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KALLELSESIDA
utfärdad
Sammanträdestid: 14.12.2017, kl.19.00 - .
Sammanträdesplats: Brändö kommunkansli, Åva.
§ 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 52. PROTOKOLLJUSTERARE
§ 53. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN.
§ 54. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020.

§ 55. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BRÄNDÖ KOMMUNS PERSONAL.
§ 56. KONSTATERANDE AV FÖRLORAD VALBARHET TILL SOCIALNÄMNDEN OCH VAL AV NYA

MEDLEMMAR FÖR MANDATPERIODEN 2016-2020.
§ 57. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 21.12. 2017 , kl.16.00 på kommunkansliet i Åva
Sammankallare Jonny Karlström, kfge.ordf. enligt uppdrag John Wrede, kom.dir.
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet) under tiden 05
– 14.12.2017.
Intygar John Wrede, kom.dir.
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Korrigerad kallelsesida, föredragningslista:

§ 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 52. PROTOKOLLJUSTERARE
§ 53. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN.
§ 54. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020.

§ 55. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BRÄNDÖ KOMMUNS PERSONAL.
§ 56. KONSTATERANDE AV FÖRLORAD VALBARHET TILL SOCIALNÄMNDEN OCH VAL AV NYA

MEDLEMMAR FÖR MANDATPERIODEN 2016-2020.
§ 57. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
§ 58. KOMPLETTERING/VAL AV VALNÄMNDER FÖR FOLKOMRÖSTNINGEN 28.01.2018/EXTRA
ÄRENDE.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdestid:

14.12.2017, kl.19 – 21.09.

Sammanträdesplats:
Beslutande
Ordinarie:

Brändö kommunkansli, Åva
Suppleanter :

Jonny Karlström, ordf.
Thomas Sjöman, viceordf.,
Florin Filip
Peter Granberg
Karl-Johan Henriksson
Olof Holmberg
Pia Lindberg-Lumme
Mathias Lindman
Margaret Lundberg
Malena Strandvall
Tiina Thörnroos

Dan-Ole Åkerberg
Björn Carneholm

Övriga:
Tommy Öström, Kst.ordf.
Marja Tuomola, Kst. 1 viceordf.
Jörgen Gustafsson, Kst. 2 viceordf.
John Wrede, kom.dir.
X Susanne Öström, ekonomichef, §§ 51 – 54 (delvis) , kl.19.00 – 19.35.
Paragraf §§ 51 Underskrifter:
Jonny Karlström
Ordförande

John Wrede
protokollförare

Olof Holmberg
protokolljusterare

Pia Lindberg-Lumme
protokolljusterare

Utdragets riktighet intygar

Protokollet framlagts till påseende intygar:

Åva, datum

/

2017
datum_______namn_____________________________

John Wrede, kommundirektör
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51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 14.12.2017;
Konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
52. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunfullmäktige 14.12.2017;
Till protokolljusterare valdes Olof Holmberg och Pia Lindberg-Lumme.

53. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunfullmäktige 14.12.2017;
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan.
Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet)
Förslag av ordf. Karlström att följande ärende tas upp för behandling som extra brådskande:
58. KOMPLETTERING/VAL AV VALNÄMNDER FÖR FOLKOMRÖSTNINGEN 28.01.2018/EXTRA ÄRENDE.
BESLUT:
Förslaget till kallelse inklusive extra ärende omfattades enhälligt.
-------------------------------------------------------------------------------
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54. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020.
Kommunstyrelsen 22.11.2017;
Bifogas nämndernas förslag till BUDGET 2018 (budgetboken) samt till EKONOMIPLAN 2019 – 2020.
Ytterligare bifogas separat en resultaträkning och en finansieringskalkyl som beaktar KD:s förslag till
ändringar/tillägg m.m. ref. till nämndernas förslag (se nedan under FÖRSLAG) vad gäller BUDGET 2018.
Genomgång per resultatområde tillsammans med ledande tjänstemän för respektive resultatområde samt diskussion om förslag till ändringar (i första hand KD:s förslag).
Genomgång för beslut sida för sida (efter den resultatområdesvisa genomgången och diskussionen).
BUDGET och EKONOMIPLAN behandlas för respektive RO i ett svep d.v.s. efter varandra m.a.o. i ett och
samma ärende. Detta eftersom BUDGET och EKONOMIPLAN hänger ihop.
Vad gäller lönerna så kan konstateras att det inte ännu i landskapet har fattats beslut vad gäller avtalen d.v.s. typ
konkurrenskraftsavtalet m.m. (nuvarande avtal gäller t.o.m. 28.02.2018 varefter avtalslöst för den kommunala
sektorn d.v.s. AKTA, TS OCH UKTA).
FÖRSLAG:
Förslag (KD:s) att bifogade förslag till budget samt ekonomiplan (bygger på nämndernas förslag) omfattas med
följande ändringar/tillägg (ref. till resultatområdena):
INKOMSTER: AVGIFTER OCH TAXOR: RESULTATOMRÅDENA (DRIFT OCH INVESTERINGAR)/ BUDGET OCH EKONOMIPLAN (DÄR
INGET NÄMNS GÄLLER ÄNDRING/TILLÄGG/STRYKNING BUDGETEN):
- Centralkansliet; Tillägg Ändringar: ”Höjning av ekonomichefens grundlön, totalkostnad på årsnivå 2 459 € ,
se Kst. 27.09.2017/§ 103”. Utgiften ingår i förslaget.
- Stomnätet, Brändö-Kumlinge fibernät; Ändringar Tillägg ” Ny kabeldragning Nötöudden/Björnholma –
Rönnskärsrevet/Åva, Brändö kommun”; Utgift:15 000 € , Inkomst (Kumlinge kommun) 7500 €. Se
Stomnätsdirektionen 20.11.2017/§ 5.
- Socialnämnden:
Tillägg Ändringar: ”Höjning av socialchefens grundlön, totalkostnad på årsnivå 2 441€ , se Kst. 27.09.2017/§
103”. Utgiften ingår i förslaget.
- Grundskolan;
Ändringar (som mellanrubrik införs..har inte funnits tidigare) med början från: ” ”Det har budgeterats 5400 €
extra…..” sedan med ett franskt sträck för varje ”ny” åtgärd.
Tillägg Ändringar: ”Höjning av skoldirektörens grundlön, totalkostnad på årsnivå 1202 € , se Kst. 27.09.2017/§
103”. Utgiften ingår inte i nämndens förslag.
- Ungdoms- och idrottsverksamhet; Ändringar (införs…se modell Grundskolan) så att stycket ”Inom
verksamheten har anslaget för timlöner höjts……ungdomarna i de andra åländska kommunerna” flyttas under
mellanrubriken Ändringar och med två franska streck (det andra för resorna).
Tillägg Ändringar: ”1000 € för köp av tjänster för den som drar timmarna för ung företagsamhet”.

Forts….
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54. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 Forts….
- Brändö hallen:
Strykning ; 2019 av investerings anslaget för grund för tennisbana på Bellarshamns bostadsområde 15 000 €.
Som motivering anförs att banan enligt kontakt med BIK, som sökt om PAF bidrag för banan, kommer att
finansiera på annat sätt.
- Räddningsverksamheten;
Ändringar: släckningschef ändras till verksamhetsledare. Investering: Strykning av texten rörande om- och
tillbyggnad av branddepån och i stället ”30 000 € för om- och tillbyggnad av branddepån i Brändöby”.(KD
diskuterat med räddningschef Mattsson som diffust nämnde att anslaget behövs för snedtak utan väggar modell
några tiotalskvadratmeter samt smärre ändring, reparationer i den befintliga byggnaden). Motsvarande anslag i
ekonomiplanen för år 2019 stryks i sin helhet.
- Tekniska nämnden;
Ändringar: ”Höjning av kommunteknikerns grundlön, totalkostnad på årsnivå 2 153 € , se Kst. 01.11.2017/§
109”. Utgiften ingår inte i nämndens förslag.
Tillägg. Ändringar:” 10 000 € för vägskyltning, drift, se Kfge 14.06.2017”.
- Fastigheter i eget bruk;
Personal. Ändring. Fastighetsskötare 64%.
Tillägg Ändringar: ”motoruttag till Milans och Skolans parkeringsplatser 5800 €”.
Tillägg Investering:”30 000 € för om- och tillbyggnad av branddepån i Brändöby, se även Ro
Räddningsnämndens initiativ”.
Uthyrda fastigheter:
Personal. Ändring. Fastighetsskötare 36%.
Tillägg Ändringar: ”motoruttag till Solkullas parkeringsplatser 2 500 €”.
- Bellarshamn: Tillägg budgetsidan text/Målsättning: På området har 7 tomter sålts per
november 2017. Investering. Ändring. Bellarshamn II ändras till Slingan.
KD:s tillägg i driften (lönerna för kommunteknikern och skoldirektören, stomnätet,
motorvärmarna till 3 enheter samt vägskyltningen) totalt 30 905 €.
Sammanfattning;
Underskottet ( ref. till KD:s förslag) blir relativt stort d.v.s. –163 700 € jämfört med 2017 års budgets , efter
tilläggsbudget 2, underskott om -34 966 € (överskott 3 490 € i ordinarie budget) och 2016 års bokslut med
underskott (- 22 256 €) jfr. 2017års budgets (ordinarie) om + 3 490 €.
Kommunens kassa är fortfarande mycket god, ref. till föreliggande budgetförslag, och ”tål” m.a.o. några bokslut
med underskott (01.01.2018 i kassan, 1032 336 € och 31.12.2018 kvar 736 951 €).
Kassan bör, för driften/utgifterna, uppgå till minst 150 000 €.
Både verksamhetens (driftens) inkomster och utgifter ändras något så att skillnaden d.v.s. verksamhetsbidraget
ökar (större minus, nettokostnad) med – 103 638 € (ca 4,5 %) jfr. med verksamhetsbidraget för budget 2017.
Personalkostnaderna ökar med – 88 449 € (ca 5,3 %). Årsbidraget försämras kännbart d.v.s. med -163 199 € (ca
54,3 %). Avskrivningarna i stort sätt på samma nivå med en liten ökning d.v.s. - 3 991 € (ca 1,2 %).
Kassamedlen minskar jfr. budget 2017, d.v.s. 31.12.2018 till 736 951€ (d.v.s. fortfarande mycket god..finns
alltså m.a.o. fortfarande att ”ta av” för närmast investeringar de närmaste åren).
Forts….
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54. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 Forts….
I likhet med närmast föregående års budgetar så fortsätter kommunen med underskotts budget. Dock är
framtiden i många avseenden osäker med många stora ändringar i ”röret” (kommunstrukturen och KST) varför
det torde vara orsak att även inkommande vår och senast i samband med bokslutet för 2017 se över ekonomin
inkl. skatterna och vid behov servicen.
Kan upprepas från tidigare trots kännbart underskott: I budgeten finns inget direkt ”onödigt” även om det finns
en del som är ”frivilligt” för kommunen. Även det ”frivilliga” (utanför kommunens direkta kärnfrågor, ansvar,
det lagstadgade) är av stor vikt för invånarnas trivsel, kommunens utveckling m.m.
Förslag av Kst:
Ledamot Karlström: Biblioteks- och kulturnämnden, Tillägg. Ändringar: Biblioteks- och kulturnämnden och
Skolnämnden ges i uppdrag att utreda nyttjande av rummet Hälsingskär för distansmöten m.m.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 14.12.2017:
Kort presentation(sammanfattning) av Kst.ordf. och KD d.v.s. av i första hand resultaträkningen och
finansieringskalkylen.
Procedur:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet d.v.s. först genomgång, diskussion, frågor, förslag/understöd eller ej..
sida för sida och resultatområdesvis (budget och ekonomiplan) och sedan beslut enligt samma mönster där
understödda förslag diskuteras och omfattas (ändras vid behov) eller förkastas.
Kfge omfattade enhälligt proceduren:
Ordf. ; första genomgång: frågor, diskussion och förslag till ändringar:
Driften (budget och ekonomiplan):
Avgifter och taxor:
Förslag av ordf. Karlström att beskattningsvärdet för kostförmåner ändras från 6,40 € till 6,50 €.
Närings- och utvecklingsnämnden:
Förslag av ledamot Thörnroos: att ”näringsnämnden/kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till
projektanställning som ”kommunikatör” med huvudsyfte att sammanställa och sprida information om Brändö
framförallt på nätet. Detta i samarbete med kommunen och kommunens näringsliv och medborgare”. Kfge vill
ha förslaget till arbetsbeskrivning och förslag till en tilläggsbudget för att verkställa detta till sitt möte i mars
och med målsättningen att kommunen har en projektanställd ”kommunikatör” från och med maj 2018.
Närmare heltid än halvtid och under ca 2 år.
Central Baltic projekt:
Förslag av ordf. att följande ändringar görs med anledning av att Central Baltic 01.12.2017 per e-post meddelat
att projekt OPIS fått avslag och sålunda endast projekt BATSECO-BOAT blir aktuellt åren 2018-2020.
RO Centralkansliet: Ändring: Strykning av inkomst 1260 € intern hyra för projekt OPIS.
RO Central Baltic Projekt: Opis och Batseco-Boat: Ändring: Rubriken så att OPIS stryks. Ändring. Textdelen:
enligt förslag d.v.s. så att allt om projekt OPIS stryks (anslag och text) vilket också innebär att budgeten ändras
så att utgifterna och inkomsterna blir på netto 0 €.
I ekonomiplanen görs motsvarande d.v.s. drift och investeringar för OPIS stryks.
Forts…..
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54. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 Forts….
Barnomsorgen:
Förslag av ledamot Thörnroos att texten, i ekonomiplanen, återinförs
Familjedagvården;” med nuvarande barnunderlag, i Lappo ligger vilande och om behov uppstår också
i Jurmo”.
Brändö hallen;
Förslag av ledamot Thörnroos att ”nya rörliga spottar installerar; anslag 1000 € inventarier, 1000 €
installation”.
Biblioteks- och kulturnämnden:
Förslag av ledamot Lundberg att tillägg i texten Omfattning och verksamhet..första stycket: ”det finns en
bokdeposition på Solkulla”.
Uthyrda fastigheter:
Förslag av ledamot Holmberg att Lärarbostad (lägenhet 1 och 2) rivs 2019 och ny motsvarande byggs på
samma ställe, anslag 350 000 €.(ekonomiplanen).
Bellarshamn:
Förslag av ordf. Karlström att Byggnadshandlingarna för Slingan 10 000 € skjuts fram till
år 2019 (ekonomiplanen).
BESLUT:
Kfge beslöt enhälligt omfatta Kst:s förslag till budget och ekonomiplan med ovan nämnda ändringar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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55. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BRÄNDÖ KOMMUNS PERSONAL.
Kommunstyrelsen 05.06.2017:
Ålands kommunförbund har kommit med ”uppmaning” ref. till lagstiftning att anta en likabehandlingsplan för
kommunens anställda (kommunen uppfyller kriteriet med över 30 anställda, bl.a. grannkommunen Kumlinge lär ha en
motsvarande plan).
KD har skickat planen på runda till enheterna via avdelningscheferna och enhetscheferna ref. till samråd med
personalen som bör föregå antagandet av planen. Med relativt kort varsel men för att hinna få planen antagen till
sommaren. Om inte nu, d.v.s. Kst. 05.06.2017 och Kfge prel. 14.06.2017, så risk att planen antas av Kfge först i
september-oktober.
Bifogas mallförslag framtaget av ÅKF samt dito vägledning.
FÖRSLAG:
Förslag att bifogade förslag till likabehandlingsplan omfattas.
Förslag att till ansvarig för genomförandet av likabehandlingsplanen utses KD John Wrede (som också är
arbetarskyddschef, uppdragen tangerar varandra).
Förslag att AVEL-gruppen (kommunens avdelningschefer och enhetschefer) ges i uppdrag att till hösten (Kst:s första
, andra möte) gå igenom och besvara efter behov de frågor som finns som bilaga till vägledningen. Därefter planen till
ny behandling och sedan till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 22.11.2017;
AVEL (avdelningscheferna och enhetschefernas organ som sammanträder på kallelse av KD 3-4 gånger per år) har
sett igenom bifogade förslag till kombinerad jämställdhets- och likabehandlingsplan (modell Kumlinge) och inte haft
något att anmärka m.m.
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till jämställdhets- och likabehandlingsplan omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 14.12.2017:
Genomgång av Kst.s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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56. KONSTATERANDE AV FÖRLORAD VALBARHET TILL SOCIALNÄMNDEN OCH VAL AV NYA
MEDLEMMAR FÖR MANDATPERIODEN 2016-2020.
Kommunstyrelsen 22.11.2017:
Socialchefen konstaterat att följande ledamöter har /kommer att förlora sin valbarhet som ledamöter i socialnämnden;
ersättaren för ordf. d.v.s. Markus Malm per 21.09.2017 p.g.a. flytt till annan kommun i landskapet och ordinarie
ledamot Janica Modig-Eklund p.g.a. val till ordinarie anställning som närvårdare fr.o.m. 04.12.2017 (båda ref. till § 54
Kommunallagen för landskapet Åland).
Kst. beslöt enhälligt uppta ärendet till behandling som brådskande (Kst:s enda möte före Kfges möte 14.12.2017
varefter Kfges följande möte sannolikt först i slutet av januari 2018).
FÖRSLAG (ordf.):
Markus Malm och Janica Modig-Eklund beviljas befrielse från socialnämnden (se ovan ) i.o.m. förlorad valbarhet.
Kfge föreslås utse ny ordinarie ledamot och ny ersättare till socialnämnden.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 14.12.2017:
Genomgång av Kst.s förslag i ärendet.
Diskussion.
Förslag av Kfge ordf. Karlström: Florin Filip väljs till ny ordinarie medlem istället för Janica Modig-Eklund
och till ny ersättare för Markus Malm som flyttas föreslås Emelie Bergendahl
Till ny ersättare för Klas-Göran Englund förslås Anneli Gustafsson
BESLUT:
Kfge omfattade Kst:s förslag med ordf. Karlströms precisering vilket innebär att socialnämnden för 2016-2019
kommer att ha följande sammansättning:
Ordinarie medlem
Personlig ersättare
Stina Sjöman, ordförande
Emelie Bergendahl
Roger Husell, viceordförande
Johanna Kull
Klas-Göran Englund, medlem
Anneli Gustafsson
Marianne Karlström, medlem
Tore Bäcksbacka
Florin Filip, medlem
Thomas Sjöman

--------------------------------------------------------------------
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57. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunfullmäktige 14.12.2017;
- Hur folkomröstningen framskrider.
- Kst. 22.11.2017.
----------------------

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

BRÄNDÖ KOMMUN

14.12.2017

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s.12

12

58. KOMPLETTERING/VAL AV VALNÄMNDER FÖR FOLKOMRÖSTNINGEN 28.01.2018/EXTRA
ÄRENDE.
Kommunfullmäktige 08.11.2017:
Genomgång av Kst.s förslag i ärendet. Konstaterades att ÅLR:s valexpertis meddelat KD att det är möjligt att
valnämnden i Lappo vald för presidentvalet samma dag också kan ta hand om folkomröstningen d.v.s. att det inte,
med tanke på det relativt låga antalet röstberättigade ca 50 , behövs en skild valnämnd för folkomröstningen i Lappo.
Diskussion.
Förslag av ordf. Karlström att valnämnden för presidentvalet, se § 46/08.11.2017, även handhar folkomröstningen
dock så att helst samtliga medlemmar, inkl. ersättare, bör vara på plats, kallas, för att garantera hanteringen
dubbleringen d.v.s. både presidentvalet och folkomröstningen.
BESLUT:
Enligt förslag inklusive ordf. Karlströms tillägg.
---------------------------------------------------------Kommunfullmäktige 14.12.2017:
Konstaterats att den tillsatta valnämnden för Vägnätet/Jurmo inte uppfyller kraven på jämställdhet mellan könen
varför nämnden bör väljas om för att bli laglig. Kfge beslöt enhälligt ta upp ärendet till behandling. Ärendet
presenterades av ordf. Karlström.
Följande förslag omfattades:
BRÄNDÖ KOMMUNKANSLI (VÄGNÄTET/JURMO)
Ordinarie;
Ersättare:

Marianne Karlström
Bengt Ejvald
Annika Silander
Anna-Lena Henriksson
Björn Carneholm.
----------------------

Marja Tuomola
Maria Wrede
Niklas Feiring

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

BRÄNDÖ KOMMUN

14.12.2017

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s.13

13

BESVÄRSANVISNING
Brändö kommun - KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum för sammanträde: 14.12.2017/ §§ 51 – 58.
Kommunalbesvär
Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut kan överklaga beslutet
genom kommunalbesvär hos Ålands förvaltningsdomstol, Pb 31, 22101 Mariehamn
Kommunalbesvär skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet
Kommunalbesvär får framställas om:
- beslutet tillkommit i felaktig ordning.
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- beslutet annars strider mot lag.
-------------------------------------------------------------------------------------Delfående av beslut innebär:
- för parts del sju dagar efter dagen då brevet avsänts, om inte något annat påvisas.
- för kommunmedlem när protokollet har lagts fram offentligt.
----------------------------------------------------------------------Rätt att framställa besvär:
- den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet
- kommunmedlemmarna
-----------------------------Besvärsförbud:
Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast gäller beredning eller
verkställighet.
----------------
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