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29. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.

30. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Till protokolljusterare valdes Gunvor Husell och Mathias Lindman.

31. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan.
Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet).
BESLUT:
Förslag av ordf. att ärendet KOMPLETTERINGSVAL TILL SKOLNÄMNDEN 2012-2015 (Kst.10.09.2015)
tillfogas listan som extra ärende (orsak: KD glömt ta med ärendet i den ursprungliga listan).
Ärendet behandlas som § 44.
Ordf:s förslag omfattades enhälligt.
-------------------------------------------
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32. INKOMSTSKATTESATS 2016.
Kommunstyrelsen 26.10.2015;
En första mycket preliminär resultaträkning för år 2015 ger ett resultat om – 71 780 € (mycket preliminärt) som
bygger på ansvariga tjänstemäns uppskattningar, ÅSUB:s beräkningar rörande intäkter för kommunalskatten,
fastighetsskatten m.fl. skatter samt beräkningar rörande landskapsandelarna.
Kommunen har ett fortsatt för lågt invånarantal d.v.s. knappa 470 invånare (marginellt färre än samma tid förra
året). Antalet elever rätt stabilt d.v.s. dryga 30 för år 2016 men allt färre barn under skolålder.
Inkomstskattesats 16,75 % fr.o.m. 2013 , 17,00% 2008-2012 och dessförinnan 18,00 % fr.o.m. år 2006.
En justering av inkomstskattesatsen med en procentenhet innebär ca 100 000 € och en halv m.a.o. ca 50 000 €.
Enligt skatteprognosen erhåller kommunen för inkommande år (budget 2016) 1 347 000 € jfr. med innevarande
års 1 401 000 € (som då sannolikt blir lägre) i inkomstskatt (ytterligare finns då fastighetsskatt och
samfundsskatt).
FÖRSLAG:
Inkomstskattesatsen för år 2016 föreslås till 17,25 % d.v.s. en höjning med 0,5 %.
Som motivering anförs det prognostiserade (preliminära) budgetunderskottet som framkommer av föregående
ärende. Ett underskott (dryga 300 000 € som inkluderar ett engångsbidrag om dryga 80 000 € vilket de facto
innebär ett faktiskt underkott på dryga 220 000 €) som inte är rimligt/acceptabelt.
Om underskottet för 2015 blir kännbart bör en diskussion föras senast i maj 2017 om ytterligare åtgärder
(närmast driften) för att få ner underskottet i budgeten för 2017 (ca 160 000 € om skattöret för inkomster och för
fastigheter omfattas enligt förslagen och nedskärningarna enligt återremitteringen ).
Ärendet till kfge.
BESLUT:
Förslag av ledamot Gustafsson att skatteprocenten bibehålls på 16,75%. Ledamot Mathilda Öström stödde
Gustafsson förslag. Ordf. formulerade omröstningspropositionen så att en Ja-röst stöder föredragandes förslag
(höjning) och en Nej-röst bibehållen skatteprocent. Omröstning genom handuppräckning. Kst. beslöt med 3 Ja
röster (Margaret Lundberg, Mari Sjöman och Tommy Öström) mot 2 Nej röster (Jörgen Gustafsson och
Mathilda Öström) att höja skatteprocenten med 0,5% till 17,25% för år 2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet (Kst.ordf. redogjorde för Kst:s förslag m.m.). Kfge även tagit
del av Kst. beslut från mötet 26.10.2015 rörande nedskärningar (minskningar av äskade anslag) i nämndernas
budgetförslag 2016 för att ge en bild av kommunens situation inför budget 2016 (ökade kostnader, mindre
skatteinkomster och landskapsandelar som resulterar i ett kännbart budgetunderskott).
Diskussion.
BESLUT:
Förslag av ledamot Olof Holmberg bibehållen skatteprocent d.v.s. 16,75 %. Ordf. Karlström understöder
Holmbergs förslag.
Ordf. formulerade omröstningspropositionen så att en Ja-röst innebär stöd för Kst:s förslag i ärendet och en
Nej-röst stöd för Holmbergs förslag i ärendet.
Omröstningen genomfördes med handuppräckning och resultatet blev att följande gav en Ja-röst:
B.Carneholm, T.Sjöman, M.Snellman, M.Strandvall och M.Tuomola och följande en Nej-röst:A.Hellström-Sandberg, G.Husell, M.Lindman, O.Holmberg och J.Karlström d.v.s. 5 Ja-röster och 5 Nejröster.
Konstaterades att Kfge, med ordf:s röst som avgörande, beslöt bibehålla skatteprocenten på 16,75 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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33. FASTIGHETSSKATTESATS 2016.
Kommunstyrelsen 26.10.2015;
Nuvarande fastighetsskattesats är för
stadigvarande bostäder 0,0%
allmän fastighetsskatt 0,0%
annan bostad 0,90%
Brändö och är den enda kommunen i landskapet som inte (år 2015) uppbär allmän
fastighetsskatt.
FÖRSLAG:
Fastighetsskattesatsen föreslås enligt följande dvs. samma skattesatser som för år 2015:
stadigvarande bostäder 0,00%
allmän fastighetsskatt 0,00%
annan bostad 0,90%
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Förslag av ledamot Snellman att kommunen inför fastighetsskatt på stadigvarande bostäder på 0,5% och allmän
Fastighetsskatt på 0,4%. Snellmans förslag erhöll ej understöd och förslaget förföll därmed.
Kfge omfattade m.a.o. Kst:s förslag i ärendet.
--------------------------------------------------------
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34. HUNDSKATT ÅR 2016.
Kommunstyrelsen 26.10.2015;
Enligt landskapslagen om hundskatt § 2 mom.1 bör kommunfullmäktige besluta

om hundskatt inte uppbärs.
Brändö kommun har inte uppburit hundskatt på långt över 10 år.
FÖRSLAG:
Brändö kommun uppbär ej någon hundskatt för år 2016.
Som motivering anförs att indrivningskostnaderna (upprätthållande av register,
fakturering m.m.) överstiger inkomsterna med en rimlig hundskatt dvs. i
storleksordningen max. 20 €.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
BESLUT:

Enligt Kst:s förslag.
---------------------------
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35. TILLÄGGSBUDGET II 2015.
Kommunstyrelsen 26.11.2015;
Enligt budgeten (tidtabellen) för år 2015 bör nämnderna per 30.09.2015 komma med anhållan om ändring i årets
budget (Tilläggsbudget II).
Bifogas en sammanställning över förslag till anhållan som inkommit samt ändringen i resultaträkning och
finansieringskalkyl för budgetåret 2015. KD och ekonomichefen har bett nämnderna (via föredraganden) att även
beakta inbesparingar i utgifter samt utökade inkomster.
Bifogas även nämndernas äskanden i form av ärenden där de behandlats separat (ex. Milans personaldimensionering).
FÖRSLAG:
Förslag att bifogade förslag till Tilläggsbudget II omfattas med följande förklaringar där äskanden inte har behandlats
av nämnd d.v.s. KD:s förslag:
Driften:
- anslaget för ”coaching” (närmast tänkt för Milans personal).
- bidraget till Lappo vatten & miljö (blir klart våren 2016 varför anslaget äskas i budgeten för 2016).
- Näringslivsprojektet och fas 2 (blir tidigast från våren 2016).
- avskrivningar (klätterväggen, se skol.n.) som inte förverkligas i år i.o.m. att ansökan om bidrag inlämnats i höst för
möjligt bidrag våren 2016).
- inkomsterna av försäljning av en av tomterna på Bellarshamn (försäljningen på KD:s bord och som det ser ut nu så
kommer max. en tomt att säljas innevarande år).
Investeringar:
- anslaget för aktier i fastighetsbolag (kan enligt rykte bli aktuellt nästa år ..och sannolikt med därför i budgetförslaget
2016).
- avbetalning, slutbetalning av anslutningar till BKF; 8000 € (påverkar resultatet och avskrivningarna begränsat d.v.s.
med avskrivningarna räknade på 1 400 €, syns annars bara i balansen och kassan). Gäller lägenheterna 2-5 i
lärarbostäderna.
Finansiering:
- räntor
Efter ovannämnda tillägg/ändringar blir budgetens resultat ett underskott om 48 535 jfr. ordinarie budgets 128 885 €.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
BESLUT:

Enligt Kst:s förslag.
---------------------------
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36. FÖRSÄLJNINGSPRIS PÅ MÅLTIDER INOM ÄLDREOMSORGEN.
Socialnämnden 07.09.2015/ § 44;
Måltidsavgifterna på Solkulla har senast justerats av Kfge § 53/10.10.12 enligt följande:
Måltid
Morgonmål
Morgonmål
Lunch
Lunch
Lunch/hemskick
Gröt
Gröt
Kaffe
Kaffe
Kvällsmål
Kvällsmål
Totalt per dag
Totalt per dag

För vem
klient
gäst
klient/pensionär
gäst
klient
klient
gäst
klient
gäst
klient
gäst
klient
gäst

Samt vad gäller personal av Kfge § 48/12.12.13
Lunch
personal

Pris
1,50 €
2,50 €
5,00 €
7,50 €
6,00 €
2,00 €
3,00 €
1,00 €
1,50 €
1,00 €
1,50 €
10,50 €
16,00 €

Moms
momsfri
inkl.moms
momsfri
inkl.moms
momsfri
momsfri
inkl.moms
momsfri
inkl.moms
momsfri
inkl.moms
momsfri
inkl.moms

5,00 €

inkl.moms

Bifogas översikt över heldygnsmåltidsavgifter på en del åländska serviceboenden. Utgående från det kan
konstateras att Brändös måltidsavgift per dygn ligger något under snittet. Då bortses från att två åländska
kommuner ger någon form av mängdrabatt/subventionering på månadskostnaden.
Ett förslag har tagits fram där klinternas måltidsavgift ökar med 1,00 € vilket innebär 9,5 % mer jämfört med
nuläget. Förslaget justerar även gästpriser enligt logiken att klientpriset multipliceras med 1,5 och därefter
avrundas till närmast högre hela 50 cent. I förslaget ingår inte justering av personalens måltidspris. Bifogas
tabell över effekterna av förslaget.
Förslag:
Att nämnden omfattar förslag om att justera äldreomsorgens måltidstaxan fr.o.m. 1.1.2016 enligt nedan.
Måltid
Morgonmål
Morgonmål
Lunch
Lunch
Lunch/hemskick
Gröt
Gröt
Forts….

Protokolljusterarnas
initialer

För vem
klient
gäst
klient/pensionär
gäst
klient
klient
gäst

Framlagt till
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Pris
1,75 €
3,00 €
5,50 €
8,50 €
6,50 €
2,25 €
3,50 €

Moms
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inkl.moms
momsfri
momsfri
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36. FÖRSÄLJNINGSPRIS PÅ MÅLTIDER INOM ÄLDREOMSORGEN.forts…
Kaffe
klient
1,00 €
momsfri
Kaffe
gäst
1,50 €
inkl.moms
Kvällsmål
klient
1,00 €
momsfri
Kvällsmål
gäst
1,50 €
inkl.moms
Totalt per dag
klient
11,50 €
momsfri
Totalt per dag
gäst
18,00 €
inkl.moms
Lunch
personal
5,00 €
inkl.moms
Ärendet förs vidare till Kst.
Beslut:
Enligt förslag.
----------------PALLIATIV MÅLTIDSAVGIFT/SOCIALNÄMNDEN 05.10.2015.
Det torde vara skäligt att införa skild måltidstaxa för boende på Solkulla som på grund av hälsoskäl inte kan
tillgodogöra sig den ordinära måltidservicen, t.ex. vid palliativ vård. En lämplig dygnsavgift kunde vara 4,00
€. En närmare differentiering i enskilda måltidspriser är inte motiverad. Servicehusets föreståndare skulle
avgöra när det föreligger grund att tillämpa denna servicetaxa.
Förslag:
Att nämnden föreslår att måltidstaxan kompletteras med följande tillägg som gäller från 1.1.2016:
Måltidsavgift för boende Solkulla som på grund av hälsoskäl inte kan tillgodogöra sig den ordinära
måltidservicen, t.ex. vid palliativ vård, är 4,00 € per dygn. Servicehusets föreståndare avgör när det föreligger
grund att tillämpa denna servicetaxa.
Ärendet förs omedelbart över till Kst.
Beslut:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 07.10.2015;
Genomgång av socialnämndens förslag i ärendet d.v.s. båda ovannämnda beslut som ingår i
samma ”taxa”.
FÖRSLAG:
Socialnämndens förslag (från 07.09.2015 och 05.10.2015) i ärendet omfattas.
Bifogas sammanställda.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
BESLUT:

Enligt Kst:s förslag.
---------------------------
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37. KLIENTAVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN.
SocN § 45/7.9.2015
Bifogas gällande klientavgifter inom äldreomsorgen.
Förslag:
Att nämnden diskuterar taxan och ger eventuell vägkost för taxeändringar och -justeringar.
Beslut:
Att nämnden tar ställning till taxorna då de får ett konkret förslag.
--SocN § 60/5.10.2015
Bifogas en schablonartad tabell där det framgår vilken disponibel månadsinkomst en
pensionär (ev.lut.) med rum på Solkullas nya del har efter nettohyra (då bostadsbidrag
avdragits), måltidsavgifter (alla måltider, 2016 års taxa) samt hemserviceavgift (klass C1
d.v.s. dygnet runt) avdragits. I tabellen framgår också vilken merkostnaden är för service på
natten. En analys ger vid handen att den inkomstgrupp som har sämst disponibel inkomst är
de som har ca 1250 € i bruttoinkomst. Orsaken till detta är bostadsbidragets inverkan på
nettohyran minskar på den inkomstnivån.
Bifogas förslag till äldreomsorgsavgifter fr.o.m. 2016. Bifogas även gällande taxa.
Ändringarna i taxan är i huvudsak följande:
1) Regelbunden hemservice – inga större ändringar. Passus om att ingen avgift uppbärs om
inkomsten är under 520 € stryks eftersom den inte har någon inverkan.
2) Tillfällig hemservice – avgiften fördubblas till 7 € per halvtimme.
3) För avgift under närståendevårdares ledighet stryks begränsning om maximalt 7 dagar per
månad.
4) Tvätt av kläder höjs till 5 €
5) Avgift för bad på Solkulla differentieras; 2,50 € utan hjälp, 5 € med hjälp.
6) Ny städserviceavgift införs. Timdebitering. Inkomstbunden avgift.
7) Ny avgift för trygghetsringning till klienter.
Förslag:
Att nämnden omfattar bifogade förslag till klientavgifter inom äldreomsorgen. Avgifterna
föreslås träda ikraft 1.1.2016.
Ärendet förs till Kst för vidare behandling.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------Kommunstyrelsen 26.10.2015;
Genomgång av socialnämndens förslag i ärendet.
FÖRSLAG:
Socialnämndens förslag i ärendet omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT: Forts…
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37. KLIENTAVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN forts….
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
BESLUT:

Enligt Kst:s förslag.
---------------------------
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38. INTEGRATIONSPROGRAM 2015-2018.
SocN § 61/5.10.2015:
Kommunfullmäktige skall, enligt landskapslagen om främjande av integration (ÅFS 2012:74), anta ett
program för integrationsfrämjande i syfte att främja integrationen i kommunen och stärka det
sektorsövergripande samarbetet. Dessutom måste kommunen anta programmet för integrationsfrämjande för
att en kommun ska kunna teckna avtal med Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral (”NTMcentral”) och ta emot flyktingar inom ramen för Finlands flyktingkvot. Innehållet i programmet kan, men
måste inte, inkludera de saker som omnämns i 27 § landskapslagen om främjande av integration. Programmet
ska ses över minst vart fjärde år och kan göras upp i samarbete med andra kommuner. Programmet ska
beaktas när budget och ekonomiplan görs upp i kommunen.
Ålands kommunförbund har tagit fram en modell för ett åländskt kommunalt program för främjande av
integration. Modellen kan de åländska kommunerna anta som sådant eller komplettera enligt egna önskemål. I
förslaget till integrationsprogram för Brändö kommun har mindre ändringar gjorts i modelltexten.
Förslag:
Att nämnden omfattar bifogade integrationsprogram. Ärendet förs vidare till Kst.
Beslut:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 26.10.2015;
Genomgång av socialnämndens förslag i ärendet.
FÖRSLAG:
Socialnämndens förslag i ärendet omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
BESLUT:
Enligt Kst:s förslag (bifogas).
-----------------------------------
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39. FLYKTINGMOTTAGANDE.
Socialnämnden 04.02.2014/§ 9;
Mottagande av flyktingar av humanitära skäl har aktualiserats i finländska och åländska kommuner under
senare tid. Det är skäl att åtminstone sondera möjligheterna för Brändö kommun att ta emot flyktingfamiljer.
Som diskussionsunderlag bifogas remissutkast för ”Manual med praktisk information för mottagande
kommuner vid en framtida flyktingmottagning på Åland”.
Förslag:
Att nämnden diskuterar möjligheterna att vidareutreda frågan om att ta emot flyktingar.
Att nämnden konstaterar att ett eventuellt mottagande av flyktingar till Brändö är en fråga som berör samtliga
kommunala sektorer, tredje sektorn i kommunen samt övriga offentliga sektorn i kommunen (församling,
ÅHS).
Att nämnden föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att titta på vilken beredskap
Brändö kommun har att ta emot flyktingar från krisområden. I gruppen bör inte bara ingå representanter för
kommunens olika sektorer utan även representanter för tredje sektorn och ÅHS/hemsjukvården.
Beslut:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 24.02.2014;
Genomgång av socialnämndens förslag i ärendet.
FÖRSLAG:
Socialnämndens förslag i ärendet omfattas.
Arbetsgrupp, med nämnd uppgift, tillsätts. Till medlemmar i arbetsgruppen föreslås:
Thomas Sjöman (ordf.), Barbro Wahlström, Benita Granlund, Janica Modig-Eklund (utsedd
av Folkhälsan Brändö e-post 24.02.2014) samt socialchef Niklas Feiring som sekreterare (och
medlem av arbetsgruppen).
Medel för arbetsgruppen påförs Ro Tillfälliga verksamhetsorgan. Max. 3 möten.
Arbetsgruppen bör presentera sitt förslag för socialnämnden senast 15.4.2014. Socialnämnden
bör avge sitt förslag till Kst. senast 15.5.2014.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Socialnämnden 26.5.2014:
Bifogas rapport från arbetsgruppen för utredande av eventuellt flyktingmottagande.
Förslag:
Att nämnden tecknar slutrapporten till kännedom och besluter att föra den vidare till
kommunstyrelsen för vidare åtgärder.
Beslut:
Enligt förslag.
----------------Forts…..
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39. FLYKTINGMOTTAGANDE…forts..
Kommunstyrelsen 16.06.2014;
Genomgång av socialnämndens förslag i ärendet inkl. arbetsgruppens bifogade rapport och schema.
Socialchef Niklas Feiring deltog i egenskap av sekreterare för arbetsgruppen för eventuellt flyktingmottagande och presenterade
kort rapporten.
FÖRSLAG:
Förslag att utlåtande begärs av skolnämnden, Röda korset, Brändö folkhälsan och Brändö-Kumlinge församling till 30.08.2014
samt att KD bereder ärendet med beaktande av nämnda utlåtanden.
BESLUT:

Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 03.11.2014;
Kst. erhållit utlåtanden av skolnämnden och församlingen (varken Röda korset eller Folkhälsan kommit med
utlåtande). Skolnämndens utlåtande bifogas (församlingens via Ewert Gustafsson d.v.s. några rader). Båda i princip
positiva till mottagande av flyktingar.
Som bakgrund; beslut om flyktingar tas av NTM-centralen i Åbo (Närings-, trafik- och miljöcentralen för Egentliga
Finland) och resulterar i avtal som tecknas med kommunen. I landskapet finns det en samordnare av
integrationsfrågor, Kathi Salokoski som ger råd och hjälp (ytterligare information se
http://www.regeringen.ax/integration/flykting/). Ålands kommunförbund arbetar med att ta fram en modell för det
integrationsprogram som krävs av den kommun som avser att ta emot flyktingar. Modellen till programmet blir klart
under våren varefter kommunen kan anta programmet med ändringar/anpassningar.
FÖRSLAG:
Brändö kommun ställer sig positiv till mottagande av flyktingar. Antalet kommunen ser som lämpligt är ca 10
personer. Av bifogade rapport och skolnämndens utlåtande framgår vilka kommunens förutsättningar är för att
framgångsrikt kunna ta emot och integrera flyktingar. Kommunen är också beredd att ta det ekonomiska ansvar
(utöver det humana, materiella m.m.) som mottagande av flyktingar innebär (inom rimliga ekonomiska ramar som
måste prövas vid varje tillfälle).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 06.11.2014;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Förslag av ordf. att ärendet bordläggs.
BESLUT:
Kfge ordf:s förslag omfattades enhälligt d.v.s. ärendet bordlades.
-----------------------------------------------------------------------------Kommunfullmäktige 18.12.2014;
Diskussion.
Förslag av ordf. att ärendet bordläggs (bordläggning nr 2 kräver 50 % understöd). Understöd av viceordf. Sjöman.
Omfattades enhälligt.
-------------------------forts….
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39. FLYKTINGMOTTAGANDE…forts.
BESLUT:
Enhälligt förslag d.v.s. ärendet bordlades.
Kommunfullmäktige 29.01.2015;
Genomgång och diskussion. Socialchef Niklas Feiring kallad för att ytterligare redogöra för ärendet (bl.a. kostnader
och övriga åtaganden, ansvar m.m.).
Diskussion.
Förslag av Kfge ordf. Karlström att ärendet återemitteras till Kst. Förslaget omfattades enhälligt av Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 04.03.2015:
Socialchef Feiring och KD Wrede avser att 23.04.2015 träffa NTM centralens representant (i Åbo d.v.s. Kalle
Myllymäki) samt besöka Pargas stad som tagit emot flyktingar och har praktisk erfarenhet.
FÖRSLAG:
Förslag att ärendet återremitteras till KD för att tas upp när KD och Socialchef besökt och diskuterat med NTM
centralen och Pargas stad. Blir förmodligen att ta upp på följande möte preliminärt 16.04.2015.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 16.04.2015;
KD Wrede och socialchef Feiring besökt NTM centralen (Kalle Myllymäki) och Pargas stad (Gudrun Degerth)
måndagen 23 mars. Bifogas Feirings och Wredes anteckningar från nämnda möten med Myllymäki respektive
Degerth.
Feiring kallad för att delta i föredragningen av ärendet.
FÖRSLAG:
Brändö kommun ställer sig positiv till mottagande av flyktingar. Antalet kommunen ser som lämpligt är 5 - 10
personer (2 familjer/par). Flyktingar som kan anses vara särskilt lämpade att bosätta sig i Brändö är familjer som har
en rural bakgrund samt erfarenhet av lantbruk/växthusodling och hantverk med tanke på utkomst. Av socialnämndens
rapport och skolnämndens utlåtande framgår vilka kommunens förutsättningar är för att framgångsrikt kunna ta emot
och integrera flyktingar. Kommunen är också beredd att ta det ekonomiska ansvar (utöver det humana, materiella
m.m.) som mottagande av flyktingar innebär (inom rimliga ekonomiska ramar som måste prövas vid varje tillfälle).
Mottagandet förutsätter att statens finansiering m.m. är på samma nivå som idag.
Kommunen önskar ytterligare att migrationsverket förrän meddelande om att flyktingar är på kommande med
tillräcklig framförhållning (minst ett halvt år och tidigast från våren 2016) kontaktar kommunen för att få bekräftelse
om tillgång på bostad samt stödperson/handledare (i skrivande stund finns bostad men inte stödperson/handledare).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------- forts..
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39. FLYKTINGMOTTAGANDE…forts.
Kommunfullmäktige 22.04.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. KD Wrede presenterade ärendet generellt och socialchef Feiring i detalj (med
fokus på finansieringen)
Diskussion.
BESLUT:
Förslag av Kfge.ordf. att ärendet återremitteras till Kst. för ytterligare utredningar m.m. (stödperson, samarbete,
budget, skola m.m.).
Kfges ordf. understöddes av ledamot Malena Strandvall.
Ordf. formulerade omröstningspropositionen så att en Ja-röst innebär stöd för Kst:s förslag och en Nej-röst stöd för
Kfge ordf:s förslag. Röstningen genomfördes i alfabetisk ordning så att ordf. röstade sist. Av Kfges medlemmar
röstade Björn Carneholm, Peter Granberg, Anita Hellström-Sandberg, Gunvor Husell, Aila Nyman, Malena
Strandvall, Thomas Sjöman och Jonny Karlström Nej (8 Nej röster) medan Mikko Snellman och Marja Tuomola
röstad Ja (2 Ja röster). Sålunda omfattades Kfge ordf:s förslag i ärendet.
---------------------------Kommunstyrelsen 12.05.2015;
Kfge har återremitterat ärendet till Kst.
FÖRSLAG:
Ärendet, ref. till Kfges beslut om ytterligare utredningar, återremitteras till KD och socialchefen så att ärendet kan
behandlas på Kst:s följande sammanträde.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 10.09.2015;
KD diskuterat ärende med några av kommunens beslutsfattare och kommit fram till föreliggande förslag. Ytterligare
utredningar har inte tagits fram utöver de rapporter m.m. som Kfge/Kst. erhållit av KD, socialchefen och
socialnämnden. Innebär alltså att något större arbete på utredningar inte har lagts av KD och socialchefen efter Kfges
återremittering 22.04.2015. Dock kontakt med eventuella flyktinghandläggare (finns några som är bekanta med
kommunen och som tidigare visat ett visst intresse) utan resultat samt erhållits beräkningar från Kimito, april 2015,
om kostnaderna för flyktingmottagning som visar att nettokostnaden för mottagande av cirka 20 flyktingar för Kimitos
del uppgår till cirka 5000 € per år.
FÖRSLAG:
Brändö kommun kan inte för närvarande ta på sig ansvaret att ta emot flyktingar. Kommunen är liten och resurserna,
ekonomiska/personella, är begränsade.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Förslag av ledamot Snellman att kommunen är beredd att ta emot en (1) familj (betoning på familj med tanke på möjligheten till
integration). Snellmans förslag understöddes av ledamot Sjöman. Forts…
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39. FLYKTINGMOTTAGANDE…forts.
Ordf. formulerade omröstningspropositionen så att en Ja-röst innebär stöd för Kst:s förslag i ärendet och en
Nej-röst stöd för Snellmans förslag i ärendet.
Omröstningen genomfördes med handuppräckning och resultatet blev ingen Ja-röst
och följande Nej-röster: B.Carneholm, T.Sjöman, M.Snellman, M.Strandvall, M.Tuomola, A.Hellström-Sandberg, M.Lindman, O.Holmberg och J.Karlström samt en nedlagd röst av ledamot Husell
d.v.s. 9 Nej-röster och 1 nedlagd röst.
Kfge omfattade m.a.o. ledamot Snellmans förslag i ärendet.
-----------------------------------------------------------------------
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40. ARVODESSTADGAN 2016.
Kommunstyrelsen 26.10.2015;
Bifogas gällande arvodesstadga d.v.s. för år 2015 som grund för årlig översyn av arvodena till kommunens
förtroendevalda. Konstaterades att arvodena senast justerades för år 2013 (smärre ändringar för att stimulera till bättre
närvaro & större engagemang).
Ärendet borde ha behandlats på Kfges första höstmöte (inför budgetberedning). Men nu ”bättre sent än aldrig” d.v.s.
möjligt att ändra och sedan få ändringarna gjorda till Kst:s budgetbehandling.
FÖRSLAG:
Förslag att arvodena för 2015 också gäller för 2016 (se bilaga).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet (bifogas).
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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41. AVGIFTER FÖRBYGGNADSINSPEKTIONEN FR.O.M. 01.01.2016.
BTN 23.04.2015 ;
Nuvarande avgifter är från 2010 och förhöjningen är på knappt 10 % på de flesta taxor.
Lokalpressen hade förra året en utredning över byggnadsinspektionstaxorna på Åland där Brändö kommun hade de
lägsta taxorna.
Förslag: Bifogat förslaget till protokollet.
Beslut: Enligt förslag
-------------------------Kommunstyrelsen 12.05.2015;
Genomgång av Byggnadstekniskanämndens förslag.
FÖRSLAG:
Förslag att byggnadstekniskanämndens förslag till avgifter för byggnadsinspektionen fr.o.m. 01.01.2016 inte i detta
skede godkänns.
Förslaget återremitteras till Byggnadstekniskanämnden för att beakta den under beredning varande nya
byggnadsordningen som torde vara godkänd av Kfge inom juni 2015.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------BTN 16.06.2015:
Kommunstyrelsebeslut 12.5.2015:
” Förslaget återremitteras till byggnadstekniska nämnden för att beakta den under beredning varande nya
byggnadsordningen som torde vara godkänd av Kfge inom juni 2015”
Förslag: Avgiftsförslaget från 1.1.2016 godkänns ånyo, emedan förslaget inte påverkas av den nya
byggnadsordningen
Beslut: Enligt förslag.
-------------------------Kommunstyrelsen 26.10.2015:
Genomgång av Byggnadstekniskanämndens förslag i ärendet.
FÖRSLAG:
Byggndstekniskanämndens förslag i ärendet omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet (bifogas).
BESLUT:

Enligt förslag.
-----------------
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42. HÖJNING AV MAX. SUMMAN FÖR INVENTARIER/AVSKRIVNINGSPLANEN.
Kommunstyrelsen 26.10.2015:
Kansliet konstaterat att lägsta gränsen för investeringar idag är låg i jfr. med många kommuner och att summan inte
har reglerats (höjts) på flere år. Summan ingår i avskrivningsplanen senast ändrad av Kfge 15.11.2010. I gällande plan
är gränsen 5000 € d.v.s. allt under 5000 € budgeteras m.m. som drift och ingår i driften (driftsbudgeten). Alla
inventarier m.m. över 5000 € uppfattas som investeringar ( som investeringsanslag som m.a.o. avskrivs över x-antal år
etc.).
FÖRSLAG:
Förslag att summan för inventarier höjs i avskrivningsplanen från 5000 € till 10 000 € fr.o.m. budget 2016.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
BESLUT:

Enligt förslag.
-----------------
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43. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunfullmäktige 04.11.2015;
KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:
- Lantmäteriförrättning (styckning) av 8 tomter på bostadsområdet Bellarshamn utförd 11.09.2015 d.v.s. tomterna;
kvarter 1/tomt 1, kvarter 2/tomt 1 & 2, kvarter 3/tomt 1, kvarter 4/tomt 1&2&3, kvarter 6/tomt 1 &2&3&4, kvarter
7/tomt 1&2&3&4, kvarter 8/tomt 1, kvarter 9/tomt 1&2&3, kvarter 10/tom 1&2. KD ändrat kvadratmetrarna i
Tomtpriserna enligt protokollet från förrättningen (små kast d.v.s. närmast avrundningar på 3-4 m2 förutom tomt 1
kvarter 6 där ytan minskade med 125 m2 p.g.a. Sarviks vägen. Fakturan går på knappa 8000 €.
- Följande Kfge preliminärt 03.12.2015 (budget 2016 m.m.) som föregås av Kst. 18.11.2015 (som bereder framförallt
budgeten 2016).
- protokoll från Skärgårdskommunmötet i Kökar 05.10.2015. Skickat med kallelsen per e-post.
- skrivelse med begäran om uppvaktning m.m. av lagtingsgrupperna (inför perioden 2016 – 2019) omfattats av Kst. +
Kfges presidium per e-post (ingen motsatt sig). Skrivelsen omfattad (författad av KD Christian Dreyer) av
Skärgårdskommunmötet på Kökar 05.10.2015.
- KD skickat kommunens (trafikgruppen/Kst. per e-post) utlåtande rörande turlistorna 2016 till ÅLR 14.10.2015.
Utlåtandet godkänner turlistorna med undantag av ändringar m.m. för Jurmo-Åva (på förslag av Malena Strandvall)
- Kommuntekniker Qvarnström kommer att bjuda ut avfallshanteringen för 2016 – 2018. Anbud begärs som
totalentreprenad d.v.s. tömning, transport och slutförvaring. Anbud begärs till 30.11.2015 och i samarbete med
Kumlinge kommun.
- Kst:s beslut från 07.10.2015/ § 105 om Leadpartnerskap för Gästhamnsprojekt inte längre aktuellt eftersom projektet
förfallit i.o.m. avsaknaden av svensk projektpartner.
- skrivelse med begäran om uppvaktning m.m. av lagtingsgrupperna (inför perioden 2016 – 2019) omfattats av Kst. +
Kfges presidium per e-post (ingen motsatt sig). Skrivelsen omfattad (författad av KD Christian Dreyer) av
Skärgårdskommunmötet på Kökar 05.10.2015.
- Kst:s protokoll från 07.10 och 26.10.2015 skickade per e-post i samband med kallelsen.
- Mariehamns Energi Ab erbjuder sig att köpa kommunens innehav om 540 aktier (nominellt värde 15 €) för priset
totalt 12 906 € (per styck 23,90 €). Kommunen torde inte ha något intresse/nytta av aktierna och ingen möjlighet att
påverka besluten eftersom Mariehamns stad äger dryga 87 % av aktierna. Ärendet behandlas formellt av Kst.
preliminärt 18.11.2015.
----------------------------
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44. KOMPLETTERINGSVAL TILL SKOLNÄMNDEN 2012-2015/EXTRA ÄRENDE.
Kommunstyrelsen 10.09.2015;
Konstaterades att skolnämnden 13.08.2015 valt skolnämndens ordförande Marja Tuomola till eftisledare. Eftisledaren
är anställd av skolnämnden varför Marja Tuomola inte längre kan vara medlem av nämnden (se Kommunallagen för
Åland 54 §). Innebär att kompletteringsval bör hållas för att välja ny ordförande och medlem för skolnämnden för
perioden 2012-2015 (ny nämnd torde väljas cirka januari-februari 2015).
FÖRSLAG (förslag på mötet av ordf.):
Förslag att till ny medlem i skolnämnden utses Marlene Åberg och till ny ordförande Jonny Karlström (i sittande
viceordförande) och till ny viceordförande Tiina Thörnroos. Till ersättare för Marlene Åberg utses Thomas Sjöman.
Skolnämndens sammansättning för resten av mandatperioden 2012-2015:
Ordinarie:
Personlig ersättare:
Jonny Karlström, ordf.
Mathias Lindman
Tiina Thörnroos (f.d. Eriksson), viceordf. Ralf Sandberg
Mikael Eklund
Anna-Lena Henriksson
Josephine Thörnroos
Björn Carneholm
Marlene Åberg
Thomas Sjöman
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 04.11.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
BESLUT:
Enligt Kst:s förslag.
-------------------------
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 04.11.2015; §§ 29 – 44.
BESVÄRSANVISNING

1/2

FÖRBUD ATT SÖKA BESVÄR
Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får
besvär i detta protokoll inte anföras beträffande. KomLag § 112
§§: 29-30, 43.
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut som fattats med
anledning av rättelseyrkande kan, om myndigheten inte ändrat sitt beslut vid behandlingen av
rättelseyrkandet, sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.
Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.
Gäller besluten
§§: 31-42,44.
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3) beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått
del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag
då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
Beslutet är anslaget:
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Förvaltningsbesvär kan anföras av part. Part är den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet. Förvaltningsbesvär kan inlämnas på såväl laglighets- som
ändamålsenlighetsgrunder.

Gäller besluten:-
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Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

2/2

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag
då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
Beslutet är anslaget:
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärs tiden går
ut.
ANNAN BESVÄRSMYNDIGHET
§§:_______________
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