringar för helger och liknande.
Det är fortgående möjligt att skicka in åsikter och feedback kring
turlistorna. Har kommittén i dagsläget förslag på ändringar utgående
från nuvarande turlista för Föglölinjen?
Förslag:
Trafikkommittén har inga ändringsförslag till Föglölinjens turlista 2022.
BESLUT:
Förståeligt att det inte finns utrymme att ändra turlistan i nuläget, men
det är heller inte läge att skära ner mer i Föglölinjens turlista då bilar
flertalet gånger blivit kvarlämnade i hamnen då de inte får rum på
Skarven. Detta händer inte enbart under högsäsongen.
------------------------
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SKÄRGÅRDSTRAFIKENS TURLISTA 2022.
TK: § 6
Landskapsregeringen kommer inom kort skicka ut turlistor för 2022.
Det blir enligt Hanna Sommarström inte några större förändringar då
turlistorna i princip är fastslagna till 15.1.2023. De nya turlistorna
innehåller bara justeringar för helger och liknande.
Det är fortgående möjligt att skicka in åsikter och feedback kring
turlistorna. Har kommittén i dagsläget förslag på ändringar utgående
från nuvarande turlistor?
Förslag:
Trafikkommittén har inte några ändringsförslag till skärgårdstrafikens
turlista 2022.
BESLUT:
Godkänns. Tvärgående linjen är vital för Föglös näringar och bör
bibehållas som den är.
-----------------------FASTSTÄLLANDE AV TURLISTA FÖR LOKALA KOLLEKTIVTRAFIKEN
TK: § 7
Trafikkommittén ska årligen uppgöra turlistförslag för den lokala
kollektivtrafiken.
Förslag:
Trafikkommittén föreslår att turlistan för den lokala kollektivtrafiken
bibehålls oförändrad för år 2022.
BESLUT:
Godkänns
------------------------
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BEGÄRAN AV ANBUD FÖR DEN LOKALA KOLLEKTIVTRAFIKEN
TK: § 8
Avtalet för kollektivtrafiken i kommunen löper ut den 31.12.2021.
Förslag:
Trafikkommittén begär in anbud på kommunens lokala kollektivtrafik
för tiden 1.1.2022-31.12.2023 med option på ett år.
BESLUT:
Godkänns. Eventuella ändringar i Föglölinjens turlista kan leda till
tidsjusteringar i kommunens kollektivtrafik.
-----------------------UTVÄRDERING AV NYTTJANDEGRADEN AV KOLLEKTIVTRAFIKEN
TK: § 9
En av målsättningarna för trafikkommittén i budgeten för 2021 är att
utvärdera nyttjandegraden av kollektivtrafiken samt att fundera på hur
nyttjandegraden kan utökas.
Förslag:
Trafikkommittén kan genomföra en offentlig konsultation via
Föglöbladet
och
kommunens
fb-sida
för
att
engagera
kommuninvånarna kring den lokala kollektivtrafiken och vad som skulle
motivera dem att använda den. Bör skapas debatt kring vad som
behöver förändras/förbättras.
BESLUT:
Trafikkommittén föreslår att Agenda 2030-gruppen genomför enkäten
och engagerar invånarna att föra en debatt kring kollektivtrafiken.
Byråsekreteraren tar upp förslaget på nästa Agenda 2030-möte.
------------------------
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BUDGET 2022
TK: § 10
Budgetarbetet pågår inom kommunen i september. Har
trafikkommittén förslag som bör beaktas i budgetarbetet? Behövs
exempelvis något till väntrummet? Hur många möten ska budgeteras?
Förslag: Trafikkommittén har inga ändringsförslag till budgeten 2022.
BESLUT:
Trafikkommittén föreslår att det budgeteras för fyra möten. Bör även
budgeteras 300 € för eventuella kringkostnader för den kommande
väntkuren till Överö.
------------------------DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
TK: § 11
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
 Ålandstrafiken 16.8.2021; färjor ur ordinarie trafik och
ersättande färjor 2021
 Bokslut
2020,
resultatområde
502
skärgårdsoch
kollektivtrafiken.
 Kst. §73/12.11.2020; trafiken informationsärende
 Kst. Nr 641/20.11.2020; Utlåtande gällande förslag till
revidering av bokningsregler för skärgårdstrafiken.
 Kst. Nr 642/20.11.2020; Utlåtande över förslag till
trafikförsörjningsprogram för åren 2022-2023.
 ÅLR 2020/8396 2.12.2020; Busstidtabellmöte för år 2021.
 Kst. Nr 1/2021 4.1.2021; Ansökan om bidrag för
upprätthållande av kollektivtrafik 2021.
 Diverse statistik över kollektivtrafiken i Föglö 2020.
 ÅLR protokoll trafikrådets möte 1/2021 17.3.2021
BESLUT: Antecknas till kännedom.
-----------------------
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RÄDDNINGSBILAR EMBARSUNDSLINJEN
TK: § 12
Räddningsbilar har blinkat blått och fått vänta vid Embarsundslinjen.
Inte okej att räddningsbilar ska behöva vänta. Även skoltransporten
följer ett belastat schema och bör inte stå och vänta längre perioder.
BESLUT: Meddelas till Ålandstrafiken att de bör vara flexiblare och
mer tillmötesgående vad gäller räddningsfordon och skoltransport vid
Embarsundslinjen.
---------------------SKARVENS ERSÄTTANDE FÄRJA VID DOCKNING
TK: § 13
Ålandstrafiken har meddelat att Knipan kommer ersätta Skarven
under Skarvens dockningstid perioden 11-23.10.21. I fjol
konstaterades det att det är tokigt att en av landskapets större färjor
ersätts med landskapets nästminsta färja. Minister Wikström menade
förra året att detta skulle förbättras till kommande år, alltså i år. Så är
inte fallet. Knipan fungerar endast för att Föglös lokalsamhälle
anpassar sig och delvis avvaktar sina resor.
BESLUT: Trafikkommittén föreslår att exempelvis Viggen sätts in
som ersättare för Skarven samt att problematiken beaktas och
tillgodoses framöver.
----------------------TILLÄGGSTUR FRÅN SVINÖ FÄRJFÄSTE TILL MARIEHAMN PÅ SÖNDAG KVÄLL
TK: § 14
Har tidigare förts diskussioner kring att det skulle behöva finnas en
senare busstur som går från Svinö till Mariehamn på söndagar, bland
annat för de ungdomar som spenderar sina helger hemma på Föglö.
BESLUT: Trafikkommittén föreslår att det tilläggs en busstur som
avgår kl. 19 från Svinö till Mariehamn på söndagar. Skolungdomar
som spenderar helgen på Föglö behöver ett senare alternativ att
komma in till stan.
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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:
§§ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12-14
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna

§§ 2-4, 11

Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§§ 7
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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