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KALLELSESIDA
utfärdad
Sammanträdestid: 16.12.2021, kl. 17.00
Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva.
§ 52. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 53. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 54. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN.
§ 55. JUSTERING AV TAXOR INOM ÄLDREOMSORGEN/OMSORGSNÄMNDEN
§ 56. BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2022 - 2024.
§ 57. OMSORGSNÄMNDEN 2022-2023
§ 58. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 22.11.2021, kl.17.00 på kommunkansliet i Åva
Sammankallare Jörgen Gustafsson, kfge.ordf.
enligt uppdrag Egil Mattsson, tf kommundirektör.
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet)
samt på kommunens elektroniska anslagstavla tiden 9-16.12.2021.
Intygar Egil Mattsson, tf kommundirektör.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdestid: 16.12.2021 kl.17.00 – 19:29
Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva.
Beslutande
Ordinarie:

Suppleanter:

Jörgen Gustafsson, ordf.
Klas-Göran Englund, viceordf.

Karl-Johan Henriksson,
Kim Hohmann
Olof Holmberg
Roger Husell
Marja Helin

Margaret Lundberg
Susanne Sandberg
Malena Strandvall
Tiina Thörnroos

Övriga:
Tommy Öström, kst.ordf.
Marja Tuomola, kst.viceordf.
Egil Mattsson, tf kommundirektör
Susanne Öström, ekonomichef
Paragraf §§ 52 - 58
Underskrift
Jörgen Gustafsson
Ordförande

Egil Matsson
protokollförare

Klas-Göran Englund

Kim Hohmann

protokolljusterare

protokolljusterare

Protokollet framlagts till påseende:
Kommunkansliet i Åva,
Intygar
Egil Mattsson
Tf kommundirektör
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52. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunfullmäktige 16.12.2021:
Ordf. konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
------------------------53. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunfullmäktige 16.11.2021:
Till protokolljusterare valdes Klas-Göran Englund och Kim Hohmann.
----------------------------------------------------54. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunfullmäktige 16.11.2021:
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan
ex. i vilken ordningsföljd ärenden skall behandlas (enkel majoritet).
Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet men om inte ärendet beretts av
Kst. krävs det ett enhälligt beslut).
BESLUT:
Föredragningslistan godkänd utan ändringar.
-----------------
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55. JUSTERING AV TAXOR INOM ÄLDREOMSORGEN/OMSORGSNÄMNDEN
ON § 45/22.6.2021
Bifogas gällande taxor inom äldreomsorgen som underlag för diskussion.
Förslag:
Att nämnden för en diskussion om vilka taxor som borde justeras inför verksamhetsåret 2022 och med vilken
utgångspunkt som vägkost inför vidare beredning av ärendet.
Beslut:
Malin Sandberg-Holmström avlägsnade sig kl. 19.35.
Enligt förslag med tillägg att nämnden vill ha jämförelsematerial gällande övriga kommuners taxor.
--ON § 54/23.9.2021
I bilaga E § 54/23.9.2021 finns en sammanställning av vissa komponenter i de åländska kommunernas
avgifter och taxor inom äldreomsorgen. Materialet har hämtats från kommunernas hemsidor och gäller
måltidsavgifter med avseende på heldygnspris, lunchpris samt kostnad för hemskick av matlåda
avgift för tillfällig hemservice
avgift för dagservice
serviceavgift eller grundavgift vid servicehusboende
Gällande måltidsavgifterna kan konstateras att spridningen på heldygnskostnaden rör sig i intervallet 8,6714,50 €. Medeluttaget är 12,13 € medan medianen är 12.50 € per dygn. En höjning av heldygnsavgiften till
12,50 € torde vara rimlig och i paritet med övriga åländska kommuner.
I tabellen nedan redogörs för förändringsförslag där heldygnspriset höjs med med 1,00 € /dygn medan de
enskilda måltiderna höjs med sammanlagt 1,75 €/dygn. Lunchpriset för klienter höjs med 0,50 €.
Måltid
För vem
Pris
Morgonmål
klient
2,50 €
Morgonmål
gäst
3,75 €
Lunch
klient
6,50 €
Lunch
pensionär
7,50 €
Lunch
gäst
10,50 €
Lunch/hemskick
klient
7,50 €
Lunch/hemskick
gäst
12,50 €
- endast till hushåll där en klient samtidigt beställt hemskick
Gröt/lätt middag
klient
4,00 €
Gröt
gäst
5,50 €
Kaffe
klient
1,50 €
Kaffe
gäst
2,25 €
Kvällsmål
klient
1,50 €
Kvällsmål
gäst
2,25 €
Helpension
klient
12,50 €
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+0,25 €
+0,25 €
+ 0,50 €
+ 0,50 €
+ 0,50 €
+ 0,50 €

Moms
momsfri
inkl.moms
momsfri
inkl.moms
inkl.moms
momsfri
inkl.moms

+0,50 €
+0,50 €
+0,25 €
+2,25 €
+0,25 €
+0,25 €
+1,00 €
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55. JUSTERING AV TAXOR INOM ÄLDREOMSORGEN/OMSORGSNÄMNDEN
Det torde vara motiverat att förtydliga hur avbrott i avgiften görs. Den subventionerade heldygnsavgiften
gäller för hela kalenderdygn. Avbrott i avgiften görs endast för hela kalenderdygn.
Kostnadseffekt för klienter: 365 € mera dyrare/klient/år (+8,7%). Kostnadseffekt för kommunen med 12
helpensionsklienter +4380 €.
Avgiften för tillfällig hemservice är i åländsk jämförelse (se Bilaga F § 54/23.9.2021) förmånlig för korta
besök men blir snabbt dyrare vid längre besök. Taxan kunde anpassas så att insteget blir något dyrare medan
längden på besöket skulle göras billigare. I förslaget höjs priset för den första halvtimmen till 8 € medan därpå
följande halvtimmar kostar 4 €.
Kostnadseffekt för klienter: ½h hemhjälp +1,00 € (+14,3 %), 1h hemhjälp -2,00 € (-14,9%).
Avgift för dagservice finns i några åländska kommuner. I de flesta fall är det ett per gång pris som inkluderar
måltider och aktiviteter (se Bilaga G § 54/23.9.2021). Brändö har haft en avvikande tänk där man erlägger en
terminsavgift för aktiviteterna (samt skjutsar vid behov) medan annan service som måltider faktureras skilt.
Systemet har inte prövats då pandemin kommit emellan. Ett avgiftssystem där aktivitet + kaffe à 5 €
alternativt aktivitet + kaffe + lunch à 10 € ingår kunde vara motiverat. Skjutsar för behövande kunde ingå
priset.
Servicehusavgift om 20 €/månad uppärs i Brändö. Avgiften täcker larm, toapapper, hushållspapper, soppåsar
samt städmaterial. Några åländska kommuner har infört servicehusavgifter med spridning både vad gäller
belopp (gaffeln är 20-41€) + innehåll (se Bilaga H § 54/23.9.2021). Med tanke på att måltidsavgifterna höjs så
är det skäl att vara försiktig med höjningar. I förslaget ingår en justering av avgiften med 5 €. Dessutom
förtydligas vad som ingår i avgiften.
Förslag:
Att nämnden omfattar förslag till avgifter fr.o.m. 1.1.2022 enligt bilaga I § 54/23.9.2021. Ärendet förs till
kommunstyrelsen.
Beslut: Enligt förslag.
------------------Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Genomgång av omsorgsnämndens förslag (se Omsorgsnämnden 22.06.2021) till justering
av taxor inom äldreomsorgen.
FÖRSLAG:
Förslag att Omsorgsnämndens förslag till justering av taxor inom äldreomsorgen fr.o.m.
01.01.2022 omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 16.12.2021;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
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56. BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2022 - 2024.
Kommunstyrelsen 29.11.2021:
Bifogas nämndernas förslag till BUDGET 2022 (budgetboken) samt till EKONOMIPLAN 2022 – 2024.
Genomgång per resultatområde tillsammans med ledande tjänstemän för respektive resultatområde samt
diskussion om förslag till eventuella ändringar.
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.
Tjänstemännens presentationer, Niklas Feiring kl. 15:10-15:34, Julia Grünewald kl. 15:36-15:55 och Bo
Qvarnström kl.15:56-16:27.
Pia Lindberg-Lumme avvek från mötet kl. 15:53-16:42
Mötespaus 16:27-16:45
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till BUDGET 2022 och EKONOMIPLAN 2022 – 2024 som bygger på nämndernas förslag
omfattas med följande ändringar:
Ändringar av föredragande:
- TIDTABELL: ny text om halvtids budgetmöten i augusti.
- CENTRALKANSLIET: tredje stycket förkortas till ” Kommunstyrelsen har, biträdd av främst närings- och
utvecklingsnämnden, övergripande ansvar för kommunens utveckling enligt visionen. Se närmare Visionen
för Brändö kommun.”
- CENTRALKANSLIET: incitament för detaljplanering, 16 000 €, stryks. Motivering, om och när behov
uppkommer under våren tas det upp i en tilläggsbudget respektive under hösten tas det med i följande års
budget.
- ÄLDREOMSORG: meningen ”*30 % av heltidsanställd föreståndarens arbetstid inräknas i vårdarbetet”
granskas till Kfge:s möte.
- MEDBORGARINSTITUTET: Kostnad korrigerad enligt nya uppgifter till 8 800 €.
- BELLARSHAMN: målsättning är att sälja två tomter per år. Korrigeras så det står lika i både budget och
ekonomiplan samt därmed även korrigering i INVESTERINGAR.
- FINANSIERING: Ingen kompensation för kapitalinkomstskatt år 2022. Summan 13 792 € stryks.
- Ny inledande text ”BRÄNDÖ 2022 OCH FRAMÅT” och uppdateringar av texten ”FÖRKLARINGAR
TILL FINANSIERINGSDELEN” i Ekonomiplanen.
Förslag av Kst:
Ändring på förslag av ordförande och understött av Jonny Karlström.
- UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET: tillsatt belopp för förnyande av livbåt och sviktbräde
(trampolin) till kommunens simstrand. Sista meningen under ändringar, simstrand, ändrad till:
”Kommunstyrelsen lade till 7 000 € (5 000 € för inventarier och 2 000 € för arbete) för ändamålet.”.
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165. BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2022 - 2024.
Ändring på förslag av Jonny Karlström som understöddes enhälligt.
- BELLARSHAMN: Investering om 500 000 € för infrastrukturen i området Slingan flyttas fram till år 2026.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Budget 2022 och Ekonomiplan 2022–2024, godkänd med nämnda ändringar.
----------------Kommunfullmäktige 16.12.2021;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
Ändringar av Kfge:
CENTRALKANSLIET: ”Kostnader för köpta tjänster av kommunförbundet KST” skrivs in i texten.
Kfge skickar frågan om var KST ska ligga i budgeten, till styrelsen att fundera på. För närvarande en viss
ologiskhet i att det ligger under centralkansliet.
Parentesen ”(ansökan finns men ej beslut)” stryks, då beslut i ärendet fattades på Kfge 11.11.2021.
MEDBORGARINSTITUTET: siffran 12 000 € i texten korrigeras till 8 800 €, så det överensstämmer med
tabellen.
BRÄNDÖHALLEN: ”till evenemang” stryks ur meningen ”anslag för inventarier ökar med 1 000 € för bord
till evenemang”.
BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN: Margaret Lundberg föreslog att bidrag för
ungdomsföreningarnas lokalers uppvärmningskostnader som ströks i budgeten 2021 återinförs i budgeten
2022. Förslaget omfattades.
Tillägg: 4000 € för bidrag för uppvärmningskostnader för ungdomsföreningarnas lokaler.
BRANDSKYDDS OCH RÄDDNINGSVERKSAMHET (Ekonomiplan): ”Brandbrunn till Jurmo 2023”
skrivs in under vision och utveckling.
Kollas upp:
STOMNÄTET: bidragen för byggandet av stomnätet var kopplat till att ingen koppling fick göras över skiftet
till finska sidan. Granska om det finns en preskriptionstid för detta och om den har gått ut. Detta kunde vara
en väg att göra stomnätet attraktivare vid en försäljning.
Äldreomsorgschefens arbetstid har klart gått upp med tjänstens omändring 1.1.2021. Arbetstiden ska kollas
upp med avsikt att klargöra hur fördelningen mellan Brändö kommun, Kumlinge kommun och KST på riktigt
ser ut och utfaller mellan de tre. Lika så kollas Solkullas föreståndares arbetstid upp med avseende på att
klargöra hur mycket tid som går åt för administration.

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

16.12.2021

s.8

8

Boklåda till Solkulla. Fullmäktige beslut från ifjol på budgetmöte.
Diskussion:
DIP (digital innehållsproducent), diskussion kring vad kommunen får för pengarna som är budgeterade för
ändamålet. Konstaterades att verksamheten ska ses över och styras upp under 2022 så fullmäktige på nästa
budgetmöte kan ta ställning till om verksamheten är nyttig för kommunen.
BRÄNDÖHALLEN: Kravet på ökad uthyrningsgrad tas bort om hallen inte ska konkurrera med tredje
sektorn, det vill säga främst ungdomsföreningarnas lokaler.
Paus för kaffe kl. 18:10-18:27
Margaret Lundberg föreslog att Susanne Lehtinens utredning om Brändö kommun skulle beaktas i budgeten
2022 som förslag för att förbättra ekonomin. Förslaget vann inget understöd.
BESLUT:
Fullmäktige godkände Budget 2022 och Ekonomiplan 2022–2024 med ändringarna:
CENTRALKANSLIET:
”Kostnader för köpta tjänster av kommunförbundet KST” skrivs in i texten.
Parentesen ”(ansökan finns men ej beslut)” stryks, då beslut i ärendet fattades på Kfge 11.11.2021.
MEDBORGARINSTITUTET: siffran 12 000 € i texten korrigeras till 8 800 €, så det överensstämmer med
tabellen.
BRÄNDÖHALLEN: ”till evenemang” stryks ur meningen ”anslag för inventarier ökar med 1 000 € för bord
till evenemang”.
BIBLIOTEKS OCH KULTURNÄMNDEN: 4 000 € för bidrag för uppvärmningskostnader för
ungdomsföreningarnas lokaler, läggs till budgeten.
BRANDSKYDDS OCH RÄDDNINGSVERKSAMHET (Ekonomiplan): ”Brandbrunn till Jurmo 2023”
skrivs in under vision och utveckling.
Styrelsen följer upp de ärenden som uppkom under diskussionen.

Margaret Lundberg reserverade sig mot budgeten, med motiveringen. ”Undertecknad kan inte omfatta
liggande budget för år 2022. Reserverar mig härmed mot det budgetförslag som KST lämnat eftersom det
saknas förslag till åtgärder för att förbättra ekonomin”.
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57. OMSORGSNÄMNDEN 2022-2023
Kommunstyrelsen 09.12.2019:
Ref. Kfge 2021/45. OMSORGSNÄMNDEN VALD FÖR 2021/FORTSÄTTNING.
Kommunstyrelsens förslag från möte 28.10.2020 till kommunfullmäktige möte 11.11.2021 var att återvälja
omsorgsnämndens medlemmar som valts för tiden 1.1.2021-31.12.2021, att fortsätta t.o.m. 2023.
Ordinarie: Personlig ersättare:
Gun Lindman, ordf Anneli Gustafsson
Klas-Göran Englund, viceordf. Tore Bäcksbacka
Kim Hohmann, Karl-Johan Henriksson
Margaret Lundberg, Taina Sipilä
Till följd av att ordf. och vice ordf. i nämnden meddelade att de inte står till förfogande för fortsättning i
nämnden beslöt Kfge 11.11.2021 att återemittera ärendet till styrelsen.
Alternativen för styrelsen är att hitta nya personer till ordf. och vice ordf. i nämnden. Eller att äldreomsorgen
framöver (fr.o.m. 01.01.2022) handhas av Kst.
FÖRSLAG:
Ordförandes förslag understött av Jonny Karlström
Omsorgsnämnden för 2022-2023
Ordinarie: Personlig ersättare:
Gun Lindman ordf., Anneli Gustafsson
Jörgen Gustafsson viceordf., Tore Bäcksbacka
Kim Hohmann, Karl-Johan Henriksson
Marja Tuomola, Taina Sipilä
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt ordförandes förslag.
----------------Kommunfullmäktige 16.12.2021;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
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58. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunfullmäktige 16.12.2021:
KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:
- Kst:s mötesprotokoll 29.11.2021
- Kommunen har fått största delen av försäkringspengarna från värmeverkshaveriet.
- Kommunen svar till tingsrätten på stämningen gällande avfallstransporter har skickats in av DKCO.
- Kommunen har återbetalts Corona pengar från OASEN.
-------------------------------------
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BESVÄRSANVISNING
Brändö kommun - KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum för sammanträde: 16.12.2021, §§ 52 - 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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