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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

KALLELSESIDA
Utfärdad 25.10.2017

Sammanträdestid; 01.11.2017; kl.19 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
§ 96. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 97. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 98. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS –
LISTAN.
§ 99. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 100. KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUTENS LAGLIGHET 09.10.2017.
§ 101. GENOMGÅNG OCH FYLLNADSVAL AV MEDLEMMAR TILL CENTRALNÄMNDEN OCH VALNÄMNDERNA INFÖR PRESIDENTVALET 2018.
§ 102. VAL AV VALNÄMNDER FÖR FOLKOMRÖSTNINGEN 28.01.2018.
§ 103. INITATIV TILL FOLKOMRÖSTNING OM KOMMUNINDELNING/PRAKTISK
BEREDNING INFÖR VALET.
§ 104. INKOMSTSKATTESATS 2018.
§ 105. FASTIGHETSSKATTESATS 2018.
§ 106. HUNDSKATT ÅR 2018.
§ 107. KOMMUNSTYRELSENS RESULTATOMRÅDEN FÖR BUDGET 2018.
§ 108. TILLÄGGSBUDGET II 2017.
§ 109. ANHÅLLAN OM LÖNEJUSTERING/ KOMMUNTEKNIKERN.
§ 110. ANHÅLLAN OM SEMESTER/SB.
§ 111. UPPFÖLJNING ARBETSTID FÖR FÖRESTÅNDAREN I GRUNDSKOLAN/SKOLNÄMNDEN.
§ 112. ARBETSGRUPP FÖR FRAMTIDA INVESTERINGAR.
§ 113. UTLÅTANDE OM TILLSTÅND FÖR FISKODLING I GUSTAVS KOMMUN/NÄRINGS,

TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND.
§ 114. FYLLNADSVAL AV LEDAMOT TILL SKOLNÄMNDEN/BEVILJANDE AV
BEFRIELSE OCH VAL AV NY LEDAMOT/SARA TOBIASSON.
§ 115. KOMMUNENS KONTO, PLACERINGAR M.M. I ÅLANDSBANKEN.
§ 116. SKRIVELSE TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING RÖRANDE POSTEN ÅLANDS
BESLUT OM ATT DRA IN OMBUDSMANNAPOSTEN I BRÄNDÖ BY OCH
ERSÄTTA DEN MED EN S.K. LANTBREVBÄRARE.
§ 117.ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 04.10.2017, kl.17.00 på kommunkansliet i Åva
Ordförande Tommy Öström

enligt uppdrag John Wrede, kom.dir.

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet)
under tiden 25.10 – 01.11.2017
Intygar John Wrede, kom.dir.

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

2

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

KORRIGERAD KALLELSESIDA

Sammanträdestid ; 01.11.2017, kl.19.00.
Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
.
§ 96. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 97. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 98. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS –
LISTAN.
§ 99. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 100. KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUTENS LAGLIGHET 09.10.2017.
§ 101. GENOMGÅNG OCH FYLLNADSVAL AV MEDLEMMAR TILL CENTRALNÄMNDEN OCH VALNÄMNDERNA INFÖR PRESIDENTVALET 2018.
§ 102. VAL AV VALNÄMNDER FÖR FOLKOMRÖSTNINGEN 28.01.2018.
§ 103. INITATIV TILL FOLKOMRÖSTNING OM KOMMUNINDELNING/PRAKTISK
BEREDNING INFÖR VALET.
§ 104. INKOMSTSKATTESATS 2018.
§ 105. FASTIGHETSSKATTESATS 2018.
§ 106. HUNDSKATT ÅR 2018.
§ 107. KOMMUNSTYRELSENS RESULTATOMRÅDEN FÖR BUDGET 2018.
§ 108. TILLÄGGSBUDGET II 2017.
§ 109. ANHÅLLAN OM LÖNEJUSTERING/ KOMMUNTEKNIKERN.
§ 110. ANHÅLLAN OM SEMESTER/SB.
§ 111. UPPFÖLJNING ARBETSTID FÖR FÖRESTÅNDAREN I GRUNDSKOLAN/SKOLNÄMNDEN.
§ 112. FRAMTIDA INVESTERINGAR.
§ 113. UTLÅTANDE OM TILLSTÅND FÖR FISKODLING I GUSTAVS KOMMUN/NÄRINGS,

TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND.
§ 114. FYLLNADSVAL AV LEDAMOT TILL SKOLNÄMNDEN/BEVILJANDE AV
BEFRIELSE OCH VAL AV NY LEDAMOT/SARA TOBIASSON.
§ 115. KOMMUNENS KONTO, PLACERINGAR M.M. I ÅLANDSBANKEN.
§ 116. SKRIVELSE TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING RÖRANDE POSTEN ÅLANDS
BESLUT OM ATT DRA IN OMBUDSMANNAPOSTEN I BRÄNDÖ BY OCH
ERSÄTTA DEN MED EN S.K. LANTBREVBÄRARE.
§ 117.ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
§ 118. ANSÖKAN OM FINANSIERING. TILLÄGG/UBV. FAB KRUSÄNG/ EXTRA
ÄRENDE.
§ 119.BEGÄRAN OM FÖRLÄNGD BYGGTID/BELLARSHAMN/ EXTRA
ÄRENDE.
§ 120. DELTAGANDE I EU FINANSIERAT INTEGRATIONSPROJEKT (AMIF)/EXTRA
ÄRENDE.
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

Protokollssida
Sammanträdestid; 01.11.2017 ; kl. 19.00 – 21.25.
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§ 96 - 120.
Ordinarie:
Tommy Öström, ordf.
Marja Tuomola,1 viceordf.
Jörgen Gustafsson, 2 viceordf.
Mari Sjöman, fr.o.m. kl.19.15 § 100.
Mathilda Öström

Personlig ersättare
Monica Englund
Mikael Eklund
Marianne Karlström
Peter Jansson
Stefan Blomqvist

Övriga:
Jonny Karlström, kfge ordf.
Thomas Sjöman, kfge viceordf.
John Wrede, KD
Susanne Öström, ekonomichef

Underskrift

Justering

Tommy Öström
Ordförande

John Wrede
protokollförare

Jörgen Gustafsson
protokolljusterare

Mathilda Öström
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,
Intygar

.2017

Utdragets riktighet intygar

John Wrede,
kommundirektör

datum_______namn_____________________________
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KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

96. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
97. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Till protokolljusterare valdes Jörgen Gustafsson och Mathilda Öström.
98. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan(kallelsesidan) ex. i vilken
ordningsföljd ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i
samband med denna punkt (enkel majoritet).
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden: §118. ANSÖKAN OM FINANSIERING.
TILLÄGG/UBV. FAB KRUSÄNG, § 119.BEGÄRAN OM FÖRLÄNGD
BYGGTID/BELLARSHAMN och §120. DELTAGANDE I EU FINANSIERAT
INTEGRATIONSPROJEKT (AMIF)/EXTRA ÄRENDE.
Rubriken för § 112 ändras till FRAMTIDA INVESTERINGAR.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------99. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- Närings- och utvecklingsnämnden 16.10.2017.
- Skolnämnden 10.10.2017.
- Biblioteks- och kulturnämnden 17.10.2017.
- Socialnämnden 19.10.2017.
-----------------------------------
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

100. KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUTENS LAGLIGHET 09.10.2017.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Genomgång av Kfges protokoll i ärendet.
FÖRSLAG:
Att samtliga beslut verkställs eftersom de kan anses vara fattade i överensstämmelse med
kommunallagen.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

101. GENOMGÅNG OCH FYLLNADSVAL AV MEDLEMMAR TILL
CENTRALNÄMNDEN OCH VALNÄMNDERNA INFÖR PRESIDENTVALET 2018.
Kommunfullmäktige 29.01.2015;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
Förslag av ledamot Sjöman att till ersättare nr 4 i centralnämnden utses Marika Karlström.
Förslaget omfattades enhälligt av Kfge.
CENTRALNÄMNDEN
Ordinarie Ersättare
Barbro Wahlström, ordf Ingeborg Henriksson
Benita Granlund, viceordf. Gunvor Husell
Harald Björkvall, Tore Bäcksbacka
Raimo Adamsson, Marika Karlström
Agneta Karlström, Susanne Öström
VALBESTYRELSEN (ordf., viceordf. och en annan medlem samt minst tre ersättare).
Ordinarie: Ersättare:
Barbro Wahlström ordf. Ingeborg Henriksson
Benita Granlund, viceordf. Agneta Karlström
Harald Björkvall Gunvor Husell
VALNÄMNDERNA
BRÄNDÖ KOMMUNKANSLI (VÄGNÄTET)
Ordinarie; Ersättare:
Per Sjöman, ordf. Solbritt Grahn
Susanne Sandberg, viceordf. Heikki Hytönen
Hemming Brändström Tore Bäcksbacka
Eva Nordlund
Kristina Törnroth
LAPPO
Ordinarie: Ersättare:
Tiina Thörnroos , ordf. Berit Johansson
Marjut Fagerlund, viceordf. Per-Henry Johansson
Christina Öström Viveca Thörnroos
Inga-Lis Törnroos
Viking Törnroos
Centralnämnden väljer själv sekreterare (behöver inte vara någon som sitter i nämnden; medel finns i
budgeten).
Bifogas och godkänns avtal med Posten Åland om förhandsröstningen i samband med riksdagsvalet
(finns medel samt utrymmen m.m. Ej till Kfge).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Konstaterades att nämnderna valda för kommunal- och lagtingsvalet också är valda för presidentvalet
men också att det gått så länge sen valet att medlemmarna kontaktats för att garantera att alla kan delta
(lever, är valbara). Framkommit att Inga-Lis och Viking Thörnroos flyttat till annan kommun
Forts…
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KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

101. GENOMGÅNG OCH FYLLNADSVAL AV MEDLEMMAR TILL
CENTRALNÄMNDEN OCH VALNÄMNDERNA INFÖR PRESIDENTVALET 2018 forts…
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Konstaterades att nämnderna valda för kommunal- och lagtingsvalet också är valda för presidentvalet
men också att det gått så länge sen valet att medlemmarna kontaktats för att garantera att alla kan delta
(lever, är valbara). Framkommit att Inga-Lis och Viking Thörnroos flyttat till annan kommun och att
Tiina Thörnroos (ordf. för Lappo valkrets) inte har möjlighet att delta (inte heller ordf. i hösten 2015
års val eftersom hon var uppställd för kommunalvalet). Därför behov av fyllnadsval. Obs! Ersättarna
är inte personliga.
FÖRSLAG:
CENTRALNÄMNDEN
Ordinarie Ersättare
Barbro Wahlström, ordf / Ingeborg Henriksson
Benita Granlund, viceordf./ Gunvor Husell
Harald Björkvall / Tore Bäcksbacka
Raimo Adamsson /Marika Karlström
Agneta Karlström/ Susanne Öström
VALBESTYRELSEN (ordf., viceordf. och en annan medlem samt minst tre ersättare).
Ordinarie: Ersättare:
Barbro Wahlström ordf./ Ingeborg Henriksson
Benita Granlund, viceordf./ Agneta Karlström
Harald Björkvall/ Gunvor Husell
VALNÄMNDERNA
BRÄNDÖ KOMMUNKANSLI (VÄGNÄTET)
Ordinarie; Ersättare:
Per Sjöman, ordf./Solbritt Grahn
Susanne Sandberg, viceordf. / Heikki Hytönen
Hemming Brändström/ Tore Bäcksbacka
Eva Nordlund
Kristina Törnroth
LAPPO
Ordinarie: Ersättare:
Marjut Fagerlund, ordf./Erik Ohlsson
Dan-Ole Åkerberg viceordf. / Jari Kokkonen
Christina Öström/Viveca Thörnroos
Berit Johansson
Per-Henry Johansson
Centralnämnden väljer själv sekreterare (behöver inte vara någon som sitter i nämnden; medel finns i
budgeten).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

102. VAL AV VALNÄMNDER FÖR FOLKOMRÖSTNINGEN 28.01.2018.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
I.o.m. Kfges beslut 09.10.2017 beslut om anordnande av folkomröstning rörande Kommunstrukturen
bör kommunen tillsätta skilda valnämnder för kommunens valkretsar d.v.s. Lappo samt Vägnätet.
Centralnämnden för presidentvalet kan också agera centralnämnd för folkomröstningen (behövs alltså
ingen skild centralnämnd för folkomröstningen). Enligt Landskapslagen om förfarande vid rådgivande
folkomröstningar bör däremot skilda valnämnder tillsättas, en per röstningsområde, bestående av 5
ordinarie och minst 3 ersättare (ej personliga).
FÖRSLAG:
VALNÄMNDERNA
BRÄNDÖ KOMMUNKANSLI (VÄGNÄTET/JURMO)
Ordinarie;
Ersättare:

Marianne Karlström
Bengt Ejvald
Annika Silander
Anna-Lena Henriksson
Marina Nordlund
LAPPO/ASTERHOLMA
Ordinarie:
ordf. /
viceordf. /

Margaret Lundberg
Marja Tuomola
Maria Wrede

Ersättare:

KD ges i uppdrag att ta reda på om det är möjligt att ha kommunen som en valkrets när det gäller den
rådgivande folkomröstningen. Strävan bör vara att Lappo/Asterholma kvarhålls som egen valkrets.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

103. INITATIV TILL FOLKOMRÖSTNING OM KOMMUNINDELNING/PRAKTISK
BEREDNING INFÖR VALET.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
I.o.m. Kfges beslut 09.10.2017 om anordnande av folkomröstning rörande Kommunstrukturen bör
beslut om det praktiska genomförandet fattas av Kst.
Konstaterades att KD diskuterat med centralnämnden och konstaterat att nämnden inte torde behöva
någon extra personalresurs för folkomröstningen.
Konstaterades ytterligare att det finns valurnor från tidigare (Torsholma och Jurmo) och att det som
behövs för folkomröstningen är valbås till respektive valområden d.v.s. 2 valbås. Det som bör
införskaffas är valsedlar och kuvert (kan finnas gamla som duger för ändamålet). Förseglings m.m.
utrustning erhålls av ÅLR.
FÖRSLAG:
Centralnämndens ordförande Barbro Wahlström och KD ges i uppdrag att införskaffa nödvändigt
material m.m. för säkerställande av valet. KD ges i uppdrag att handha informationen om
folkomröstningen (i bl.a. januari info-blad). Om behov av extra personal så ges en resurs om 10
timmar (avgörs av Barbro W och KD tillsammans).
Kostnaderna för valet påförs RO Val.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

104. INKOMSTSKATTESATS 2018.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
En första mycket preliminär resultaträkning (bygger på nämndernas budgetförslag/äskanden
samt uppskattade skatteinkomster enligt samma % som 2017 och landskapsandelarna) för år
budget 2018 ger ett resultat om cirka -145 000 € (mycket preliminärt och årsbidraget fortfarande
pos vit..underskottet beror långt på fortsatt kraftiga avskrivningar i storleksordningen dryga
300 000 € per år). Ref. till tilläggsbudget II så kommer underskottet för 2017 att bli - 34 966 €.
Kommunen har ett fortsatt lågt invånarantal d.v.s. knappa 460 invånare (ganska samma som de
senaste tre åren). Antalet elever rätt stabilt d.v.s. ca 30 för år 2018 men färre barn under
skolålder. Framöver minskar antalet barn under 16 år så att skolan inom 5-10 år kommer att ha
ca 15 elever.
Inkomstskattesats 16,75 % fr.o.m. 2013 , 17,00% 2008 - 2012 och före det 18,00 %.
En justering av inkomstskattesatsen med en procentenhet innebär ca 100 000 € och en halv
m.a.o. ca 50 000 €.
FÖRSLAG:
Inkomstskattesatsen för år 2018 föreslås bibehållen d.v.s. 16,75 % .
Om underskottet för 2017 i motsats till nuvarande uppskattning/prognos (- 34 966 €) blir
kännbart (årsbidraget kraftigt på minus) bör en diskussion föras senast i maj 2018 om åtgärder
(driften och skatterna) för att ett tillsvidare hållbart underskott i budgeten för 2019 (ett positivt
årsbidrag).
Ärendet till kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

105. FASTIGHETSSKATTESATS 2018.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Nuvarande fastighetsskattesats är för

stadigvarande bostäder 0,0%
allmän fastighetsskatt 0,0%
annan bostad 0,90%
För annan bostad (i praktiken fritidsbostäderna) erhålls på årsbasis dryga 34 000 €.
Brändö och är den enda kommunen i landskapet som inte (år 2017) uppbar allmän
fastighetsskatt.
FÖRSLAG:
Fastighetsskattesatsen föreslås bibehållen d.v.s. enligt följande:
stadigvarande bostäder 0,00 %
allmän fastighetsskatt 0,00 %
annan bostad 0,90 %
Beräknade intäkter från annan bostad ca 34 000 € d.v.s. av annan bostad / i praktiken
fritidsbostäder.
Uppskattad intäkt totalt i form av fastighetsskatt ca 34 000 €.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

106. HUNDSKATT ÅR 2018.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
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 hundskatt för år 2018.
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.
------------------
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

107. KOMMUNSTYRELSENS RESULTATOMRÅDEN FÖR BUDGET 2018.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Genomgång av förslag till budget (inkl. detaljbudget) och ekonomiplan för Kst:s resultatområden
d.v.s. Val, Revision, Centralkansliet, Tillfälliga verksamhetsorgan och Kollektivtrafiken.
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till de RO:n som Kst. är ansvarig för godkänns.
Till budgeten för år 2018 och ekonomiplanen för 2018-2020.
BESLUT:
Enligt förslag
-----------------

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

14

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

108. TILLÄGGSBUDGET II 2017.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Enligt budgeten (tidtabellen) för år 2017 bör nämnderna per 15.10.2017 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 2017.
Bifogas även nämndernas äskanden i form av ärenden där de behandlats separat.
FÖRSLAG:
Förslag att bifogade förslag till Tilläggsbudget II omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

109. ANHÅLLAN OM LÖNEJUSTERING/ KOMMUNTEKNIKERN.
Kommunstyrelsen 27.09.2017:
Socialchefen nn anhåller om lönejustering grundlönen /uppgiftsrelaterade lönen (se bilaga , ej offentlig
p.g.a. av att namnet finns med) ref. till att den , ref. till Kökar kommuns sammanställning av
kommunala tjänsteinnehavares löner från 17.02.2016)”… släpar efter kraftig jämfört de nivåer som
gäller i stort på Åland”.
Bifogas sammanställning (utgående från Kökars 17.02.2016 av avdelningschefernas löner).
Kan konstateras att socialchefens, ekonomichefens sam skoldirektörens grundlöner/uppgiftsrelaterade
löner i regel ligger något under motsvarande löner i övriga kommuner (löner med ”särskilda beslut”
som m.a.o. inte lyder under en särskild lönesättningspunkt). Övriga ledande tjänstemäns (de s.k.
avdelningscheferna varav samtliga förutom ekonomichefen även agerar föredragande och m.a.o. har
ett särskilt ansvar) löner d.v.s. bibliotekariens och kommunteknikerns/byggnadsinspektörens löner
ligger ungefär på samma nivå som övriga motsvarande löner i övriga kommuner i landskapet.
Ytterligare kan konstateras att tjänsterna i mindre kommuner, som Brändö, i regel har mera på sitt
bord, bredare arbetsfält än i större kommuner med ansvaret m.m. fördelat på flera tjänstemän.
Tjänsterna är också i övrigt svåra att direkt jämföra med motsvarande tjänster i andra kommuner i
landskapet (gäller framförallt kommunens ledande tjänstemän d.v.s. avdelningscheferna).
När det gäller kommunens övriga anställda (inklusive enhetscheferna) gäller samma som för
bibliotekarien och kommunteknikern/ d.v.s. grundlönerna är cirka i paritet med övriga motsvarande
löner i övriga kommuner i landskapet.
Senast gjorde en generell justering av grundlöneinplaceringarna 2011.
Diskuterades frågan om jäv för såväl ordf. Öström som ledamot Sjöman(ref. till kommunallagen § 50).
Konstaterades att flera tjänster behandlas samtidigt och att det är frågan om en helhet och att Kst.
behandlar samtliga lönejusteringar m.m. varför det är viktigt att delta i diskussionen med tanke på
eventuella kommande motsvarande ärenden.
FÖRSLAG:
Grundlönerna för ekonomichefen (88,2 % av heltid), skoldirektören (50%) och socialchefen (89%)
höjs fr.o.m. 01.01.2018 med 5%. Förslaget innebär att kommunens kostnader (lönerna inkl.
lönebikostnaderna) ökar med ca 5700 € på årsbasis (lönerna avrundas till närmaste hela euro).
Som motivering anförs att ekonomichefens och socialchefens grundlöner idag generellt ligger på en
något lägre nivå än motsvarande löner i övriga kommuner i landskapet. Som motivering för
skoldirektören anförs att lönen idag ligger på en lägre nivå än övriga ledande tjänstemän i kommunen
samtidigt som svårighetsnivån torde ligga på samma nivå. Att lönen inte höjs till samma nivå d.v.s.
runt 3500 € /månad/heltid beror på att ifrågavarande tjänsteman i dag inte har samma erfarenhet (både
ekonomichefen och socialchefen har över 15 års erfarenhet medan skoldirektören har ett drygt års).
Samtliga grundlöner för behörig tjänsteman.
Höjningen verkställs förutsatts att medel beviljas i budgeten för 2018 (om förslaget godkänns
meddelas nämnderna om att höjningen kan göras i budgeten).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Kommuntekniker/byggnadsinspektör (vars lön finns under TS, tekniska sektorns avtal) en har
inkommit med bifogade anhållan om löneförhöjning.
Konstateras att i föregående beslut 27.09.2017 gjordes en felaktighet d.v.s. kopplandet av erfarenhetsForts…
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tillägg till grundlönen. Erfarenhetstillägg finns reglerat i AKTA /TS d.v.s. efter 5 år/3 år ett påslag om
3 %/4% och efter 10 år/5 år ett påslag om 5 %/4% d.v.s. totalt efter 10 år/5 år totalt 8%:s påslag för
erhållen erfarenhet (kallas branschtillägg i i TKA).
Bifogas sammanställning av motsvarande tjänster i landskapet (Kökar kommuns sammanställning från
17.02.2016).
FÖRSLAG:
Grundlönen för kommuntekniker/byggnadsinspektör (100%) höjs fr.o.m. 01.01.2018 med 4 % vilket
innebär att grundlönen ligger något under den högsta motsvarande löneinplacering i övriga kommuner
d.v.s. samma ”logik” som för ekonomichefen och socialchefen (i.o.m. höjningen se Kst. 27.09.2017).
Lönen ligger då över lägsta löneinplaceringen för motsvarande tjänst med ca 6,5 % när övriga löner i
kommunen (de som alltså har en fastslagen lägsta löneinplacering, gäller inte ekonomichefen,
skoldirektören och socialchefen vars löner bygger på s.k. särskilda beslut) ligger över motsvarande
lägsta i spannet 5,8 – 12,76%.
Förslaget innebär att kommunens kostnader (lönerna inkl. lönebikostnaderna) ökar med ca 2160 € på
årsbasis (lönen avrundas till närmaste hela euro).
I övrigt, med undantag av erfarenhetens påverkan, hänvisas till beslutet från 27.09.2017.
Ytterligare hänvisas , gäller också lönejusteringarna för ekon.chefen, skoldirektören och socialchefen
som gjordes 27.09.2017, till de beslut om lönejusteringar som gjordes våren 2011, framförallt den som
gjordes 10.02.2011, för samtliga ledande tjänstemän förutom bibliotekarien. Resultatet av
lönejusteringarna 2011 innebar följande grundlöner: ekonomichefen 3 200 €, socialchefen 3150 €,
kommunteknikern 3060 € och skoldirektören 3000 €.
Höjningen verkställs förutsatts att medel beviljas i budgeten för 2018 (om förslaget godkänns så
föreslår KD summan i sitt förslag till i budgeten till Kst. eftersom byggnadstekniskanämnden redan
har haft sitt budgetmöte).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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110. ANHÅLLAN OM SEMESTER/SB.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
SB anhåller om semester två veckor i april 2018 (icke ännu specificerade dagar).
Enligt förvaltningsstadgan (§ 14) är det Kst. som besluter om semestrar (ledigheter) som överstiger 3
dagar.
FÖRSLAG:
SB beviljas två veckor (10 dagar) semester i april 2018. Närmare tidpunkt för semester fastställs av
KD.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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111. UPPFÖLJNING ARBETSTID FÖR FÖRESTÅNDAREN I GRUNDSKOLAN/SKOLNÄMNDEN.

Skolnämnden 10.10.2017/§ 51:
I enlighet med Skn §54/2016 har skoldirektören utvärderat föreståndarens arbetsbelastning.
Utvärderingen finns som bilaga till protokollet.
Föreståndaren hörs i ärendet.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skolnämnden rekommenderar att undervisningsskyldigheten för föreståndaren sänks till 12
veckotimmar.
Den enligt utvärderingen redan erlagda arbetstiden tas ut som ledig tid. Skoldirektören, föreståndaren
och kommundirektören kommer överens om verkställandet.
Ärendet till kommunstyrelsen.
Beslut: enligt förslag.
-------------------------Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Genomgång av skolnämndens förslag i ärendet.
FÖRSLAG:
Skolnämndens förslag i ärendet omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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112. FRAMTIDA INVESTERINGAR.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Kommunen har gjort många stora och viktiga investeringar genom åren men har trots det en relativt
välfylld kassa. Det kan dock finnas orsak att se över behovet av ytterligare investeringar de närmaste
åren för att sålunda göra kommunen ännu attraktivare både för de som bor i kommunen och
presumtiva inflyttare.
FÖRSLAG:
Kst. ger sig själv i uppdrag att per 30.09.2018 se över möjligheter till vilka investeringar, i första
hand, som kan verkställas under år 2019. Förslagen till investeringar (i första hand d.v.s. inte inom
driften) bör stärka kommunen i sin helhet som boningsort m.m. Kst. bör höra, inhämta förslag, såväl
av kommunens nämnder som av invånarna (genom att kalla till möten och diskussions - tillfällen i
kommunens byar…d.v.s. Lappo, Jurmo och Vägnätet) för att få ett så mångsidigt underlag som
möjligt (inget hindrar att det finns flera förslag än vad finanserna räcker till men dock så att det finns
en prioritering samt att förslagen har motiveringar).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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113. UTLÅTANDE OM TILLSTÅND FÖR FISKODLING I GUSTAVS KOMMUN/NÄRINGS,
TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Närings- , trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (Åbo) begär kommunens utlåtande med
anledning av Lännenpuolen Lohi Ab:s ansökan om att få utvidga sin nuvarande fiskodling i
nätbassänger (10 st., totalt ca en miljon kg/år) som befinner sig i havsområdet i yttre skärgården söder
om Loukeenkari och Tiuskrunni i Gustavs kommun d.v.s. strax nordost om Brändö kommun på andra
sidan landskapsgränsen.
FÖRSLAG:
Brändö kommun har inget att invända mot Lännenpuolen Lohi Ab:s ansökan. Som motivering anförs
att kommunen anser att fiskodlingsnäringen är en lämplig näring i skärgården speciellt då
nätbassängerna/kassarna placeras på det s.k. havsområdet m.a.o. så att eventuella mindre fördelaktiga
miljöeffekter kan minimeras.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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114. FYLLNADSVAL AV LEDAMOT TILL SKOLNÄMNDEN/BEVILJANDE AV
BEFRIELSE OCH VAL AV NY LEDAMOT/SARA TOBIASSON.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Sara Tobiasson anhåller om att bli befriad från uppdraget som ordinarie ledamot/medlem i
kommunens skolnämnd i.o.m. att hon har flyttat från kommunen per . Ref. till Ålands kommunallags
54§ bör ledamot i nämnd ha kommunen som hemkommun för att vara valbar till nämnd och om
kriterierna för valbarhet upphör 16 § så förlorar ledamoten m.a.o. sin valbarhet och bör beviljas
befrielse ref. § 17.
FÖRSLAG (ordf):
Sara Tobiasson beviljas befrielse fr.o.m. 01.12.2017 och till ny ordinarie ledamot i skolnämnden väljs
Mikaela Berg.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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115. KOMMUNENS KONTO, PLACERINGAR M.M. I ÅLANDSBANKEN.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Ålandsbanken har per 19.10.2017 stängt sitt kontor i Brändö by. Kommunen torde se över sitt behov
av tjänster m.m. i Ålandsbanken i.o.m. att banken inte längre är närvarande i kommunen och bankens
möjlighet att ge service m.a.o. torde ha försämrats. Bankens stängning av kontoret innebär också att
invånarnas utbud av bankservice försämras.
FÖRSLAG:
Kansliet ges fullmakt att se över och fatta beslut (KD tjänstemannabeslut) om alternativ för att säkra
kommunens behov av service i kommunen och samtidigt även se över kommunens placeringar m.m. i
banken och flytta dem till den bank som är närvarande i kommunen d.v.s. Andelsbanken för Åland.
Kansliet bör sträva efter att verkställa beslutet så snart som möjligt d.v.s. inom november månad.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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116. SKRIVELSE TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING RÖRANDE POSTEN ÅLANDS
BESLUT OM ATT DRA IN OMBUDSMANNAPOSTEN I BRÄNDÖ BY OCH ERSÄTTA DEN
MED EN S.K. LANTBREVBÄRARE.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Konstaterades att Åland Post fr.o.m. 20.10.2017 har dragit in ombudsmannaposten i Brändö by i.o.m.
Ålandbankens stängning av kontoret i Brändö by per 19.10.2017.
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till skrivelse i ärendet skickas till ÅLR.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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117. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:
- brev till Ålandsbanken (e-post till direktör Mikael Mörn 04.10.2017) rörande stängningen av
Ålandsbankens kontor i Brändö by.
- Arbetslöshetssiffran (ÅSUB:s meddelande) för Brändö september 2017 nere i 3,5% jfr. september
2016 :s 5,1 %.Dock högst procenten av skärgårdskommunerna. Snittet för hela landskapet 3,3 %.
- Glapp på 160,89 € i finansieringen av projekt BATSECO-BOAT (se Kst. 06.09.2017). KD meddelat
(undertecknat avtal) att kommunen kan stå för kostnaden förutsatt att projektet godkänns (inte möjligt
för ÅLR att komma emot med tilläggsfinansiering).
- ”All time low” vad gäller antalet kommuninvånare per 01.10.2017 d.v.s. 456 invånare.
- KD har 15.10.2017 undertecknat köpebrev för tomterna 2 i kvarter 4 och 2 i kvarter 7 i Bellarshamns
bostadsområde samt föravtal i samma bostadsområde för tomt 1 i kvarter 7.
- ÅLR (miljöbyrån) erbjuder kommunerna att komma med förslag till medlem i
plaststrategiarbetsgrupp ref. till framtagande av strategi mot spridning av plaster och mikroplaster i
miljön. Frågan behandlats på Skärgårdskommunträffen i Brändö 30.10.2017 (sista dagen för
inlämnande av förslag, intresse 31.10.2017).
- Mise skickat förfrågan om kommunens intresse av medlemskap. Frågan diskuterats av KD och
Kommuntekniker samt Kumlinges KD samt kommit fram till att frågan inte är aktuell eftersom avtal
för sophantering ingåtts med Miro fram till 31.12.2018 och därefter ytterligare en option om två år
d.v.s. fram till 31.12.2020 (e-post 25.10.2017).
- KST arbetets framskridande ref. till e-post 26.10.2017 rapport från kommunens representant i
arbetsgruppen KD Christian Dreyer.
- Statens ämbetsverk på Åland skickat förfrågan gällande överföring av jordbruksförvaltningens
uppgifter d.v.s. den lantbrukssekreterartjänst som kommunen idag köper av Jomala kommun för ca
3000 € per år (ett par jordbrukare i kommunen som nyttjar tjänsten). Jomala har behandlat ärendet och
givit ett utlåtande som tecknades till kännedom (kort: ok med att landskapen tar över d.v.s. statens
ämbetsverk i landskapet...men gärna ser att jordbruksförvaltningens personella resurser stationeras i
ex. Jomala kommuns lokaliteter).
- Protokoll från Skärgårdskommunmötet i Brändö måndagen 30.10.2017.
----------------------------------------------------------------------------------------

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

25

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

01.11.2017

118. ANHÅLLAN OM FINANSIERING. TILLÄGG/UBV. FAB KRUSÄNG/EXTRA ÄRENDE.
Kommunstyrelsen 06.09.2017:
UBV FAB KRUSÄNG, Asterholma anhåller, se bilaga, genom Sven Sjöblom (e-post 08.06.2017) om
att:
- Brändö kommun kommer med som delägare i bostadsaktiebolaget med ett AK om 100 000 euro
- Brändö kommun ställer upp med kommunborgen för detta projekt till den del av banklånet som
inte täcks av landskapsborgen.
- Brändö kommun förordar ansökan till ÅLR om att bevilja PAF stöd samt PAF lån för projektet.
Anslag (skrivning) för ändamålet finns inte i innevarande års budget däremot fanns följande
formulering senast i budgeten för 2016 (medlen nyttjades inte):
”Investeringar:
- aktieinköp i fastighetsbolag/medlemsinsats i bostadsrättsförening (privat initiativ resp. kommunalt
initiativ). I privata aktiebolag deltar kommunen med max. 30 % (i form av aktier). Det behövs flere
hyresbostäder i kommunen som uppfyller följande villkor: 1-4 rums lägenheter/30 m2 – 100 m2 som
håller hyfsad standard och familjeanpassade, helst i form av kedjehus (d.v.s. inte ordinarie radhus), bra
läge vilket innebär strand eller sjöutsikt, närhet till bykärna och gärna med service (butik m.m.) inom
promenadavstånd (prioriteras), uppvärmning med jord/sjö/luft/vind som huvudsaklig energikälla.
Hyresbostäder behövs som ett första steg i att etablera sig och på sikt bygga/köpa eget i kommunen.
Kommunen beredd att ställa upp som borgenär för lån dock max. för 20 % av kostnaderna (ÅLR torde
ställa upp med borgen för 50 % av kapitalbehovet). Färdigt för inflyttning senast 31.05.2017”.
FÖRSLAG:
Kommunen deltar i UBV FAB KRUSÄNG:s bostadsprojekt med följande:
- aktiekapital om max. 100 000 € (får utgöra max. 30 % av det totala aktiekapitalet). Därför ingen
ansökan om ytterligare medel via kommunen till bolaget som då skulle införas som aktiekapital.
- garanti för max. 72 000 € (max. 20 % av det totala aktiekapitalet).
- förordande av projektet till PAF m.fl. vid sökande av stöd, bidrag m.m.
Som motivering anförs att bostadsbyggande, i form av hyresbostäder, i kommunen är viktigt både för
Asterholma och kommunen i sin helhet. Detta för att öka möjligheten att bo kvar i kommunen och
även locka till inflyttning.
Anslag för aktiekapitalet antingen i tilläggsbudget 2 innevarande år eller i budgeten för 2018 (UBV
FAB KRUSÄNG bör meddela skriftligen behovet av aktiekapital antingen senast 15.10.2017 för
tilläggsbudget 2 eller senast 20.11.2017 för budget 2018).
Bostäderna bör vara klara för uthyrning inom år 2018.
Ytterligare konstaterande (av principiell natur utöver ovan nämnda max. procent m.m.):
kommunen inte beviljar lån till företag, föreningar (endast gjort det till BKF, infrastruktur till samtliga
kommunens invånare).
Ärendet till Kfge (Kst. besluter inom givna ramar de slutgiltiga summorna).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 09.10.2017;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
Konstaterades av ordf. att med garanti avses 20% av banklån ej av aktiekapitalet. Förtydligande: max.
30 % av aktiekapitalet dock max. 100 000 €.
Forts…..
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118. ANHÅLLAN OM FINANSIERING. TILLÄGG/UBV. FAB KRUSÄNG/EXTRA ÄRENDE.
Forts....
BESLUT:
Enligt Kst:s förslag med förtydligande rörande garantin och aktiekapitalet.
-----------------------------------------------------------------------------------------Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Ubv Fab Krusäng, Asterholma via Sven Sjöblom (e-post 29.10.2017) ansöker, se bilaga, om tilläggsfinansiering, i praktiken, i form av aktiekapital ref. till Kfges beslut i ärendet 08.10.2017.
Ärendet upptas som extra i brådskande ordning.
FÖRSLAG:
Anhållan som i praktiken skulle innebära att kommunen står för ca 82% av aktiekapitalet avslås.
Som motivering anförs att kommunens beslut, Kfge 08.10.2017, följer tidigare motsvarande beslut
om deltagande i finansieringen av fastighets/bostadsbolag i kommunen. Krusängs anhållan skulle i
praktiken, om ej juridiskt bindande för kommunen, innebära ett prejudikat (så länge kommunen har
medel i kassan) med svåröverskådliga konsekvenser för kommunen. Påpekas även att
bostadsbyggande och även stödande av bostadsbyggande, i sig viktigt att det finns tillgång till
hyresbostäder i kommunen, inte hör till kommunens kärnverksamhet.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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119. BEGÄRAN OM FÖRLÄNGD BYGGTID/BELLARSHAMN/EXTRA ÄRENDE.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Ägaren till tomt 3 i kvarter 4 på Bellarshamns bostadsområde anhåller om förlängd byggtid för
uppförande av bostadsbyggnad på tomten (anhållan bifogas) med ett år d.v.s. från 14.03.2018 till
14.03.2019. Ref. till köpebrevet som kräver att köparen inom 4 år efter att äganderätten övergått, i
detta fall fyra år från 14.03.2014 till 14.03.2018, har en av kommunen godkänd byggnad på tomten.
Konstateras att modellen för köpebrev har ändrats (villkor m.m.) och att övriga köpebrev för tomterna
på Bellarshamn , de sex som undertecknats, har samma krav på byggtid men att tiden/fristen har
förkortats till 34 månader och dessutom ytterligare med hot om vite ifall kravet inte har uppfyllts d.v.s.
uppförd och godkänd bostadsbyggnad.
Sannolikt att anhållan om förlängning kommer att lämnas till kommunen också framöver speciellt
eftersom byggtiden har förkortats från 48 månader till 34 månader.
Ärendet upptas som extra i brådskande ordning.
FÖRSLAG:
Anhållan om förlängd byggtid (frist) godkänns d.v.s. tiden förlängs med ett år till 14.03.2019.
Som motivering anförs att ägaren till tomten har byggt färdig grund samt dito anslutningar för
kommunalteknik m.m. för bostadsbyggnaden som visar att det finns en avsikt att uppföra
bostadsbyggnaden i fråga. Färdig grund m.m. blir alltså ett prejudicerande beslut att beakta om andra
motsvarande anhållan framöver lämnas till kommunen för tomterna på Bellarshamns bostadsområde.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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120. DELTAGANDE I EU FINANSIERAT INTEGRATIONSPROJEKT (AMIF)/EXTRA
ÄRENDE.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Integrationssamordnare Johanna Fogelholm-Duns har på landskapsregeringens vägnar i brådskande
ordning förhört sig om kommunens intresse att medverka i projektansökan om EU-medel för
projektet:” En säker hamn- Kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för att
utveckla samarbetet vid flyktingmottagning på Åland”.
Treårigt projekt med en projektledare på heltid. Projektledaren arbetar enligt åtgärdsplan för att nå
projektmålen. I denna ingår t.ex. fortbildnings- och informationstillfällen, framställning och spridning
av information (bl.a. handbok), öka samarbete myndigheterna och kommunerna emellan, större
tillgänglighet till hälso- och sjukvårdstjänster för flyktingar.
Det allmänna syftet är förbättrad mottagningsberedskap mellan och inom kommuner, ÅHS, övriga
myndigheter och frivilligsektorn, genom kunskapshöjande åtgärder, utveckling av modeller och rutiner
för likvärdig integration för kvotflyktingar på Åland oberoende av hemkommun.
De specificerade målen är:
Mål 1. Ökad kunskap om vidarebosättning och integration av flyktingar hos anställda inom
kommuner, myndigheter, ÅHS, frivilligorganisationer, samt hos allmänheten inklusive företrädare för
åländskt näringsliv.
Mål 2. Utvecklade och förbättrade rutiner, modeller och metoder hos kommuner och myndigheter som
säkerställer jämlika och klientorienterade tjänster för vidarebosättning och integrationen av flyktingar
oberoende av hemkommun.
Mål 3. Ökad kunskap om särskilda servicebehov vad gäller vidarebosatta flyktingar samt utvecklande
av rutiner, verktyg, och spetskompetens för de anställda vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).
Mål 4. Större tillgänglighet till hälso- och sjukvårdstjänster för flyktingar i samarbete med tredje
sektorn, genom utvecklandet av hälso- och sjukvårdstjänster samt framtagande av
informationsmaterial.
Mål 5. Utvecklat och förstärkt samarbete mellan kommuner, myndigheter och Ålands hälso- och
sjukvård (ÅHS) och frivilligsektorn (föreningar).
Målgruppen är kvotflyktingar på Åland som redan kommit, samt de som anländer år 2018 och ev.
påföljande år. Direkt nytta av projektet har även personal inom kommuner, myndigheter, Ålands
hälso- och sjukvård, anställda och medlemmar i frivilligorganisationer, medborgare i mottagande
kommuner samt Åland i stort, inkl. företrädare för åländskt näringsliv. Myndigheter på kommunal och
landskapsnivå. Indirekt är projektet till nytta även för övriga invandrargrupper då förbättrad
samordning och samarbete, tjänster och information gagnar många indirekt.
Brändö kommuns deltagande innebär ingen egeninsats i form av pengar, men stärker ansökan. Vid
deltagande får kommunen ta del av projektets resultat, aktiviteter och samordning
Bifogas utkast till projektansökan.
Av kommunerna är Mariehamn, Jomala och Lemland redan klara som samarbetspartners.
Ärendet upptas som extra i brådskande ordning (deadline för deltagande 02.11.2017).
FÖRSLAG:
Brändö kommun deltar som samarbetspartner i projektet.
Ansvariga för projektet m.m. tillsvidare i kommunen är socialchef Feiring och skoldirektör
Grünewald.
Om projektet godkänns så överförs ansvaret för projektet till socialnämnden.
Socialnämnden till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 01.11.2017. §§ 96 – 120.
Förbud att söka rättelse och besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 §
kommunallagen rättelseyrkande eller besvär inte framföras över följande paragrafer:
§§ 101- 108, 113 – 114, 116, 118
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 96 – 99, 117.
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 109 – 112, 115 , 119, 120.
Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till
offentligt påseende.
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt,
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Kommunstyrelsen i Brändö
kommunkansliet
AX-22940 Åva
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.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt
bestyrkt kopia.
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KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut
med anledning av rättelserykanden kan 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.
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.
4) hör kategorin ärenden typ planläggning som ref. till lag det bara kan sökas ändring
genom bevär.
§§ Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en rättegångsavgift om 250
€ (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av social- och sjukvårdsärenden förblir
avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En
part anses ha fått del av beslutet sju (7) 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.
Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas till
besvärsmyndigheten, skall anges 1) det beslut i vilket ändring söks, 2) till vilka delar
ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder på vilka
ändring yrkas
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall
underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress.
Enligt 25 § i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas:
1. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
2. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när
besvärstiden har börjat, samt
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om
dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten:
Ålands förvaltningsdomstol
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Torggatan 16
PB 31
22101 Mariehamn.

Obs! Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en
rättegångsavgift om 250 € (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av
social- och sjukvårdsärenden förblir avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden
har framgång i ärendet.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Förvaltningsbesvär kan anföras endast av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet
omedelbart gäller. Förvaltningsbesvär kan inlämnas på laglighets- och
ändamålsenlighetsgrunder. Förvaltningsbesvär anlitas som regel i ärenden där
myndighetens beslut baserar sig på speciallagstiftning.
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
§§
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och
räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
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 besvärstiden går ut.
Avgift för besvär till domstol.
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Obs! Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en
rättegångsavgift om 250 € (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av
social- och sjukvårdsärenden förblir avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden
har framgång i ärendet.
-------------------------------------
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