1

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

22.11.2017

KALLELSESIDA
Utfärdad 15.11.2017

Sammanträdestid; 22.11.2017; kl.16 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
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§ 122. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 123. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS –
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SOTTUNGA/KUMLINGE KOMMUN.
§ 128. MÖTE FÖR UTREDNING AV ALTERNATIVA KOMMUNKOMBINATIONER/
SKÄRGÅRDSKOMMUNMÖTET I BRÄNDÖ 30.10.2017.
§ 129. ANSÖKAN OM PRÖVNINGSBAR ARBETSLEDIGHET/STÄDNING.
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§ 132. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
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Ordförande Tommy Öström

enligt uppdrag John Wrede, kom.dir.

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet)
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Intygar John Wrede, kom.dir.
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

22.11.2017

KORRIGERAD KALLELSESIDA

Sammanträdestid ; 22.11.2017, kl.16.00.
Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
§ 121. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 122. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 123. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS –
LISTAN.
§ 124. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 125. KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUTENS LAGLIGHET 08.11.2017.
§ 126. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020.
§ 127. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BRÄNDÖ KOMMUNS PERSONAL.
§ 128. INBJUDAN ATT DELTA I KOMMUNUTREDNING MED KUMLINGE, KÖKAR OCH
SOTTUNGA/KUMLINGE KOMMUN.
§ 129. MÖTE FÖR UTREDNING AV ALTERNATIVA KOMMUNKOMBINATIONER/
SKÄRGÅRDSKOMMUNMÖTET I BRÄNDÖ 30.10.2017.
§ 130. ANSÖKAN OM PRÖVNINGSBAR ARBETSLEDIGHET/STÄDNING.
§ 131. UTHYRNING AV UTRYMME I LAPPO SKOLBYGGNAD.
§ 132. AVTAL MED LAPPO VATTEN OCH MILJÖ RÖRANDE GÄLLANDE VATTENTÄKTEN VID LAPPO SKOLBYGGNAD/INITIATIV LAPPO VATTEN OCH MILJÖ.
§ 133. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
§ 134. KONSTATERANDE AV FÖRLORAD VALBARHET TILL SOCIALNÄMNDEN OCH
VAL AV NYA MEDLEMMAR FÖR MANDATPERIODEN 2016-2020 /EXTRA
ÄRENDE .

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

3

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

22.11.2017

Protokollssida
Sammanträdestid; 22.11.2017 ; kl. 16.05 - 19.40.
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§ 121 - 134 .
Ordinarie:
Tommy Öström, ordf.
Marja Tuomola,1 viceordf.
Jörgen Gustafsson, 2 viceordf.
Mari Sjöman
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 , t.o.m. kl.19.15. § 127.
§ 127: X Åsa Lundberg, bibliotekarie kl.16.25-16.40, X Julia Grünewald, skol.dir. kl.16.42-17.11, X
Niklas Feiring, socialchef kl.17.12-17.45.

Underskrift

Justering

Tommy Öström
Ordförande

John Wrede
protokollförare

Marianne Karlström
protokolljusterare

Marja Tuomola
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,
Intygar

.2017

Utdragets riktighet intygar

John Wrede,
kommundirektör

datum_______namn_____________________________
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

22.11.2017

121. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 22.11.2017:
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
122. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 22.11.2017:
Till protokolljusterare valdes Marianne Karlström och Marja Tuomola.
123. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 22.11.2017:
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 ärende: 134. KONSTATERANDE AV
FÖRLORAD VALBARHET TILL SOCIALNÄMNDEN OCH VAL AV NYA MEDLEMMAR FÖR
MANDATPERIODEN 2016-2020 /EXTRA ÄRENDE .
Obs! korrigering av ärende numrering, paragraferna.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------124. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 22.11.2017:
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- Byggnadstekniskanämnden 17.10.2017.
- Stomnätsdirektionen 20.11.2017.
-----------------------------------------125. KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUTENS LAGLIGHET 08.11.2017.
Kommunstyrelsen 22.11.2017:
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

22.11.2017

126. 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”.
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

22.11.2017
126. 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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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

22.11.2017

126. 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.
-----------------
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

22.11.2017

127. 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.
-----------------
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

22.11.2017

128. INBJUDAN ATT DELTA I KOMMUNUTREDNING MED KUMLINGE, KÖKAR OCH
SOTTUNGA/KUMLINGE KOMMUN.
Kommunstyrelsen 22.11.2017;
Kumlinge kommun, Kfge 16.11.2017, har fattat beslut om utredning av sammanslagning med Kökar
och Sottunga kommuner. Även Sottunga har fattat motsvarande beslut och Kökar behandlar ärendet
2017. Brändö har bjudits in, explicit av Kumlinge, att delta som part i utredningen d.v.s. så att
kommunerna som skulle utredas för en eventuell sammanslagning skulle vara Brändö, Kumlinge,
Kökar och Sottunga.
FÖRSLAG:
Förslag att Brändö tackar nej till inbjudan. Som motivering framförs att Brändö inte uppfattar
kombinationen Brändö-Kumlinge-Kökar och Sottunga som en möjlig kommun ref. till de geografiska
och ekonomiska realiteterna i främsta hand. Enligt Kfges beslut om utlåtande i kommunfrågan så
avser kommunen att fortsätta som självständig. Och om självständighet inte är möjlig, kommunen
tvingas till sammanslagning, så är följande alternativ Brändö-Kumlinge-Vårdö eller BrändöKumlinge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

22.11.2017

129. MÖTE FÖR UTREDNING AV ALTERNATIVA KOMMUNKOMBINATIONER/
SKÄRGÅRDSKOMMUNMÖTET I BRÄNDÖ 30.10.2017.
Kommunstyrelsen 22.11.2017;
Följande ärende från Skärgårdskommunmötet i Brändö 30.10.2017: ”Mötet kom överens om att till
kommunernas styrelser föreslå att kommunerna samlas till möte för att diskutera möjligheten att , med
ÅLR:s hjälp/finansiering, ta fram olika versioner/kombinationer av Skärgårdskommuner d.v.s. inte
endast en utredning utgående från ett förslag typ Kumlinge, Kökar och Sottunga utan även ex. BrändöKumlinge, Brändö-Kumlinge-Vårdö, Föglö-Kökar-Sottunga m.fl. Enligt kommunutredare Siv
Sandberg är det möjligt utan stort tilläggsarbete och med ungefär samma tidtabell ta fram utredningar
rörande flera alternativ (torde ta ca 6 månader att fram nämnda utredning även med flera alternativ).
Tidtabell: frågan först till resp. styrelser och därpå mötet, med representanter för de kommuner som
kan tänka sig att gå in med anhållan om utredningar, hålls inom 2017 och slutligt beslut av resp.
kommuners fullmäktigen om att gå in med begäran om utredningar inom januari 2018 (de kommuner
som fattar beslut om utredningar går vidare till ÅLR med begäran om vilka kombinationer av
kommunsammanslagningar, med skärgårdskommunerna, som kommunerna önskar att utredningar
görs för. Bör tidsmässigt koordineras)”.
Efter mötet diskuterats av KD:rna som kommit fram att mötet av olika orsaker borde skjutas fram till
januari 2018.
FÖRSLAG:
Kst. utser Kst.ordf. och KD att delta i mötet som skall diskutera ärendet närmare enligt ovan nämnda
förslag från Skärgårdskommunträffen i Brändö 30.10.2017. Dock så att om mötet kommer överens
om vilka förslag till kombinationer som bör utredas så kommer Brändö Kfge att ta ställning i frågan
först efter folkomröstningen rörande kommunstrukturen 28.01.2017 d.v.s. tidigast i februari 2018 till
skillnad från Skärgårdskommunmötets ”inom januari 2018”.
Kombinationer som kommunen kan se som eventuellt möjliga (ref. konstaterandet nedan om
självständighet i första hand m.m.) är: Brändö-Kumlinge-Vårdö i första hand och Brändö-Kumlinge i
andra hand. Parallellt bör också en utredning av åtminstone Föglö-Kökar-Sottunga göras. ÅLR:s
förslag om sammanslagning av 5 skärgårdskommuner (exklusive Vårdö!) från september 2017 anses
inte vara intressant eller ens praktiskt genomförbar men borde trots det, eller just därför, också utredas.
Kommunen deltar i mötet förutsatt att minst 4 av de andra skärgårdskommunerna deltar i mötet.
Som motivering till deltagande i mötet i december/januari, och förslaget som sådant, framförs att om
ÅLR lyckas driva igenom sitt förslag om tvångssammanslagningar så har kommunen tillsammans med
de övriga utrett, eller har på gång utredningar, som kan visa på andra för kommunerna lämpligare,
optimalare, kommunkombinationer. Påpekas att detta beslut bara gäller diskussion om utredningar.
Definitiva beslutet om utredningar tas av Kfge i februari – mars d.v.s. efter folkomröstningen.
Ref. till kommunens utlåtande rörande framtidens kommunstruktur (kfge 14.06.2017) så önskar
kommunen fortsätta som självständig och om kommunen tvingas till sammanslagning så i första hand
då med Kumlinge och Vårdö.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

22.11.2017

130. ANSÖKAN OM PRÖVNINGSBAR ARBETSLEDIGHET/STÄDNING.
Kommunstyrelsen 22.11.2017:
N.n. ansöker om prövningsbar arbetsledighet(N.n. har som vikariat annan anställning inom kommunen
och har även vikarie för det jobb som prövningsbar semester begärs från) tiden 20.11.2017 –
31.05.2018. KD har som tjänstemannabeslut (se 07.11.2017) beviljat N.n. prövningsbar arbetsledighet
ref. till samma ansökan för tiden 20 – 24.11.2017. Längre tjänst/arbetsledighet än 14 dagar behandlas
alltid av Kst. enligt gällande förvaltningsstadgan. Frågan om förlängning av arbetsledighet ref. Kst. §
87/ 06.09.2017.
FÖRSLAG:
Förslag att N.n. beviljas arbetsledighet också för resten av tiden d.v.s. 25.11.2017 – 31.05.2018.
Som motivering anförs annat arbete för kommunen och att vikarien är klar.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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131. UTHYRNING AV UTRYMME I LAPPO SKOLBYGGNAD.
Kommunstyrelsen 22.11.2017:
Jari Kokkonen, bosatt i Lappo året runt, anhåller om att få hyra del av Lappo skolbyggnads
”gymnastiksal” för sina musikinstrument. Kommunen saknar hyrestaxa för ”mindre” uthyrningar.
FÖRSLAG:
Utrymmet på ca 20-25 m2 uthyres till Kokkonen för 50 € (inkl. moms.) per månad (ca 2 €/m2) under
följande villkor fr.o.m. december 2017:
- hyresavtalet, ombesörjs av KD, gäller en månad i taget så att KD, om behov och utan ”större”
motiveringar, kan säga upp hyresavtalet med en kalendermånads varsel. Hyran erläggs utan skild
uppmaning senast 5 dagen följande månad.
- hyresgästen får inte nyttja utrymmet till annat än för musikinstrument m.m. Utrymmet får alltså inte
nyttjas som egentligt förråd d.v.s. för diverse.
- i utrymmet får inte bevaras sånt som är brandfarligt eller motsvarande.
- utrymmet får inte nyttjas för övernattning, sammankomster, möten m.m.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

13

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

22.11.2017

132. AVTAL MED LAPPO VATTEN OCH MILJÖ RÖRANDE GÄLLANDE
VATTENTÄKTEN VID LAPPO SKOLBYGGNAD/INITIATIV LAPPO VATTEN OCH
MILJÖ.
Kommunstyrelsen 22.11.2017:
Lappo vatten och miljö har inkommit med bifogade initiativ samt utkast till avtal. KD har diskuterat
ärendet med kommuntekniker Qvarnström och kommit fram att initiativet är lovvärt och m.a.o. kan
godkännas och undertecknas. För kommunen ändras i praktiken inget , ref. avtalsutkastet, och
kommunen erhåller ett medlemskap för Lappo skolbyggnads anslutning utan ersättning samt betalar
som övriga medlemmar för driften d.v.s. vattenförbrukningen (in-ut).
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till avtal (utkast) godkänns.
Vad gäller eventuellt behov av vägservitut till vattentäkten m.m. så är ansvaret Lappo Vatten och
Miljös (kommunen godkänner alltså ett skilt servitut vid behov).
Avtalet undertecknas för kommunens del av KD.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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133. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM:
Kommunstyrelsen 22.11.2017:
KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:
- KD efter hörande av Kst. och Näringsnämnden föreslagit för Leader Ålands valberedning till mötet
29.11.2017 att Marianne Karlström föreslås fortsätta i Leader Ålands LAG grupp m.m.
- PM rörande kommunstrukturen givet av ÅLR 25.09.2017 (erhållits via annan kommun, inte av
ÅLR).
--------
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134. KONSTATERANDE AV FÖRLORAD VALBARHET TILL SOCIALNÄMNDEN OCH
VAL AV NYA MEDLEMMAR FÖR MANDATPERIODEN 2016-2020 /EXTRA ÄRENDE .
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.
-----------------
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 22.11.2017. §§ 121 – 134.
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:
§§ 125, 126,127, 134.
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 121-124, 133.
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 128-132.
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.
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Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten:
Ålands förvaltningsdomstol
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.

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

19

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

22.11.2017

Avgift för besvär till domstol.
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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