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KALLELSESIDA
utfärdad
Sammanträdestid: 29.05.2019, kl.19.40 - .
Sammanträdesplats: Brändö kommunkansli, Åva.
§ 8. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 9. PROTOKOLLJUSTERARE
§ 10. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN.
§ 11.

AVFALLSTAXOR FR.O.M. 01.01.2020.

§ 12. FÖRLÄNGT BORGENSÅTAGANDE/BKF.
§ 13. FYLLNADSVAL AV PERSONLIG ERSÄTTARE TILL NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN
OCH SOCIALNÄMNDEN/BEVILJANDE AV BEFRIELSE OCH VAL /JK.
§ 14. FYLLNADSVAL AV ORDINARIE MEDLEM I KOMMUNSTYRELSEN./BEVILJANDE AV
BEFRIELSE OCH VAL /MÖ.
§ 15. ERBJUDANDE ATT KÖPA FASTIGHET/ FÖRENING BRÄNDÖ HEMGÅRD R.F.
§ 16. DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT/OFFERT.

§ 17. TILLÄGGSBUDGET I.
§ 18. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Protokollet framläggs till påseende 05.06.2019 , 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 22 –
29.05.2019.
Intygar John Wrede, kom.dir.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdestid:

onsdagen 29.05.2019 kl.19.47 – 21.14.

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

Janica Modig-Eklund

Övriga:
Tommy Öström, Kst.ordf.
Marja Tuomola, Kst. viceordf.
John Wrede, kom.dir.
Paragraf §§ 8 – 18.
Underskrifter:
Jonny Karlström
ordförande

John Wrede
protokollförare

Janica Modig-Eklund
protokolljusterare

Pia Lindberg-Lumme
protokolljusterare

Utdragets riktighet intygar

Protokollet framlagts till påseende intygar:

Åva, datum

/

2019
datum_______namn_____________________________

John Wrede, kommundirektör
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8. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.

Kommunfullmäktige 29.05.2019;
Konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutför
(tiden justerad 27.05.2019, ordf. och KD, för att få mötet beslutfört, meddelats per sms till samtliga ledamöter).
9. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunfullmäktige 29.05.2019;
Till protokolljusterare valdes Pia Lindberg-Lumme och Janica Modig-Eklund.
--------------------------------------------------------------------------------------------

10. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunfullmäktige 29.05.2019;
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan.
Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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11. AVFALLSTAXOR FR.O.M. 01.01.2020.
Byggnadstekniskanämnden 26.03.2019;
Nuvarande taxor är från 2017.
Föreslår höjning på 10 € /kund samt 5€/mindre än 100 € taxa till år 2020.
2020
FAST BOSATTA

ÖVRIGA

antal fastig taxa € antal
taxa Inkomster
personer K
K
fastig E
€E €
1
53
140
12 220
10060
2
57
200
9 320
14280
minst 3
38
240
2 420
9960
Summa

148

23

34300

FRITIDS BOSATTA
antal fastig
antal
taxa
personer K
taxa K fastig E
E
Inkomster
193
160
35 220
38580
Summa
193
35
38580

antal
fastig
K
taxa Inkomster
Stuguthyrare
34 140
4760
Ekoavgifter
41
40
1640
Avgifter/lägenhet
60 180
10800
Renhål.avg. enl.
uppsk.
15
1500
Ekoavgift företag
35
70
2450
ÅVC inkomster
1
4000
Summa

25150

FAST BOSATTAS FRITIDSHUS
antal fastig
personer K
taxa K Inkomster
36
55
1980
Summa
36
1980
Avfallsavgifter ink. €
74860
Avfallsavgifter
stuguthyrare €
4760
Ekoavgifter €
1640
Bostadsbolag/lägenhet
€
10800
Renhållningsavg. enl.
uppskattning €
1500
Ekoavgift företag €
2450
Återvinningcentral ink.
(ink metall och
€
4000 avgifter)
Inkomster tot €
100010

Förslag: Enligt modell till år 2020 och inkomsterna på 100.000 € ökning med 6.000 €
Beslut: Enligt förslag.
---------------------------.. Forts....
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11. AVFALLSTAXOR FR.O.M. 01.01.2020 forts...
Kommunstyrelsen 24.04.2019;
Genomgång av Byggnadstekniskanämndens förslag i ärendet.
FÖRSLAG:
Byggnadstekniskanämndens förslag i ärendet omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfulllmäktige 29.05.2019:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt Kst:s förslag.
------------------------
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12. FÖRLÄNGT BORGENSÅTAGANDE/BKF.
Kommunstyrelsen 24.04.2019:
Kommunfullmäktige beslöt i §14/26.03.2014 att bevilja Andelslaget BKF (Brändö-Kumlinge fiber) borgen för sin
kontokredit. För Brändös del gäller det beloppet 150.000 €.
BKF har sedan dess slutbetalat sitt ”vanliga” lån men behöver fortsatt av likviditetsskäl kontokredit. Denna kredit
måste förnyas (BKF:s styrelse17.03.2019) och långivaren (Ålandsbanken Abp) önskar i samband med detta ett
förtydligande från borgenärerna att borgensåtagandet fortsatt gäller.
Kumlinge har behandlat och godkänt motsvarande förtydligande d.v.s. att borgensåtagandet fortsätter att gälla.
KD John Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet.
FÖRSLAG (av Kst.ordf. Öström):
Brändö kommun ställer borgen för Andelslaget BKF:s avtal med Ålandsbanken Abp om att förlänga befintlig limit
660100-105628 om 300.000 euro med 5 år (nytt slutdatum 30.04.2024) så att Kumlinge kommun borgar för halva
summan som utnyttjas (max 150.000).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Kommunfulllmäktige 29.05.2019:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt Kst:s förslag.
--------------------------
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13. FYLLNADSVAL AV PERSONLIG ERSÄTTARE TILL NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN
OCH SOCIALNÄMNDEN/BEVILJANDE AV BEFRIELSE OCH VAL /JK.
Kommunstyrelsen 24.04.2019:
JK anhåller om att bli befriad från uppdraget som personlig ersättare i kommunens Närings- och utvecklingsnämnd
och Socialnämnd i.o.m. att hen har flyttat från kommunen. Ref. till Ålands kommunallags 54§ bör medlem 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. JK vald av Kfge 17.02.2016 till ersättare i
nämnderna (i Närings- och utvecklingsnämnden för SN och i Socialnämnden för RH).
FÖRSLAG (ordf):
Johanna Kull beviljas befrielse fr.o.m. 01.07.2019 och Kfge uppmanas välja nya personliga ersättare i Närings- och
utvecklingsnämnden och Socialnämnden.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------

Kommunfulllmäktige 29.05.2019:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Förslag av Jonny Karlström att till personlig ersättare för Roger Husell väljs Louise
Hellberg/Socialnämnden.
Förslag av Olof Holmberg att till personlig ersättare för Stefan Nordman väljs Pia Nummelin/Närings-och
utvecklingsnämnden.
Gäller för resten av mandatperioden 2016 - 2019.
Enligt Karlströms och Holmbergs förslag.
---------------------------------------------------
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14. FYLLNADSVAL AV ORDINARIE MEDLEM I KOMMUNSTYRELSEN/ BEVILJANDE AV
BEFRIELSE OCH VAL /MÖ/.
Kommunstyrelsen 15.05.2019:
MÖ anhåller om att bli befriad från samtliga kommunala förtroendeuppdrag i Brändö kommun fr.o.m. 01.08.2019
i.o.m. att hen har erhållit arbete i Sverige och m.a.o. inte kan delta i möten på Brändö. Ref. till Ålands kommunallags
54§ bör medlem 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. MÖ vald till
medlem av Kst. för 2018-2019 (se Kfge 31.01.2018) , till medlem av trafikarbetsgruppen (se Kst. 14.02.2018), Kst:s
representant i Biblioteks- och kulturnämnden (se Kst. 14.02.2018).
Ledamot Öström anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet.
Kst. beslöt enhälligt ta upp ärendet till behandling som brådskande (för att behandlas av Kfge före 01.08.2019, prel.
följande möte 29.05.2019).
FÖRSLAG (ordf):
Mathilda Öström beviljas befrielse från uppdraget som ordinarie medlem i Kst. fr.o.m. 01.08.2019.
Ärendet till Kfge (beviljande av befrielse samt val av ny Kst. ledamot för resten av perioden 2018-2019).
MÖ beviljas befrielse från uppdraget som medlem i trafikarbetsgruppen (av Kst. som vid behov tillsätter ny medlem
fr.o.m. 01.08.2019). Kst. väljer ny representant i Biblioteks- och kulturnämnden när Kfge valt ny medlem i Kst.
BESLUT:
Enligt förslag,
-----------------

Kommunfulllmäktige 29.05.2019:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Förslag av Jonny Karlström att Marianne Karlström utses till ordinarie medlem i stället för
Mathilda Öström (som beviljas befrielse fr.o.m. 01.08.2019).
Förslag av Jonny Karlström att till personlig ersättare för Marianne Karlström utses Mikaela Berg och att till
personlig ersättare för Hans-Olof Gustavsson utses Mikael Eklund (byter plats i Kst.).
Gäller för resten av mandatperioden 2018 - 2019.
Enligt Karlströms förslag.
-------------------------------
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15. ERBJUDANDE ATT KÖPA FASTIGHET/ FÖRENING BRÄNDÖ HEMGÅRD R.F.

Kommunstyrelsen 31.10.2018:
Föreningen för Brändö Hemgård r.f. erbjuder fastigheten Lillstugan i Brändö by inkl. byggnad (radhus med tre mindre
lägenheter).
Som bilaga erbjudandet med köpesumma samt värderingsutlåtande och karta.
FÖRSLAG:
Brändö kommun är intresserad av erbjudandet men vill diskutera köpesumman utgående från byggnadens skick m.m.
(behov av renovering, tilläggsisolering m.m., besiktning av fastigheten).
Som motivering för intresset anförs att kommunen är bättre lämpad som uthyrare än en förening som bygger på
frivilligarbete m.m. I köpet ingår tomten som Solkulla står på och därför naturligt att kommunen äger tomten (idag
betalar kommunen ett arrende om 300 €/år). De tre lägenheterna är uthyrda varför kommunen får en bruttoinkomst i
storleksordningen ca 8 400 € (obs! att hyresgästerna själva betalar värmen m.m., d.v.s. inkomsterna utgående från s.k.
”kallhyra”) på årsbasis utöver inbesparingen av det årliga arrendet. Hyresinkomsten innebär och m.a.o. en hyfsad
avkastning för det kapital som kommunen idag har, utan nämnvärd avkastning, i sin kassa.
Kst. låter besikta fastigheten (utförs av kommuntekniker Qvarnström) och ger därefter Kst. ordf. Öström och KD
Wrede i uppdrag att diskutera med Föreningen för Brändö Hemgård r.f.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Utlåtande, besiktning gjord, av fastigheten erhållits av kommuntekniker Bo Qvarnström. Utgående från besiktningen
och vad som kommit fram att borde åtgärdas antingen så fort som möjligt eller helst inom ett par år har ordf. Öström
och KD Wrede kommit fram till att kommunen kan betala 105.000 € för fastigheten inkl. byggnader (tomten på
1,0876 hektar och lägenheternas totala bostadsyta på 137 m2). Summan, ”motbudet” bygger ytterligare på
kvadratmeterpriset om knappa 900 € som begärs för mindre radhuslägenhet i Brändö by (skicket uppskattats snäppet
bättre än Lill-stugans). Tomtpriset, enligt anbudet, om 22 000 € uppfattas som acceptabelt (också fast det i praktiken
bara finns en möjlig köpare d.v.s. kommunen). Bifogas förslag till uträkning av det pris kommunen kan tänka sig
betala för
Ordf. och KD presenterat förslaget till vad kommunen torde kunna betala för fastigheten m.m. till föreningens ordf.
Margaret Lundberg som tagit upp förslaget med föreningens styrelse varefter priset justerats något till förmån för
föreningen (några tusen) som underlag för föredragandes (KD:s) förslag.
FÖRSLAG:
Kst. erbjuder (slutgiltigt beslut av Kfge) Brändö Hemgård r.f. 115.000 € totalt för fastigheten och byggnaden (ref. till
resonemanget i bilagan ”motbud”).
Kst:s ”motbud” i kraft t.o.m. 31.03.2019 (obs! ej bindande för kommunen eftersom Kfge i sista hand fattar beslut i
frågan).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Forts…
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15. ERBJUDANDE ATT KÖPA FASTIGHET/ FÖRENING BRÄNDÖ HEMGÅRD R.F. Forts..

Kommunstyrelsen 15.05.2019:
Bifogas Brändö Hemgård r.f:s (framöver föreningen) protokoll med beslut om att inte godta kommunens ”motbud”
utan kvarstå vid den begärda överlåtelsesumman d.v.s. 125 000 € (bifogas).. Dock har föreningens styrelse 13.05.2019
fattat beslut om att förnya terassdörrarna ref. till Kst:s kostnadsberäkning om 10 000 € för åtgärden (bifogas) Forts…
Innebär att föreningen kommer emot såpass mycket att priset blir det som kommunen erbjudit.
KD hört kommuntekniker BQ om byggnadstekniska nämndens eventuella synpunkter på övertagande av fastigheten
m.m. 16.04.2019. BQ konstaterat att visst, om än i sammanhanget marginellt, merarbete för fastighetsskötaren och
vissa merkostnader för RO Uthyrda fastigheter. Uthyrningen (beslut om hyra etc. Om och när fastigheten övergår till
kommunens ägo) kommer att handhas av KD precis som för kommunens övriga hyresbostäder (förutom Solkullas
lägenheter).
Margaret Lundberg, ordf. för föreningen, ser det som lämpligt att fastigheten m.m. övergår till kommunens ägo fr.o.m.
01.01.2020.
FÖRSLAG:
Brändö Hemgård r.f:s pris om 125 000 € godkänns (förutsätter att terassdörrarna är utbytta senast när köpebrevet
undertecknas).
Som motivering refereras till Kst:s behandling 31.10.2018 av ärendet.
Hyran fastslås av Kst. (fastigheten på RO Uthyrda fastigheter, uthyrningen handhas av Kst.).
Köpebrev m.m. behandlas separat av Kst.
Ägandet bör övergå senast per 01.11.2019 till kommunen.
Ärendet till Kfge. (anslaget i samband med tilläggsbudget I).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Kommunfulllmäktige 29.05.2019:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Ledamot Lundberg anmälde jäv (ordf. för Brändö Hemgård rf:s styrelse) och deltog sålunda ej i
behandlingen av ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt Kst:s förslag.
-----------------------
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16. DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT/OFFERT.
Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018:
Konstaterades att Kfge i budgeten för 2018 givit nämnden följande uppdrag: ” Närings- nämnden/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”.
I samband med diskussionen om ”kommunikatören” hördes m.m. Patricia Wiklund från INVENIRE MARKET
INTELLIGENCE OY.
FÖRSLAG:
Diskussion utgående från uppdraget och KDs skisser om ”projektarbetet”.
Ärendet återremitteras till KD för vidare planering (KD för dialog med nämnden per e-post).
Av Patricia Wiklund/Invenire Oy begärs offert för utarbetande av arbetsplan m.m. för ”kommunikatören” . Nämnden
anser att ”kommunikatören” behöver en plan/strategi för vad som bör göras utgående från målsättningen att locka
inflyttare till kommunen. Innehållet i planen/strategin kan långt bygga på den erfarenhet (inkl. material) som nämnden
har från flera års erfarenhet av arbete med inflyttnings”utmaningen” men som dock kräver en klart formulerad
strategi/struktur för att kunna förverkligas med ”kommunikatören” som redskap. Utan plan/strategi/struktur riskerar
”kommunikatören” att tappa bort sig i den komplexa utmaningen.
Nämnden ser redan nu att anställningen av ”kommunikatören” sannolikt kommer att skjutas fram till att börja tidigast
juni 2018 ref. till behovet av plan/strategi/struktur. Preliminärt kommer följande Kfge att hållas 11 april vilket innebär
att nämnden bör ha förslaget till Kst. klart inom medlet av mars.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 12.02.2018:
Nämnden bekantade sig med Invenire Oy.s plan för projektet, kommunikatören. Bifogas.
FÖRSLAG:
Ärendet återremitteras en gång till för ytterligare beredning av KD (dialog med nämnden per e-post).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 19.03.2018:
Invenire Oy lämnat nytt förslag till offert för förslag till plan, hjälp, för att förverkliga projekt
”kommunikatör/marknadsförare” (bifogas) d.v.s. i två delar. Framtagits förslag till arbetsuppgifter, kompetenskrav ,
löneinplacering m.m. (se bilaga) samt detaljbudget (se bilaga).
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till:
- arbetsuppgifter m.m.
- detaljbudget m.m.
FORTS....
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16. DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT/OFFERT..forts....
- offert från Invenire Oy
..omfattas
Äskas anslag av Kfge (prel. möte 11.04.2018) ref. till ovan nämnda:
- Kommunikatören för 2018 (obs! beaktande av anslag för minst 1 år d.v.s. fram till 30.5- 30.6.2019, 12 månader,
d.v.s. i princip ett anslag också för 2019 om minst 29 000 € i 2019 års budget ) : 30 160 €.
- Offert från Invenire Oy: Obs! Del 1 består av fas 1, 2 och 3 i processen. Priset på del 1 är 7500 EUR (moms
0%).Del 2 består av fas 4,5 och 6 i processen. Priset på del 2 är 6000 EUR (moms 0%). Totalt ,m.a.o. 13 500 € (om
rekryteringen inte lyckas så stannar processen efter del 1 d.v.s. fas 1,2 och 3 = 7500 €).
Nämnden ”äskar” också i samma veva om att nämndens totalanslag i gällande budget för 2018 minskas med 10 000 €
(finns utrymme). Innebär att nettoeffekten, ökningen, i så fall blir max. 33 660 € för 2018.
Om Kfge beviljar äskade anslag behandlar och godkänner Närings- och utvecklingsnämnden närmare detaljer i form
av utannonsering, arbetsavtal, detaljbudgeten m.m. (nödvändig om”möblering” och införande av bifogade
detaljbudgets anslag) samt offerten från Invenire Oy m.m. på möte senast medlet av maj 2018 (Kfges beslut torde
vinna laga kraft strax före medlet av maj).
Kommunikatören torde kunna påbörja sitt arbete ca medlet-slutet av juni 2018.
Ärendet till Kst. (bl.a. för löneinplaceringen d.v.s. månadslön 3000 €, heltid, 100%).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 04.04.2018;
Genomgång av Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet (bifogas: arbetsuppgifter m.m., - detaljbudget, offert från Invenire Oy).
FÖRSLAG:
Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet omfattas med tillägget att nämndens anslag endast minskas med
5000 € (KD vid en noggrannare analys kommit fram till att nämndens, resultatområdets, anslag inte tillåter en
minskning om 10 000 € d.v.s. som nämnden föreslagit om de uppdrag som finns i budgeten skall kunna verkställas
ref. bl.a. till att flera av anslagen är ”låsta”).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 11.04.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet (bifogas samma bilagor som till Kst.).
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------Närings- och utvecklingsnämnden 14.05.2018:
FORTS....
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16. DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT/OFFERT..forts....
KD varit i kontakt med Patricia Wiklund på Invenire Oy och kommit fram till bifogade förslag till tidtabell för
”projekt” Kommunikatören.
Konstaterades ytterligare att Kfges beslut i ärendet bör ha vunnit laga kraft med tanke på att börja
verkställa beslutet.
FÖRSLAG:
Förslag att bifogade tidtabell omfattas. Innebär att annonseringen närmare (utformningen av annonsen m.m., samt var
annonsera) delegeras till de som träffas vecka 22-23 (blir alltså inte i form av ett regelrätt nämndmöte). Till träffen
(inget arvode) kallas samtliga ordinarie i nämnden (strävan är att ”kallelsen” skickas ca en vecka före träffen). Vad
gäller innehållet i annonsen hänvisas till bifogade ”KOMMUNIKATÖR” 2018 – 2020 .....ARBETSUPPGIFTER
M.M. (bygger på motsvarande bilaga till nämndens möte 19.03.2018). Träffen vecka 22-23 har alltså rätt att göra
smärre motiverade ändringar. Vad gäller rekryteringen så delegeras beredningen (vem som väljs för intervjuer m.m.,
och medverkan vid själva intervjutillfällena) till arbetsgrupp (arvode enligt arvodesstadgan) bestående av Invenire
Oy:s Patricia Wiklund, ordf. Emelie Bergendahl och KD.
Kostnaderna för allt (här närmaste med tanke på annonseringskostnaderna) inom ramen för gällande budget för
Närings- och utvecklingsnämnden.
Förslag att Invenire Oy:s offert, se bilaga Närings- och utvecklingsnämnden 19.03.2018, omfattas och nämnden då
medveten om de två ”skedena” d.v.s. skede 1 (steg 1 – 3) fram till att förslag till KOMMUNIKATÖR har presenterats
nämnden (möte enligt tidtabellen prel. 20.08.2018) och skede 2 (steg 4-6) från det att KOMMUNIKATÖREN har
anställts av nämnden (fr.o.m. prel. 03.09.2018). Avtal med Invenire Oy, utgående från offerten, undertecknas av Ordf.
Bergendahl och KD.
I övrigt med hänvisning till bifogade tidtabell.
Medlen för Kommunikatören (ref. till Näringsnämnden 19.03.2018 och Kfge 11.04.2018) regleras i bifogade
omdisponerade detaljbudget.
Nämnden meddelar Kfge , för tilläggsbudget 1 , ändring i äskandet om anslag för KOMMÚNIKATÖREN så att
totalsumman blir18 124 € (ref. till senare start d.v.s. början av september jfr. tidigare planens början av juni).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2018:
Konstaterades att uppdraget varit utannonserat i två omgångar (AMSen och mo.fi samt facebook, hemsidan). Första
omgången t.o.m. 20.09.2018 (knappa två veckors lediganslående). Per den 20.09.2018 inlämnats 6 ansökningar.
Arbetsgruppen beslutat (per e-post början av vecka 39) att antalet sökande lågt m.m. (ingen av de sökande villiga att
bosätta sig i kommunen även om några av de sökande ”intressanta”) och därför behov av att lediganslå en andra gång
för att få flera sökanden. Andra omgången t.o.m. 05.10.2018. Tillsammans med tidigare ansökningar totalt 3
ansökningar.
FORTS....

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

29.05.2019

s.14

14

16. DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT/OFFERT..forts....
FÖRSLAG:
Förslag av arbetsgruppen (efter personlig intervju av sökande EH måndagen 29.10.2018, kl.15.10 – 16.45) att EH inte
i nuläget väljs till uppdraget som digital innehållsproducent (dip).
Förslag att uppdraget lediganslås på nytt d.v.s. ansökningstiden förlängs till 30.11.2018, kl.15.00.
Innebär anställning tidigast från 01.01.2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------Närings- och utvecklingsnämnden 17.12.2018:
Konstaterades att inom utsatt tid (30.11.2018, kl.13.00) har två nya ansökningar inlämnats (EB och HL). Ytterligare
finns en sentida (BB) och en tidigare ansökan (EH) d.v.s. totalt 4 ansökningar.
Arbetsgruppen ordf. EB och sekr. JW, gått igenom ansökningarna (dialog intervju med EB och BB per SKYPE och epost) varav HL:s i ett tidigt skede avskrivits (ansökan enbart på finska och ingen kontakt efter att KD meddelat att
DIP:en också bör behärska svenska, HL angivit tillfredsställande kunskaper i svenska i sitt CV ). Utlåtande om
sökande erhållits av Patricia W/Invenire Oy Ab och i samma brev (e-post 9.12) givit offert för Alternativt förslag för
att starta processen med ett behövligt digitalt underlag och innehåll (37 400 €).
Konstaterades att Kfge (10.12.2018) strukit anslaget för Digitala innehållsproducenten men lämnat öppet för att med
relativt kort varsel våren 2019 behandla nytt förslag om verkställandet av projektet.
FÖRSLAG:
Nämnden förordar för Kst./Kfge Invenire Oy Ab:s offert förutsatt att Invenire och BB (senast per 7.1.2019) omfattar
projektets genomförande enligt följande ungefärliga tidtabell (Invenire + BB/EB); den av Invenire föreslagna
helhetslösningen/offerten under februari – maj 2019, Invenire sätter in DIP:n i hur arbetet skall planeras och fortsätta
under ca 2 veckors tid i slutet av Invenires uppdrag. Som motivering anförs att DIP:n i det stora hela bör följa
konceptet/presentationen ”KOMMUNIKATÖR” 2018 – 2020 .....ARBETSUPPGIFTER M.M.” (vad gäller målgrupp,
Ikigai, kundresa m.m.), BB/EB föreslås arbeta som DIP på heltid under 6 månaders tid ca juli – december 2019
(möjligt att skjuta fram starten för uppdraget som DIP på heltid med någon månad) om möjligt fortsättning ytterligare
med BB/DIP för 6 månader med DIP-arbete 1 dag i snitt per vecka d.v.s. ca januari – juni 2020 (BB). Efter en analys
av utfallet kan ev. Fortsatt arbete dryftas av Närings-nämnden.
Ytterligare förutsatt att Invenire, ref. till offerten, godkänner följande villkor: se punkt 3; att Invenire styr projektet
självständigt men vid behov i samarbete med Närings- och utvecklingsnämnden/KD (månatlig redovisning hur arbetet
framskrider) samt, se punkt 4; att Invenires arbete organisatoriskt läggs direkt under Närings- och utvecklingsnämnden
(som motivering; Kfge handhar inte den operativa verksamheten. Den hör till Kst:s och nämndernas ansvarsområde).
Invenire bör finnas tillhands för att svara på frågor m.m. av i första hand DIP:n minst 2 månader efter att Invenire
avslutat sin del av projektet, ref. till offerten, totalt 20 timmar (erläggs enligt Invenires timtaxa).
Projektet förs till Kst. och Kfge för beviljande av anslag förutsatt att både Invenire och BB (i första förslagsrum, i
andra EB) omfattar ovan nämnda tidtabell m.m. Om någondera inte omfattar tidtabellen (med innehåll) förfaller
projektet.
Kostnaden (äskade anslaget) för ovan nämnda upplägg beräknas till ca 70 000 € (fördelat på 2019 och 2020 enligt
upplägget). Närmare summa för anslaget (tas fram av ekonomikansliet) när tidsramen för upplägget klarlagts (se ovan
cirka tidtabell i detta skede) och beroende på vem av Forts....
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16. DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT/OFFERT.forts.....
BB ges tid till 07.01.2019 att godkänna tidtabellen, upplägget. Om BB inte godkänner upplägget, kommer med svar
senast 07.01.2019 går erbjudandet vidare till EB som ges tid t.o.m. 11.01.2019.
Följande Kst. preliminärt 14.01.2019 och Kfge 21.01.2019.
Som motivering till att välja BB i första hand anförs framförallt BB:s kunskaper , i.o.m. Brändö bakgrund, rörande
kommunen på flera olika plan men också beredskapen att vara närvarande i kommunen d.v.s. ”på ort och ställe” . I
övrigt anses både BB och EB , som erfarna kommunikatörer, ha samma möjlighet att utföra uppdraget som DIP med
framgång.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 25.02.2019;
Konstaterades att varken Invenire Ab eller BB har möjlighet att åta sig uppdraget (projektet) ref. till
nämndens föregående behandling av frågan (se protokollet 17.1.2018) varför projektet förfaller och m.a.o. läggs på is
tillsvidare.
Diskussion om hur gå vidare (behovet att marknadsföra kommunen för inflyttning kvarstår i högsta grad...ex.
invånarantalet minskat med ca 5,1 % mellan 2013 – 2018 och fr.o.m. hösten 2019 har skolan max. 25 elever, dagis
under 10 barn och årligen föds 1-2 barn i snitt även om det 2018 flyttade in dryga 30 personer till kommunen så
fortsätter invånarantalet att minska för snart 100 året i rad , se toppen i början av 1920-talet).
FÖRSLAG:
Erika Brenner (copy, text m.m.) och Edward Hallberg (social media, tekniska biten m.m.) erbjuds att komma med ett
gemensamt upplägg (samarbete) typ DIP-”light” med Invenires ”koncept” (lunta) som avstamp.
Eftersom medel saknas bör tilläggsanslag äskas.
Brenner och Hallberg ges tid till ca medlet av mars att komma med förslag inkl. budget (kostnad; köp- tjänst) och
nämnden behandlar preliminärt måndagen 25.03.2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 27.03.2019:
EH/Sealake ( i samarbete med EB) har inkommit med bifogade offert.
Totalkostnad för projektet 24 342 € för tiden juli 2019 – juli 2020.
EH närvarande för diskussion m.m. kl.18.05-19.10 (ej närvarande vid diskussion om förslag och beslutsfattandet).
FÖRSLAG:
Förslag att offerten omfattas om anslag beviljas.
Eftersom anslag saknas så äskas tilläggsanslag om 12 121 € för projektet (för hela men enligt uppdelningen på åren
2019 – 2020) i innevarande års budget.
För att komma igång med projektet enligt offertens tidtabell (juli 2019) så ber nämnden om snarast rask behandling av
ärendet (Kst. och Kfge).
För fortsättningen (ref. offerten del 2, januari - juli 2020) anslag 12 121 € i samband med budgeten för 2020.
Forts.....
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16. DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT/OFFERT.forts.....
Om fortsättning ytterligare med DIP-assistent från sommaren 2020 så äskas skilt anslag senast våren 2020 (2-3 timmar
per vecka, kostnad ca 300-400 €/månad).
Som motivering anförs att behovet i högsta grad fortfarande finns (ref. bl.a. till kommunens Vision m.m.) d.v.s. att
förbättra kommunens marknadsföring (synlighet) för inflyttning och då framförallt i sociala media (lyfta till en
avsevärt högre nivå än dagens amatörmässiga, slumpmässiga).
Om anslag beviljas behandlas avtal m.m. på separat möte i maj-juni (också om behov av referensgrupp eller/och
rapportering).
Ärendet till Kst.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 15.05.2019;
Genomgång av Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet.
Konstaterades att Kfge § 57/10.12.2018 (budgetbehandlingen 2019) fattat beslut (i samband med strykning av anslag)
om DIP:n:
” Frågan tas upp till behandling på nytt av Kfge våren 2019 efter beredning då anslag kan beviljas (ej med i budgettexten)”.
FÖRSLAG:
Förslag att Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet omfattas.
Ärendet till Kfge. (anslaget i samband med tilläggsbudget I).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Kommunfulllmäktige 29.05.2019:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt Kst:s förslag.
---------------------------
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17. TILLÄGGSBUDGET I.
Kommunstyrelsen 15.05.2019;
Enligt budgeten (tidtabellen) för år 2019 bör nämnderna per 15.05.2019 inkomma med
anhållan om ändringar i årets budget (Tilläggsbudget II).
Obs! Årets första tilläggsbudget d.v.s. ingen tilläggsbudget i mars (ursprungliga tilläggsbudget I).
FÖRSLAG:
Förslag att bifogade förslag till Tilläggsbudget I omfattas (innebär att underskottet för 2019 ökar till 333 682 €, från
budgetens 303 661 €, obs! Exklusive avskrivningar)
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Kommunfulllmäktige 29.05.2019:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt Kst:s förslag (tilläggsbudgeten bifogas)
-------------------------------------------------------
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18. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunfullmäktige 29.05.2019;
KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:
-Brändö – Kumlinge fibers andelsstämma och bokslut för 2018. Möte 19.05.2019. Val av ny styrelse för 2019 d.v.s.
Christian Dreyer (Kumlinge), Robert Granlund och John Wrede, Brändö som ordinarie med Kaj Törnroos som enda
suppleant (stadgeändring i samband med andelsstämman så att styrelsen framöver består av 3-8 ordinarie medlemmar
och 1-2 suppleanter). Styrelsen valde inom sig på konstituerande möte 21.05.2019 Christian Dreyer till ordförande och
John Wrede till sekreterare.
-Riksdagsvalet 2019 i Brändö (från centralvalnämnden):

Antalet röstberättigade i RDV var sammanlagd 479 personer. Bland dem fanns 114 personer bosatta i sammanlagd
åtta länder utanför Finland. Röstningsprocenten i förhandsvalet blev 33,8 % (151 röster Åland/ Finland och 11 röster
utomlands). Röstningsprocenten på vallokalen på valdagen 14.4. var 16,2%. Röstningsprocenten i valet blev 50 %,
m.a.o. totalt 240 personer använde sin rösträtt. Nio röster måste dock förkastas som ogiltiga (1,8 %).
-Följande Kfge (bokslut 2018 m.m.) prel. 26.06.2019 (ungdomslokalen Jurmo).
------------------------------------------------------------------------------------------------
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BESVÄRSANVISNING
Brändö kommun - KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum för sammanträde: 29.05.2019/ §§ 8 – 18.
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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