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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

29.10.2021

KALLELSESIDA
Utfärdad 22.10.2021
Sammanträdestid; 29.10.2021; kl.17.00.
Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva

§ 128. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 129. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 130. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
§ 131. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 132. KOMMUNSTYRELSENS RESULTATOMRÅDEN-BUDGET 2022 SAMT EKONOMIPLAN 2023 – 2024/2030.
§ 133. TILLÄGGSBUDGET II.
§ 134. JUSTERAD AVSKRIVNINGSPLAN.
§ 135. JUSTERING AV TAXOR INOM ÄLDREOMSORGEN/OMSORGSNÄMNDEN.
§ 136. OMSORGSNÄMNDEN VALD FÖR 2021/FORTSÄTTNING.
§ 137. ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG/
BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN /OS.
§ 138. VAL AV NY PERSONLIG ERSÄTTARE TILL BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN.
§ 139. ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR BELLARSHAMN/BRÄNDÖ BY/
ÅTERFÖRANDE AV BESLUT/ MED ANLEDNING AV BESVÄR ÖVER KFGES
BESLUT 01.07.2021/ ÅFD.
§ 140. ANSÖKAN OM TJÄNSTLEDIGHET- NL/KOMMUNTEKNIKERN.
§ 141. ANSÖKAN OM TJÄNSTLEDIGHET- SB/KOMMUNTEKNIKERN.
§ 142. PLAN FÖR BRÄNDÖ KOMMUN SOM RÖKFRI ARBETSPLATS - RÖKNING PÅ
ARBETSTID OCH PÅ ARBETSPLATSEN/OMSORGSNÄMNDEN forts
§ 143. SKROTBILSKAMPANJEN/ÖVERTAGANDE M.M. AV FYRA SKROTBILAR/
SKROTBILSKAMPANJ HÖSTEN 2021.
§ 144. YRKANDE OM FUNGERANDE OCH BESTÅENDE, ALLMÄNT
TILLGÄNGLIG BRYGG- OCH LANDNINGSPLATSARRANGEMANG I
FISKÖ NORRVIKEN/MARKÄGARE I FISKÖ BY/TRYGVE ÅBERG M.FL.
§ 145. BEGÄRAN OM SYNPUNKTER OM DEN KOMMUNALA LAGSTIFTNINGEN/ÅLR.
§ 146. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 05.11.2021 kl.17.00 på kommunkansliet i Åva
Ordförande Tommy Öström

enligt uppdrag Egil Mattsson, ställföreträdande
kom.dir.

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet)/
på kommunens elektroniska anslagstavla/hemsidan under tiden 22 – 29.10.2021.
Intygar Egil Mattsson, kom.dir.
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

29.10.2021

KORRIGERAD KALLELSESIDA
Utfärdad 22.10.2021
Sammanträdestid; 29.10.2021; kl.17.00.
Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva

§ 128. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 129. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 130. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
§ 131. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 132. KOMMUNSTYRELSENS RESULTATOMRÅDEN-BUDGET 2022 SAMT EKONOMIPLAN 2023 – 2024/2030.
§ 133. JUSTERAD AVSKRIVNINGSPLAN.
§ 134. JUSTERING AV TAXOR INOM ÄLDREOMSORGEN/OMSORGSNÄMNDEN.
§ 135. OMSORGSNÄMNDEN VALD FÖR 2021/FORTSÄTTNING.
§ 136. ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG/
BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN /OS.
§ 137. VAL AV NY PERSONLIG ERSÄTTARE TILL BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN.
§ 138. ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR BELLARSHAMN/BRÄNDÖ BY/
ÅTERFÖRANDE AV BESLUT/ MED ANLEDNING AV BESVÄR ÖVER KFGES
BESLUT 01.07.2021/ ÅFD.
§ 139 ANSÖKAN OM TJÄNSTLEDIGHET- NL/KOMMUNTEKNIKERN.
§ 140. ANSÖKAN OM TJÄNSTLEDIGHET- SB/KOMMUNTEKNIKERN.
§ 141. PLAN FÖR BRÄNDÖ KOMMUN SOM RÖKFRI ARBETSPLATS - RÖKNING PÅ
ARBETSTID OCH PÅ ARBETSPLATSEN/OMSORGSNÄMNDEN forts
§ 142. SKROTBILSKAMPANJEN/ÖVERTAGANDE M.M. AV FYRA SKROTBILAR/
SKROTBILSKAMPANJ HÖSTEN 2021.
§ 143. YRKANDE OM FUNGERANDE OCH BESTÅENDE, ALLMÄNT
TILLGÄNGLIG BRYGG- OCH LANDNINGSPLATSARRANGEMANG I
FISKÖ NORRVIKEN/MARKÄGARE I FISKÖ BY/TRYGVE ÅBERG M.FL.
§ 144. BEGÄRAN OM SYNPUNKTER OM DEN KOMMUNALA LAGSTIFTNINGEN/ÅLR.
§ 145. STÄMNINGSANSÖKAN, KÄRANDE IN VIA AB, SVARANDE BRÄNDÖ KOMMUN.
/ EXTRA ÄRENDE
§ 146. NAMNTECKNINGRÄTT OCH DISPOSITIONSRÄTT TILL KOMMUNENS
KONTON. / EXTRA ÄRENDE
§ 147. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 05.11.2021 kl.17.00 på kommunkansliet i Åva
Ordförande Tommy Öström

enligt uppdrag Egil Mattsson, ställföreträdande
kom.dir.

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet)/
på kommunens elektroniska anslagstavla/hemsidan under tiden 22 – 29.10.2021.
Intygar Egil Mattsson, kom.dir.
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

29.10.2021

Protokollssida

Sammanträdestid; 29.10.2021, kl.17.00 -19.30.
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§ 128 – 147.
Ordinarie:
Tommy Öström, ordf.
Marja Tuomola, viceordf.
Hans-Olof Gustavsson,
Pia Lindberg-Lumme
Jonny Karlström

Personlig ersättare
Monica Englund
Mathias Lindman
Mikael Eklund
Eija Laitala-Pettersson
Marianne Karlström

Övriga:
Jörgen Gustafsson, kfge ordf.
Klas-Göran Englund, kfge viceordf.
John Wrede, KD
Egil Mattsson, KD ställföreträdande
Susanne Öström, ekonomichef kl. 17:00-17:50

Underskrift

Justering

Tommy Öström
Ordförande

Egil Mattsson
protokollförare

Hans-Olof Gustavsson
protokolljusterare

Marja Tuomola
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,

.2021

Intygar

Utdragets riktighet intygar

Egil Mattsson,
ställföreträdande kom.dir.

datum_______namn_____________________________
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

29.10.2021

128. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.

129. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Till protokolljusterare valdes Marja Tuomola och Hans-Olof Gustavsson

130.GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 29.10.2021:
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 ändring:
§ 133. TILLÄGGSBUDGET II stryks varför övriga, resterade ärenden tidigareläggs….se Korrigerad
ärendelista.
145. STÄMNINGSANSÖKAN, KÄRANDE IN VIA AB, SVARANDE BRÄNDÖ KOMMUN. /
EXTRA ÄRENDE
146. NAMNTÄCKNINGRÄTT OCH DISPOSITIONSRÄTT TILL KOMMUNENS KONTON. /
EXTRA ÄRENDE
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------131. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL, PM.
Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- omsorgsnämnden 23.09.2021.
- biblioteks- och kulturnämnden 27.09.2021.
- Närings- och utvecklingsnämnden 14.10.2021.
- Byggnadstekniskanämnden 18.10.2021.
- Bildningsnämnden 26.10.2
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

29.10.2021

132. KOMMUNSTYRELSENS RESULTATOMRÅDEN-BUDGET 2022 SAMT EKONOMIPLAN 2023 – 2024/2030.
Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Genomgång av Kst:s egna resultatområden d.v.s. Val (följande först 2023 så bara i ekonomiplanen),
Revision, Centralkansliet, Kollektivtrafik och Tillfälliga verksamhetsorgan. Meningen att sålunda få
en bättre genomgång i stället för att tröska igenom samtidigt med hela budgeten för 2022 (diger nog
som den är med alla andra organs förslag, resultatområden).
Bifogas inkl. detaljbudgeterna.
FÖRSLAG:
Bifogade förslag omfattas och förs till budgetbehandlingen för hela budgeten för 2022, ekonomiplanen
för 2023 – 2024/2030 .
BESLUT:
Enligt förslag, med några årtalskorrigeringar samt införda rättade siffror och årtal för
ekonomiplanerna.
-----
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

29.10.2021

133. JUSTERAD AVSKRIVNINGSPLAN.
Kommunstyrelsen 29.10.2021;
Bifogas förslag till justerad avskrivningsplan fr.o.m. 01.01.2022.
Se Kst. § 116/15.09.2021 där ekonomiarbetsgruppens förslag till åtgärder för att förbättra ekonomin
framkommer. Förslaget har tagits fram av särskild arbetsgrupp tillsatt av ekonomiarbetsgruppen. PM från särskilda arbetsgruppen bifogas (möte 06.09.2021).
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till justerad avskrivningsplan fr.o.m. 01.01.2022 omfattas.
Effekten är ungefär 80 000 €/år plus.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

29.10.2021

134. 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 8,67-14,50 €. 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 €

Förändring
+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 €

momsfri
inkl.moms
momsfri
inkl.moms

Forts...
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29.10.2021

134. JUSTERING AV TAXOR INOM ÄLDREOMSORGEN/OMSORGSNÄMNDEN
Forts.
Kvällsmål
Kvällsmål
Helpension

klient
gäst
klient

1,50 €
2,25 €
12,50 €

+0,25 €
+0,25 €
+1,00 €

momsfri
inkl.moms
momsfri

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
54/23.9.2021. Ärendet förs till kommunstyrelsen.

I §

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.
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KOMMUNSTYRELSEN

29.10.2021

135. OMSORGSNÄMNDEN VALD FÖR 2021/FORTSÄTTNING.
Kommunstyrelsen 28.10.2020;
Kfge beslöt 31.01.2020, när nämnderna tillsattes för mandatperioden 2020-2023, att i.o.m. tillkomsten
av KST (kommunernas socialtjänst) fr.o.m. 01.01.2021 och nya barnomsorgs- och grundskollagen
fr.o.m. 01.01.2021, som båda innebär stora ändringar vad gäller socialnämndens ansvarsområden
m.m., tillsätta socialnämnden bara för år 2020.
Innebär att den nya nämnden, omsorgsnämnden, på sitt ansvar har i första hand äldreomsorgen samt
eventuellt övrigt som blir kvar efter att KST tagit över barnskydd, missbrukarvård m.m. (enligt separat
avtal) och skolnämnden/bildningsnämnden tagit över barnomsorgen.
FÖRSLAG:
Socialnämnden byter namn, benämning fr.o.m. 01.01.2021 till omsorgsnämnden.
Socialnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till ny instruktion i kraft fr.o.m. 01.01.2021.
Förslaget bör vara Kst. tillhanda senast 17.11.2020.
Ärendet till Kfge.
Förslag till omsorgsnämnd på följande Kst., prel. 25.11.2020, och val av Kfge, ca början/medlet av
december.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 17.12.2020;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
Förslag av ordf. Gustafsson att personliga ersättare Roger Husell (för ledamot Hohmann) byts ut till
Karl – Johan Henriksson. Förslaget omfattades enhälligt av Kfge.
BESLUT:
Med ovannämnda ändring beslöt Kfge tillsätta följande omsorgsnämnd för år 2021:
Ordinarie: Personlig ersättare:
Gun Lindman, ordf Anneli Gustafsson
Klas-Göran Englund, viceordf. Tore Bäcksbacka
Kim Hohmann, Karl-Johan Henriksson
Margaret Lundberg, Taina Sipilä
-------------------------------------Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Kfge beslöt 17.12.2020 tillsätta en omsorgsnämnd endast för ett år d.v.s. år 2021 (ref. till ”normala”
för Kfges mantalsperiod d.v.s. för åren 2020 – 2023).
Innebär att antingen enligt nuvarande koncept d.v.s. omsorgsnämnd för 2022 – 2023(sittande Kfges
mandatperiod till slut) eller så att äldreomsorgen framöver (fr.o.m. 01.01.2022) handhas av Kst.
FÖRSLAG:
Kst föreslår att samma nämnd fortsätter.
Ordinarie: Personlig ersättare:
Gun Lindman, ordf Anneli Gustafsson
Klas-Göran Englund, viceordf. Tore Bäcksbacka
Kim Hohmann, Karl-Johan Henriksson
Margaret Lundberg, Taina Sipilä Forts.
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135. OMSORGSNÄMNDEN VALD FÖR 2021/FORTSÄTTNING.
Forts.....
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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136. ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG/
BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN /OS.
Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Oskar Selenius anhåller om att bli befriad från uppdraget som personlig ersättare för Ralf Sandberg i
kommunens Byggnadstekniskanämnd (mandatperiod 2020 - 2023) 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. Selenius vald av Kfge 30.01.2020 / § 16 personlig
ersättare för Ralf Sandberg i Byggnadstekniskanämnden.
FÖRSLAG (ordf):
Oskar Selenius beviljas befrielse fr.o.m. 01.01.2022.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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KOMMUNSTYRELSEN

29.10.2021

137. VAL AV NY PERSONLIG ERSÄTTARE TILL BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN.
Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Oskar Selenius anhåller om att bli befriad från uppdraget som personlig ersättare för Ralf Sandberg i
kommunens Byggnadstekniskanämnd (mandatperiod 2020 - 2023) se föregående ärende d.v.s. §
138/29.10.2021.
Kfge bör välja ny ersättare för Ralf Sandberg när Selenius befrias från uppdraget som personlig
ersättare för Sandberg.
FÖRSLAG (ordf):
Förslag att till ny personlig ersättare för Ralf Sandberg i Byggnadstekninska nämnden väljs Marco
Granberg för resten av nämndens mandatperiod d.v.s. 2022–2023.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
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138. ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR BELLARSHAMN/BRÄNDÖ BY/
ÅTERFÖRANDE AV BESLUT/ MED ANLEDNING AV BESVÄR ÖVER KFGES BESLUT
01.07.2021/ ÅFD.
Kommunstyrelsen 31.03.2021:
Konstaterades att det uppstått ett missförstånd mellan KD och planerare/arkitekt Jens Karmert vad
gällde handlingarna för utställningen. D.v.s. de s.k. egentliga utställningshandlingarna
levererades av Karmert först vecka 11 vilket innebär att utställningen med bara skisserna, fast i princip
med samma innehåll, inte uppfyller lagens avsikt med utställningen (detta då enligt Karmert) eftersom
skisserna ställts ut 26.02 – 28.03.2021. För att uppfylla lagen bör m.a.o. de färdiga utställningshandlingarna
ställas ut på nytt i 30 dagar. Ett utlåtande inlämnats d.v.s. av ägaren till tomt 2 kvarter 9 (21.3.2021 per epost).
Utlåtandet (synpunkterna) samma som de som samma ägare lämnade in efter hörandet 16.12.2021.

FÖRSLAG:
De nu färdiga utställningshandlingarna, se bilagor*, ställs ut tiden 12.04 – 13.05.2021 efter att först
skickats till grannarna m.fl. (ref. till Plan - bygglagen för Åland 2008:12, 31 § 2 momentet).
KD verkställer utställandet.
Utlåtandet av ägaren till tomt 2 kvarter 9 noteras och beaktas också i samband med denna utställning
(ref. till då att skisserna och de egentliga handlingarna motsvarar varandra).
*
UTSTÄLLNINGSHANDLINGAR;
HANDLINGENS BENÄMNING
DATUM REV. DATUM SKALA RITN.

Detaljplanekarta med bestämmelser
Detaljplaneändring 22.03.2021 1:2000A1 (1:4000 A3)
Illustrationskarta
Detaljplaneändring 22.03.2021 1:2000A1 (1:4000 A3)
Plan och genomförandebeskrivning
Detaljplaneändring
27.09.2012, 22.03.2021
Bilaga 5. Gestaltningsprogram
Detaljplaneändring
27.09.2012, 22.03.2021

BILAGOR TILL UTSTÄLLNINGSHANDLINGARNA:
HANDLINGENS BENÄMNING
DATUM REV. DATUM SKALA RITN.

Bilaga 1. Fastighetsförteckning samt
terrängdatabaskarta.
24.03.2021
Bilaga 2. Baskarta 01.06.2012 1:4000

Bilagor som kan tillhandahållas vid förfrågan.
Bilaga 3. Konsekvenser 27.09.2012
Bilaga 4. Behovsbedömning
27.09.2012
Bilaga 6. Naturutredning i Brändö by
2011-2012
Bilaga 7. Rapport över fornminnesinventering, oktober 2011
10.2011

Övriga bilagor till utställningen som inte ligger med i detta dokument.
Samrådsredogörelse 21.01.2021.
PM samrådsmöte 16.12.2020
inkl bilagor
PM samrådsmöte 07.01.2021
inkl bilagor
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138. ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR BELLARSHAMN/BRÄNDÖ BY/
ÅTERFÖRANDE AV BESLUT/ MED ANLEDNING AV BESVÄR ÖVER KFGES BESLUT
01.07.2021/ ÅFD.
.forts....
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Kommunstyrelsen 09.06.2021;
Under utställningstiden (12.04 13.05.2021) har inget påpekande inkommit.
Två personer har inlämnat synpunkter (bifogas) d.v.s. ägaren till tomt 2 kvarter 9/1:47 TK
(21.03.2021) och ägaren till granntomten /2:49 ET (se Plan- och bygglagen 2008:102, § 31).
Planläggaren Jens Karmert meddelat (se epost 26.05.2021) att utställningshandlingarna, om
ingen ändring, även används som antagandehandlingar (när ärendet förs till Kfge för beslut).
FÖRSLAG:
Förslag att det framlagda förslaget, det som varit utställt, omfattas (se utställningshandlingarna Kst.
31.03.2021).
De synpunkter som framförts (av TK och ET) anses inte motivera ändringar i förslaget som ställts ut.
Bifogas kommentar med anledning av TK:s synpunkter (TK:s synpunkter bifogas) samt
DETALJPLANEÄNDRING FÖR BELLARSHAMN illustrationskarta och detaljplanekarta,
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning (29 sidor) samt Ritnings- och handlingsförteckning.
Övriga bilagor ref. Kst. 31.03.2021)
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------Kommunfullmäktige 01.07.2021:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag. Bifogas Ritnings- och handlingsförteckning, Detaljplanekarta (storlek A3),
Illustrationskarta (A3) samt Planbeskrivning och genomförandebeskrivning.
Övriga bilagor hänvisas till Kst:s beslut 31.03.2021 (handlingar som godkänts tidigare och som ej
ändrats) och 09.06.2021.
----------------------------Kommunstyrelsen 15.09.2021:
Inkommit från Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) begäran om utlåtande med anledning av besvär över
Kfges beslut 1.7.2021/ § 27. Besväret, se bilaga, anförts av Teemu Kiviniemi via Advokatbyrå
Carlsson Wingert Ab.
Utlåtandet har ursprungligen (ärendet diarieförts 43/10.08.2021) begärts av ÅFD till senast
07.09.2021. KD har fått tiden för inlämnande av utlåtandet förlängt till senast 06.10.2021 (motivering
behov av tid för beredning och Kst:s mötesdatum) av ÅFD 24.08.2021/IB.
KD har anlitat, förankrats hos Kst. per epost de estimerade kostnaderna, advokat Jorunn Skogberg på
DKCO för hur gå vidare med ärendet. Under diskussionen med Skogberg har Kst.ordf. Öström hållits
informerad.
KD har informerat ÅFD om hur ärendet avancerar och även detta förslag till Kst. 15.09.2021.
KD presenterade olika alternativ hur gå vidare. Forts....
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138. ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR BELLARSHAMN/BRÄNDÖ BY/
ÅTERFÖRANDE AV BESLUT/ MED ANLEDNING AV BESVÄR ÖVER KFGES BESLUT
01.07.2021/ ÅFD.
forts....
FÖRSLAG:
Kst föreslår att Kfge återför ärendet (01.07.2021/ §27) för ny behandling till Kst. med hänvisning till
eventuell brist i hörandeförfarandet då alla berörda inte kallats till samma tillfälle (samrådsmötena som hölls
16.12.2020 och 01.07.2021) samt att, Kst. (se framförallt 08.04.2021), inte eventuellt i tillräcklig grad under
planprocessen övervägt och beaktat vad ändringen innebär för övriga delar av planområdet. Det tidigare fattade
beslutet (se Kfge 01.07.2021) upphävs med hänvisning till sakfel för att sedan fatta ett nytt beslut i ärendet.
Före ärendet förs till Kfge för förslag om upphävande så bör de berörda grannarna höras om nämnda förslag
d.v.s. att Kfge skulle återföra ärendet till Kst. för ny behandling. 14 dagars hörandetid bör räcka (ca 27.09 –
11.10.2021).
Innebär alltså att processen, om Kst. besluter att återuppta Kfges beslut (processen börjar då i princip från
början), tas på nytt d.v.s. samråd samt utställning 30 dagar m.m.
Om Kst. omfattar förslaget innebär det att ärendet följande gång behandlas av Kfge tidigast på följande möte
d.v.s. prel. tidigare halvan av november (Kfges följande möte, diverse skattöresprocent).
Om Kfge inte omfattar Kst:s förslag (d.v.s. förutsatt att Kst. omfattar föredragandes förslag) eller om Kst. inte
omfattar föredragandes förslag d.v.s. i båda scenarier att inte upphäva Kfges beslut så bör utlåtande ges till ÅFD
med anledning av besväret (inget återförande eller motsvarande).
Föredragande önskar redan här, även om ej frågan i detta skede av processen, framföra motivering varför
kommunen (först på Kst:s initiativ och sedan Kfges beslut) bör behandla förslaget om ändring av planen ref. till
Kfges beslut 01.07.2021 anföra att Kfges beslut om ändring av detaljplan bör genomföras även om med
tidsfördröjning (eventuellt ett par år). Detta eftersom kommunen har lagt både tid och pengar på beslutet om
ändring av planen och fortfarande kvarstår samma motivering för ändringen d.v.s. att öka, sannolikt drastiskt,
möjligheterna att få de två berörda tomterna på området sålda. Så som tanken och avsikten har varit från början
med detaljplaneringen av Bellarshamns bostadsområde.

Av ÅFD begärs ytterligare tid för inlämnande av utlåtande i.o.m. att ärendet, ref. till förslaget, förs till
Kfge och Kfge då också har som alternativ att ärendet förverkligas enligt Kfges beslut d.v.s. utlåtande
bör ges till ÅFD med anledning av besväret (inget återförande eller motsvarande). Samma gäller om
Kst. inte omfattar föredragandes förslag och m.a.o. fattar beslut om att fortsätta processen ref. till
Kfges beslut och m.a.o. avge utlåtande med anledning av föreliggande besvär av Teemu Kiviniemi.
Oberoende så behöver kommunen ytterligare tid för inlämnande av utlåtande minst till medlet av
november 2021.
Ärendet till Kfge efter hörandet av grannarna.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Konstaterades att synpunkter med anledning av Kst:s förslag 15.09.2021 om att föra ärendet till Kfge
för upphävande och ny behandling av Kst. har inlämnats av två av fastighetsägarna på bostadsområdet
d.v.s. Teemu Kiviniemi samt Mika och Johanna Hägg. Kiviniemis och Häggs synpunkter (samma)
bifogas.
Forts....
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138. ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR BELLARSHAMN/BRÄNDÖ BY/
ÅTERFÖRANDE AV BESLUT/ MED ANLEDNING AV BESVÄR ÖVER KFGES BESLUT
01.07.2021/ ÅFD.
forts....
FÖRSLAG:

Kst. vidhåller nämnda förslag (se ovan och 15.09.2021) till Kfge d.v.s. om upphävande och
ny behandling av Kfges beslut 01.07.2021 som Teemu Kiviniemi anfört besvär över.
Kiviniemis och paret Häggs synpunkter noteras men beaktas ej d.v.s. så att Kst. skulle anse en
ändring av nämnda förslag (Kst. 15.09.2021) vara motiverat.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
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139. ANSÖKAN OM TJÄNSTLEDIGHET- NL/KOMMUNTEKNIKERN.
Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Nadja Lunochkina ansöker om förlängning av tjänstledighet från städarbete för kommun från
20.11.2021 till 09.01.2023. Ansökan som bilaga. Prövningsbar tjänstledighet om längre än 30 dagar
beviljas av Kst. se förvaltningsstadgan 92 §,
Prövningsbar tjänstledighet beviljas enligt följande ref. till AKTA kap. V § 12 mom 3.
Ansökningar om prövningsbaserade ledigheter avgörs från fall till fall enligt följande huvudprinciper.
1) Verksamheten bör kunna fungera ändamålsenligt trots beviljad ledighet. M.a.o. bör det finnas
möjlighet till godtagbar vikarie eller motsvarande arrangemang.
2) Ledigheter vars syfte är att höja den anställdes yrkeskunnighet och kompetens för ordinarie
uppgifter bemöts positivt förutsatt att avsikten är att återkomma i arbete.
3) Ledigheter av familjeskäl behandlas välvilligt.
4) Ledigheter sökta för att det inte finns meningsfulla arbetsuppgifter behandlas positivt. T.ex.
dagvårdspersonal sommartid.
5) Ledigheter för att arbeta med andra uppgifter inom kommunen bemöts generöst.
6) Ledigheter som motiveras med dåligt arbetsplatsklimat bemöts restriktivt.
7) Ledigheter för att sköta arbetsuppgifter utanför kommunen beviljas restriktivt.
Härvid bör i bedömningen invägas faktorer som huruvida avsikten är att återkomma i arbete samt hur
länge personen i fråga arbetet för Brändö enligt principen ju längre anställningstid desto positivare
inställning.
För att erhålla tjänst-/arbetsledighet längre än två månader bör man vid ledighetens begynnelse ha
varit anställd minst ett år. Huvudregeln är att prövningsbaserad tjänstledighet beviljas för högst ett år i
taget (under de tio första årens anställning beviljas inte längre än ett års ledighet totalt).
Lunochkinas närmaste chef kommuntekniker Qvarnström förordar inte (se Qvarnströms
tjänstemannabeslut 14.10.2021, bifogas) Lunochkinas ansökan med följande motiveringar:
”Lunochkinas ledighet har redan varat fr.o.m. 11.07.2018 och arbetstagaren inte har för avsikt att
återgå till arbetet. Nuvarande arbeten besätts av vikariers vikarier som i långa loppet är ohållbart”.
FÖRSLAG:
Kommuntekniker Qvarnströms förslag (se ovan) omfattas d.v.s. Lunochkinas ansökan om
tjänstledighet godkänns ej. Som motivering framförs främst att verksamheten inte fungerar
ändamålsenligt genom många byten av vikarier (som inte sällan i sin tur resulterar i vikariers vikarier)
som både ger merarbete för närmaste chefen (arbetsledningen i sin helhet med nya och ofta ovana
vikarier som bör sättas in i arbetsuppgifterna) men även för ekonomikansliet (korta anställningar med
dito flera löneutbetalningar etc.). Vikariat ännu svårare att få besatta än ordinarie befattningar.
Ytterligare kan konstateras, allmänt, att kommunen ”linje”, mycket generös, för beviljande av
prövningsbaserade ledigheter bör ”skärpas” och att kommunens intresse d.v.s.
ändamålsenlighet/funktionalitet bör prioriteras i högre grad än idag (se motiveringarna tidigare i
beslutet).
BESLUT:
Enligt förslag.
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140. ANSÖKAN OM TJÄNSTLEDIGHET- SB/KOMMUNTEKNIKERN.
Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Serhij Babenko ansökt (08.10.2021) om förlängning (tidigare tj-ledighet 06.09 – 03.10.2021...beviljad
av kommuntekniker Bo Qvarnström) av tjänstledighet från städarbete (vikariat) t.o.m. 19.11.2021.
I.o.m. med förlängningen så överstiger Babenkos sammanlagda tj-ledighet 30 dagar varför ansökan
bör behandlas av Kst. (se Förvaltningsstadgan 92 §). Kommuntekniker Qvarnström förordar (se Tjbeslut av Qvarnström 19.10.2021). Babenkos ansökan har av KD Wrede per capsulam (se tj-beslut §
30/12.10.2021) godkänts. Men ärendet dock till Kst. närmast för att precisera, fastställa att också
sammanhängande tj-ledigheter som överstiger (när de överstiger) 30 dagar bör beslutas av Kst.
Prövningsbar tjänstledighet beviljas enligt flöjande:
AKTA kap. V § 12 mom 3.
Ansökningar om prövningsbaserade ledigheter avgörs från fall till fall enligt följande huvudprinciper.
1) Verksamheten bör kunna fungera ändamålsenligt trots beviljad ledighet. M.a.o. bör det finnas
möjlighet till godtagbar vikarie eller motsvarande arrangemang.
2) Ledigheter vars syfte är att höja den anställdes yrkeskunnighet och kompetens för ordinarie
uppgifter bemöts positivt förutsatt att avsikten är att återkomma i arbete.
3) Ledigheter av familjeskäl behandlas välvilligt.
4) Ledigheter sökta för att det inte finns meningsfulla arbetsuppgifter behandlas positivt. T.ex.
dagvårdspersonal sommartid.
5) Ledigheter för att arbeta med andra uppgifter inom kommunen bemöts generöst.
6) Ledigheter som motiveras med dåligt arbetsplatsklimat bemöts restriktivt.
7) Ledigheter för att sköta arbetsuppgifter utanför kommunen beviljas restriktivt.
Härvid bör i bedömningen invägas faktorer som huruvida avsikten är att återkomma i arbete samt hur
länge personen i fråga arbetet för Brändö enligt principen ju längre anställningstid desto positivare
inställning.
För att erhålla tjänst-/arbetsledighet längre än två månader bör man vid ledighetens begynnelse ha
varit anställd minst ett år. Huvudregeln är att prövningsbaserad tjänstledighet beviljas för högst ett år i
taget (under de tio första årens anställning beviljas inte längre än ett års ledighet totalt).
FÖRSLAG:
KD Wredes beslut (se ovan per capsulam) omfattas d.v.s. Babenkos ansökan om tjänstledighet
godkänns/beviljas även om retroaktivt.
Motivering ordnats vikarie och verksamheten kan m.a.o. tillsvidare fortsätta ändamålsenligt.
Med beslutet preciseras att sammanhängande tj-ledigheter (pluralis) som överstiger (när de överstiger)
30 dagar i sista hand bör godkännas av Kst. (ref. till förvaltningsstadgan 92 §).
BESLUT:
Enligt förslag.
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141. PLAN FÖR BRÄNDÖ KOMMUN SOM RÖKFRI ARBETSPLATS - RÖKNING PÅ
ARBETSTID OCH PÅ ARBETSPLATSEN/OMSORGSNÄMNDEN.
Omsorgsnämnden

Konstaterades att rökning under arbetstid och på vid arbetsplatsen är ett problem inte bara för
den rökande men även för övriga (arbetstagare, klienter besökare som vistas på arbetsplatsen
Ordförandes förslag:
Att nämnden föreslår att hela Brändö kommun som arbetsgivare blir en rökfri kommun. Detta
innebär att rökning inte är tillåten på kommunens arbetsplatser samt under arbetstid.
Initiativet förs till kommunstyrelsen.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------Genomgång av Omsorgsnämndens förslag i ärendet.
KD har berett ärendet vidare efter framförallt kontakt med Tobakskampen/ÅLR men även
företagshälsovården Medimar och kommit fram till följande möjliga upplägg:
- tillsättande av arbetsgrupp (under Tillfälliga verksamhetsorgan) med målsättning (tillsvidare) att
ta fram en plan för att nå följande resultat:
Primärt att ordna så att de som röker ges förhållningsregler om vad som är tolererbart som
”tobakspauser” under x-arbetstid…ordna med rökrutor som inte stör enhetens verksamhet, klienter,
kollegor m.fl.
Sekundärt att på sikt göra kommunens som arbetsplats helt tobaksfri (minst ½ - 1 års
övergångstid). Bonus att stöda (i första hand med hjälp av projekt Tobakskampen som dock tar slut
31.12.2021 därefter eventuellt med företagshälsovårdens hjälp) anställda att bli tobaks”fria” (bygger
på frivillighet !). Behövs eventuellt tilläggsresurser.
Ca vecka 39; arbetsgruppen håller möte för att sätta sig in i frågan (finns en del material med
exempel etc.).
Vecka 40 d.v.s. 4-6.10.2021 är ÅLR:s personal i Brändö och kan då dels och i första hand träffa
arbetsgruppen och i andra hand hålla info tillfälle med diskussion med de anställda (per enhet…också
de enheter där rökning inte förekommer). Frivilligt för de som inte är på jobb att delta.
Vecka 41-42. Arbetsgruppen tar fram förslag till plan där det också ingår en text som kan komplettera
(införlivas i ) kommunens Antidrogprogram antaget av Kst. november 2011.
Kst. behandlar förslaget till plan (policy ?) om möjligt inom medlet av november 2021 (brådska
närmast för att nyttja Tobakskampens resurser om någon av de anställda vill ha hjälp med att sluta
röka.
Varför ?:
med tanke på samtliga berördas bästa d.v.s. kollegor, klienter, elever m.fl men också som ett led i
Finland ambition att bli rökfritt 2030. I kommunens (egen) intresse att måna om de anställdas
välmående för att minska bl.a. sjukfrånvaron men också för bättre arbetskapacitet m.m.
FÖRSLAG:
Förslag att arbetsgrupp (inom ramen för RO Tillfälliga verksamhetsorgan) utses för att ta fram plan för
förverkligande av BRÄNDÖ KOMMUN SOM RÖKFRI ARBETSPLATS ref. till ovan nämnda
möjliga upplägg. Till ordförande/sammankallare för arbetsgruppen utses Gun Lindman (ordf. för
omsorgsnämnden) och till övriga medlemmar Sonja Bäcksbacka och xxx samt xxx som sekreterare.
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141. PLAN FÖR BRÄNDÖ KOMMUN SOM RÖKFRI ARBETSPLATS - RÖKNING PÅ
ARBETSTID OCH PÅ ARBETSPLATSEN/OMSORGSNÄMNDEN forts....
Lindman kommer sannolikt att delta på distans och arbetsgruppen beräknas sammanträda 2 - 3 gånger.
Arbetsgruppens förslag till plan bör vara Kst. tillhanda inom oktober månad 2021.
BESLUT:
Förslag av ordf. att frågan (förslag till ytterligare medlemmar) återremitteras till KD för vidare
beredning.
------------Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Samma förslag som till senaste möte med några tillägg och förslag till medlemmar i arbetsgruppen.
FÖRSLAG:
Till ordförande/sammankallare för arbetsgruppen utses Gun Lindman (ordf. för omsorgsnämnden) och
till övriga medlemmar Sonja Bäcksbacka.
Arbetsgruppens nuvarande medlemmar får i uppdrag att hitta resterande två medlemmar, där
åtminstone en är en man.
Arbetsgruppens förslag till plan bör vara Kst. tillhanda 15 december

BESLUT:
Enligt förslag
-------------
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142. SKROTBILSKAMPANJEN/ÖVERTAGANDE M.M. AV FYRA SKROTBILAR/
SKROTBILSKAMPANJ HÖSTEN 2021.
Kommunstyrelsen 09.06.2021:
Hållbarhetsgrupp har bland flera åtgärder för kommunens hållbarhet på sin workshop 05.03.2021
diskuterat bl.a. en kampanj för att få bort olika fordon (bilar, olika maskiner men också båtar). Frågan
har också diskuterats från och till på Fb i Brändö gruppen (som har dryga 1500 följare). Någon ordnad
kampanj för att forsla bort bilar från kommunen har inte ordnats i kommunen på många år (decennier)
och nu torde behov finnas (bl.a. finns det skrotbilar i hamnarna, mycket synliga). KD varit i kontakt
med Svinryggens deponi om hur gå till väga (finns epost dialog) och med Firma Åkeri R Hampf om
transporterna (inkl. kostnaden d.v.s. en runda á 1000 € + moms. som minskas med den
”skrotningsavgift” om 100 € som Hampf i egenskap av transportör bör erhålla av ÅLR).
Svinryggens deponi erbjuder sig att sköta om pappersexercisen för de fordon där ägaren inte själv är
nåbar m.m. och då för 150 €/fordon. Åkeri R Hampf åtar sig att transportera fordonen till Saltviks
Bilskrot för 1000 € + moms. för en runda med max. 7 fordon (gäller för bilar från hela kommunen
d.v.s. också Jurmo och Lappo).
Kommunens insats (KD:s i första hand) blir att samla ihop kontaktuppgifterna för de bilägare som
meddelar att de vill ha sina fordon skrotade och att ”hitta” övriga fordon och skicka uppgifterna till
Svinryggens deponi som sedan utför pappersexercisen m.m.
Morot för att locka ägarna till skrotbilarna att meddela intresse att få bilarna borttransporterade är att
kommunen står för transporten. Eventuellt kan ”motivering” också ske genom att påpeka att det med
hänvisning till avfallslagen är förbjudet att skräpa ner i naturen.
Tänkt tidtabell för kampanjen är: annonsering och insamlande (pappersexercisen) m.m. ca augusti –
medlet av september (de fordons som saknar ägare måste kommunen i princip ta över, behövs beslut),
borttransport m.m. av fordonen inom ca oktober 2021.
Annonsering m.m. för kampanjen i samarbete med Svinryggens deponi.
Kostnad för kommunen: max. totalt två rundor á 7 bilar d.v.s. totalt ca 14 bilar (uppskattas högt att det
finns 10-15 bilar som borde transporteras bort) max. 2000 € + hjälp med pappersexercisen av
Svinryggens Deponi á 150 € x max. 14 bilar = 2100 + övrigt ca 100 € = totalt för kampanjen ca 4200
€. Kampanjen gäller bilar som har åländskt registernummer.
FÖRSLAG:
Skrotbilskampanj enligt planen, tidtabellen, kostnaderna ovan ordnas för en kostnad (budget) om max.
4200 €.
Medel för skrotbilskampanjen äskas i Tilläggsbudget 1 2021 (ärendet i sig inte till Kfge bara äskandet
av medel, anslag).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Den 10.07.2021 inkom en anmälan till Brändö kommun om följande fordon;
- Okänd Ford Mondeo, (chassinummer: okänd). Vid första inspektionen (16.09.2021) konstaterades att fordonet
har stått länge på platsen. Fordonet är sönderslaget, rutan inslagen, brickor saknas.
- ÅL 5574 (chassinummer: JMZGG128231111786). Vid första inspektionen (16.09.2021) konstaterades att
fordonet har stått länge på platsen. Fordonet är sönderslaget, fronten är delvis borta, däcken bortskruvade samt
att brickorna saknas.
- ÅLD 631 (chassinummer: JN1KJY720U0305746). Vid första inspektionen (16.09.2021) konstaterades att
fordonet har stått länge på platsen. Fordonets brickor saknas. Fordonet är sönderslaget, däcken är borta samt att
rutan är inslagen.
Forts.....
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142. SKROTBILSKAMPANJEN/ÖVERTAGANDE M.M. AV FYRA SKROTBILAR/
SKROTBILSKAMPANJ HÖSTEN 2021 forts.....
- ÅLZ 432 (chassinummer: WF03XXBAJ3xCO3062). Vid första inspektionen (16.09.2021) konstaterades att
fordonet har stått länge på platsen. Fordonets brickor saknas.
Nämnda fordon är således att klassa som skrotbilar.

Ett skrotfordon är enligt Lag om flyttning av fordon (FFS 828/2008) ett fordon som är avfall
enligt definitionen i 5 § 1 mom. avfallslagen (FFS 646/2011), det vill säga med avfall avses
ett ämne eller föremål som innehavaren har kasserat eller avser eller är skyldig att kassera.
Kommunen får lämna ett skrotfordon som omfattas av producentansvaret enligt 48 § 1 mom.
2 punkten i avfallslagen direkt till insamlare och behandlare som avses i 58 § i avfallslagen.
Innan ett skrotfordon flyttas ska den sista ägaren till fordonet eller någon annan känd
innehavare informeras om flyttningen. Meddelandet ska innehålla en uppmaning att flytta
skrotfordonet inom sju (7 + 7) dagar, eftersom fordonet annars förs för skrotning. Om ägaren
inte är känd, ska ett meddelande fästas på ett synligt ställe på skrotfordonet. Ett skrotfordon
övergår i kommunens ägo då den omhändertar fordonet.
Den 17.09.2021 fästes ett brev om att nämnda fordon ska flyttas på fordonen. Efter inspektion (KD John Wrede)
11.10.2021 konstaterades att fordonen fortfarande stod kvar.

FÖRSLAG:
Brändö Kommun beslutar att skrota ovan nämnda fyra skrotfordon/bilar då flyttningsuppmaningen av
skrotfordonen inte följts. Ersättning för uppkomna kostnader i samband med skrotningen ska betalas
av fordonets ägare eller innehavare (Lag om flyttning av fordon 828/2008 8 §).
Samtidigt befullmäktigas Patricia Lindén/Svinryggens Deponi handha all administration som kan
uppstå med anledning av ovan nämnda åtgärder.
BESLUT:
Enligt förslag.
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143. YRKANDE OM FUNGERANDE OCH BESTÅENDE, ALLMÄNT
TILLGÄNGLIG BRYGG- OCH LANDNINGSPLATSARRANGEMANG I FISKÖ
NORRVIKEN/MARKÄGARE I FISKÖ BY/TRYGVE ÅBERG M.FL.
Kommunstyrelsen 25.10.2021:
37 markägare med Trygve Åberg som första undertecknare har överlämnat bifogade skrivelse med i
rubriken nämnda yrkanden till kommunen. Skrivelsen överräcktes av Mats och Mårten Örblom till KD
29.09.2021.
FÖRSLAG:
Skrivelsen tecknas till kännedom. Inga åtgärder vidtas för att få till stånd en i rubriken avsedd, önskad
brygg- och landningsplats.
Som motivering anförs i första hand att kommunen under de senaste cirka 10 åren avvecklat alla
bryggor m.m. i kommunens byar. Bryggorna har antingen sålts eller överlåtits till föreningar,
fiske/byalag i byarna fr.o.m. budget 2012 ref. Tekniska nämnden: ” Bryggor i kommunens ägo bör om
möjligt avyttras genom att överföras till närmaste markägare alternativt rivas; anslag 3 000 €”. Idag har
kommunen endast kvar en egentlig brygga och det är den s.k. fiskelandningsbryggan i Jurmo (där förhandlingar
pågår om överlåtelse, försäljning). Kommunen har idag i princip två bryggor, landningsplatser som kommunen
avser att behålla i sin ägo och det är i anknytning till färjfästena i Lilla Hummelholm/Torsholma8d.v.s.
Torsholma färjfäste) och Långö/Jurmo.(d.v.s. Åva färjfäste). I andra hand kan konstateras att kommunen genom
engagemang i Central Baltic projektet Sea Stop gjort en insats för att möjliggöra en gästbrygga i Norrviken,
Fiskö by (se Kst. 20.05.2020/ § 55).
Därtill har nämnda ponton varit till salu (m.a.o. har även markägarna i Fiskö givits möjlighet att komma med
förslag om övertagande eller motsvarande av nämnda brygga/ponton).
Allmänt kan konstateras att kommunen inte har möjlighet (av främst ekonomiska men även personella orsaker)
att upprätthålla, garantera, underhålla bryggor motsvarande, för allmänt bruk, i kommunens samtliga byar (finns
idag 10 bebodda byar i kommunen).

BESLUT:
Enligt förslag.
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144. BEGÄRAN OM SYNPUNKTER OM DEN KOMMUNALA LAGSTIFTNINGEN/ÅLR.
Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Den 21 december 2020 beslöt landskapsregeringen att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå
en modernisering av kommunallagen. Arbetet har inletts och arbetsgruppen vill därför ta del av
kommunens synpunkter om den kommunala lagstiftningen i allmänt och om följande frågor i
synnerhet. Kommunens ombeds därför senast den 31 oktober föra fram det som kommunens anser
behöver utredas inför beredningen av en ny kommunallag, alternativt justeras i en kommande
kommunallag.
I fråga om den kommunala lagstiftningen inom följande områden:
- 1) Ansvarsfördelningen mellan landskapet och kommunerna vad gäller markarbete/planering
- 2) Avlyftande av kommunala uppgifter
- 3) Reglering av kommunernas agerande på marknaden
- 4) Frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige och styrelse
- 5) Sektionsmodell och kommundelsnämnder.
- 6) Övriga kommentarer
FÖRSLAG:
John Wrede har skrivit en skrivelse som tar fasta på Föglös och Lemlands skrivelser i ärendet.
Kst omfattar skrivelsen som sänds in den till Landskapsregeringen i Egil Mattsson namn.
BESLUT:
Enlig förslag.
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145. STÄMNINGSANSÖKAN, KÄRANDE IN VIA AB, SVARANDE BRÄNDÖ KOMMUN. /
EXTRA ÄRENDE
Kommunstyrelsen 29.10.2021:
Till kommunkansliet har inkommit från Ålands Tingsrätt en stämning i tvistemål (L 769/2021/144).
Kärande i målet är In Via Ab och svarande är Brändö kommun.
Ärendet: Krav på skadestånd p.g.a. felaktigt förfarande mot anbudsgivare i offentlig upphandling.
Enligt kommunens tjänstestadga är det kommunstyrelsens som företräder kommunen i domstol om
styrelsen inte bestämmer annat.
Kommuntekniker Bo Qvarnström och byggnadstekniska nämnden har skött upphandlingen och är
därmed bäst införstådda i ärendet. Därmed föreslås att styrelsen befullmäktigar kommuntekniker Bo
Qvarnström och byggnadstekniska nämnden att sköta svarande och bestridande av stämningsansökan.
Samt att de har rätt att anlita DKCO Advokatbyrå AB för att föra kommunens talan i målet.
Kst beslöt uppta ärendet som extra ärende.

FÖRSLAG:
Styrelsen befullmäktigar kommuntekniker Bo Qvarnström och byggnadstekniska nämnden att sköta
svarande och bestridande av stämningsansökan L 769/2021/144.
Samt att de har rätt att anlita DKCO Advokatbyrå AB för att föra kommunens talan i målet.
BESLUT:
Enligt förslag.
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146. NAMNTECKNINGRÄTT OCH DISPOSITIONSRÄTT TILL KOMMUNENS
KONTON. / EXTRA ÄRENDE
Kommunstyrelsen 29.10.2021:

I samband med byte av kommundirektör övergår namnteckningsrätten tillhörande
kommundirektören i de ärenden som han tillhandahåller enligt kommunens förvaltningsstadga
och dispositionsrätten till kommunens konton som han har dispositionsrätt över. Rättigheterna
flyttas från John Carl Gustaf Wrede (270357-) till Kurt Egil Mattsson (241181-).
Kst beslöt uppta ärendet som extra ärende.
FÖRSLAG:

Namnteckningsrätten tillhörande kommundirektören i de ärenden som han tillhandahåller
enligt kommunens förvaltningsstadga och dispositionsrätten till kommunens konton som han
har dispositionsrätt över, flyttas från John Carl Gustaf Wrede (270357-) till Kurt Egil
Mattsson (241181-).
BESLUT:

Enligt förslag.
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147. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunstyrelsen 29.10.2021:
- Utlåtande KST:s budget 2022. Koll per epost med Kst. vecka 40. Skickat av KD 07.10.2021.
Bifogas.
- KD tjänstemannabeslut (§ 32/17.10.2021) om utlåtande med anledning av ansökan om jordförvärv
Falken Båtupplevelser fastighet överstigande 5 hektar (förordande enligt praxis för företag,
privatpersoner med kommunen som hemort). Per capsulam beslut (epost 14.10.2021).
- KD fattat tjänstemannabeslut om höjning av hyran för bostad 3 i Brändö hyresbostäder. Utökning av
bostaden med 10 m2 som sovrum. Se anslag 12 000 € tilläggsbudget I (Kfge 01.07.2021).
- ÅDA:s rapport för framtiden.
- KD Wrede tackar för att han fått betjäna brändöborna under ca 35 års tid och för gott och livligt
samarbete med i första hand kommunens förtroendevalda. Sista egentliga arbetsdagen 29.10.2021.
- KD Egil Mattsson övertar uppdraget som arbetarskyddschef fr.o.m. 01.01.2022. Uppdraget
ingår i KDtjänsten och för uppdraget betalas en särskild ersättning om dryga 60 €/månad.
Ny arbetarskyddskommission m.m. för 2022- 2025 (alltid för 4 år) bör väljas av Kst. senast våren
2022.
-----
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 29.10.2021
§§ 128-147
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:
§§ 132-138, 144
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 128-131, 145, 156, 147
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 139, 140, 141, 142, 143,
Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till
offentligt påseende. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen
efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats
publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla (ÅFS 2017/86, kommunallagen 116
§) d.v.s. 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.
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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.

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.
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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.
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:
§§
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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.
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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