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KALLELSESIDA
utfärdad
Sammanträdestid: 08.11.2017, kl.19.00 - .
Sammanträdesplats: Brändö kommunkansli, Åva.

§ 39. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 40. PROTOKOLLJUSTERARE
§ 41. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN.

§ 42. TILLÄGGSBUDGET II 2017.
§ 43.INKOMSTSKATTESATS 2018.
§ 44. FASTIGHETSSKATTESATS 2018.
§ 45. HUNDSKATT ÅR 2018.
§ 46. GENOMGÅNG OCH FYLLNADSVAL AV MEDLEMMAR TILL CENTRALNÄMNDEN OCH
VALNÄMNDERNA INFÖR PRESIDENTVALET 2018.
§ 47. VAL AV VALNÄMNDER FÖR FOLKOMRÖSTNINGEN 28.01.2018.
§ 48. FYLLNADSVAL AV LEDAMOT TILL SKOLNÄMNDEN/BEVILJANDE AV BEFRIELSE OCH VAL
AV NY LEDAMOT/SARA TOBIASSON.
§ 49. ANHÅLLAN OM FINANSIERING. TILLÄGG/UBV. FAB KRUSÄNG.
§ 50. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 22.11. 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 02
– 08.11.2017.
Intygar John Wrede, kom.dir.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdestid:

08.11.2017, kl.19.00 – 20.16.

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.

Paragraf §§ 39 Underskrifter:
Jonny Karlström
Ordförande

John Wrede
protokollförare

Björn Carneholm
protokolljusterare

Peter Granberg
protokolljusterare

Utdragets riktighet intygar

Protokollet framlagts till påseende intygar:

Åva, datum

/

2017
datum_______namn_____________________________

John Wrede, kommundirektör
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39. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 08.11.2017;
Konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
40. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunfullmäktige 08.11.2017;
Till protokolljusterare valdes Björn Carneholm och Peter Granberg.

41. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunfullmäktige 08.11.2017;
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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42. 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.
----------------Kommunfullmäktige 08.11.2017:
Genomgång av Kst.s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Ensligt förslag.
------------------
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43.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.
---------------Kommunfullmäktige 08.11.2017:
Genomgång av Kst.s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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44. 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.
----------------Kommunfullmäktige 08.11.2017:
Genomgång av Kst.s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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45. 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.
-----------------Kommunfullmäktige 08.11.2017:
Genomgång av Kst.s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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46. 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.
----------------Forts…
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46. 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.Forts….
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46. GENOMGÅNG OCH FYLLNADSVAL AV MEDLEMMAR TILL CENTRALNÄMNDEN OCH
VALNÄMNDERNA INFÖR PRESIDENTVALET 2018 forts…
Kommunfullmäktige 08.11.2017:
Genomgång av Kst.s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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47. 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.
----------------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.
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48. 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.
----------------Kommunfullmäktige 08.11.2017:
Genomgång av Kst.s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

08.11.2017

s.13

13

49. ANHÅLLAN OM FINANSIERING. TILLÄGG/UBV. FAB KRUSÄNG.
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.
Forts…..

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

08.11.2017

s.14

14

49. ANHÅLLAN OM FINANSIERING. TILLÄGG/UBV. FAB KRUSÄNG.
Forts....
Konstaterades av ordf. att med garanti avses 20% av banklån ej av aktiekapitalet. Förtydligande: max. 30 % av
aktiekapitalet dock max. 100 000 €.
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 tilläggs- finansiering, 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.
----------------Kommunfullmäktige 08.11.2017:
Genomgång av Kst.s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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50. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunfullmäktige 08.11.2017;
- skärgårdskommunmötet i Brändö 30.10.2017.
- Kst:s protokoll 01.11.2017.
-----------------------------------
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BESVÄRSANVISNING
Brändö kommun - KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum för sammanträde: 08.11.2017/ §§ 39 - 50.
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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