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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

04.04.2018

KALLELSESIDA
Utfärdad 28.03.2018

Sammanträdestid; 04.04.2018; kl.19 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
§ 33. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 34. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 35. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS –
LISTAN.
§ 36. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 37. FÖRSLAG OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNENS RÖSTNINGSOMRÅDEN
TILL ETT/CENTRALVALNÄMDEN.
§ 38. FÖRSLAG TILL KOMMUNSTRUKTURLAG FÖR LANDSKAPET
ÅLAND/UTLÅTANDE/ÅLR.
§ 39. FÖRSLAG TILL STYRELSEMEDLEM OCH ERSÄTTARE I FÖRETAGSAM
SKÄRGÅRDS STYRELSE 2018.
§ 40. FÖRSLAG TILL NY FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR BRÄNDÖ KOMMUN.
§ 41. HYRESAVTAL FÖR BKF:S FIBERCENTRAL LAPPOSKOLBYGGNAD.
§ 42. LAPPO SKOLBYGGNAD MED TOMT/ANBUD.
§ 43. ”KOMMUNIKATÖR”/FÖRSLAG TILL KFGE/ NÄRINGS- OCH
UTVECKLINGSNÄMNDEN.
§ 44. ANSTÄLLANDE AV INFORMATÖR M.M. I GÄSTHAMNARNA SÄSONGEN
2018/OMFÖRDELNING AV BUDGET FÖR LÖNEKOSTNADER/NÄRINGS- OCH
UTVECKLINGSNÄMNDEN.
§ 45. FÖRSLAG TILL HUR GÅ VIDARE MED HÅLLBARHETSARBETET,
FRAMTAGANDE AV PLAN M.M./ ÄSKANDE AV ANSLAG/NÄRINGS- OCH
UTVECKLINGSNÄMNDEN.
§ 46. GENOMGÅNG AV ENHETERNAS STÄDDIMENSIONERING.
§ 47. ARBETARSKYDDET – ARBETARSKYDDSCHEF OCH ORGANISATION
FÖR PERIODEN 01.01.2018 - 31.12.2021 .
§ 48. FÖRSTA HJÄLP REPETITIONSKURS
§ 49. SKRIVELSE TILL ÅLR MED ANLEDNING AV INDRAGNINGEN AV MS KNIPANS
TURER PÅ NORRA LINJEN FÖR TVÅ VECKOR I MARS
2018/TRAFIKARBETSGRUPPEN.
§ 50. ANBUD FÖR KÖP AV DATASKYDDSOMBUD (DPO) AV ÅDA.
§ 51. FÖRSÄLJNING AV LAPPO KYLRUM/KOMMUNTEKNIKERN.
§ 52. FYLLNADSVAL AV LEDAMOT TILL BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN
/BEVILJANDE AV BEFRIELSE OCH VAL AV NY LEDAMOT/JAN LILJEHAGE.
§ 53. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 18.04.2018 kl.17.00 på kommunkansliet i Åva
Ordförande Tommy Öström

enligt uppdrag John Wrede, kom.dir.

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet)
under tiden 29.03 – 04.04.2018
Intygar John Wrede, kom.dir.
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Protokollssida
Sammanträdestid; 04.04.2018, kl.19.05 – 21.35.
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§ 33 - 53.
Ordinarie:
Tommy Öström, ordf.
Marja Tuomola, viceordf.
Hans-Olof Gustavsson
Mari Sjöman
Mathilda Öström , tom § 51,kl.21.20.

Personlig ersättare
Monica Englund
Stefan Blomqvist
Marianne Karlström
Peter Jansson
Mikael Eklund

Övriga:
Jonny Karlström, kfge ordf.
Thomas Sjöman, kfge viceordf.
John Wrede, KD
Susanne Öström, ekonomichef

Underskrift

Justering

Tommy Öström
Ordförande

John Wrede
protokollförare

Hans-Olof Gustavsson
protokolljusterare

Marja Tuomola
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,
Intygar

.2018

Utdragets riktighet intygar

John Wrede,
kommundirektör

datum_______namn_____________________________
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33. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 04.04.2018:
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört. Ordf. önskade nyvalda Kst. ledamoten Gustavsson välkommen till första mötet.
34. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 04.04.2018:
Till protokolljusterare valdes Hans-Olof Gustavsson och Marja Tuomola.
35. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 04.04.2018:
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.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------36. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 04.04.2018:
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- biblioteks- och kulturnämnden 16.3.2018.
- socialnämnden 5.3.2018.
- byggnadstekniskanämnden 28.02.2018.
- närings- och utvecklingsnämnden 19.03.2018.
- trafikarbetsgruppen 16.03.2018.
----------------------------------------

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

5

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

04.04.2018

37. FÖRSLAG OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNENS RÖSTNINGSOMRÅDEN
TILL ETT/CENTRALVALNÄMDEN.
Kommunstyrelsen 04.04.2018;
Brändö kommuns centralvalnämnd föreslår, e-post via ordf. Barbro Wahlström se bilaga, att
kommunens tre röstningsområden slås ihop till ett fr.o.m. riksdagsvalet våren 2019 (gäller också
samtliga övriga val).
FÖRSLAG:
Förslag att centralvalnämndens förslag i ärendet omfattas d.v.s. att kommunen fr.o.m. riksdagsvalet
våren 2019 endast består av ett röstningsområde.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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38. FÖRSLAG TILL KOMMUNSTRUKTURLAG FÖR LANDSKAPET
ÅLAND/UTLÅTANDE/ÅLR.
Kommunstyrelsen 04.04.2018:
ÅLR begär utlåtande (se ÅLE, remiss, 11 L1, ÅLR 2018/1747) av kommunen i form av synpunkter
på ”Lagförslag om reform av kommunstruktur på Åland”.
Synpunkterna bör vara ÅLR tillhanda senast 11 maj 2018 för att kunna beaktas.
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till utlåtande, synpunkter omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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39.FÖRSLAG TILL STYRELSEMEDLEM OCH ERSÄTTARE I FÖRETAGSAM
SKÄRGÅRDS STYRELSE 2018.
Kommunstyrelsen 04.04.2018;
Valberedningen (Madelene Ahlgren och Mikael Lindholm) för Företagsam Skärgårds (FS) styrelse för
2018 (i praktiken till årsmötet 2019 d.v.s. i maj) önskar förslag av Brändö kommun till medlem i
styrelsen.
Bl.a. framförs av valberedningen följande kriterier m.m: ”I år vill vi igen gärna (på samma sätt som
ifjol) att ni om möjligt skulle presentera/nominera minst 4 personer så att vi i valberedningen sedan
kan pussla ihop förslag till en styrelse med olika bakgrund, ålder och erfarenhet. Andreas har meddelat
att han vill avgå som ordförande, så vi önskar även förslag på en ny ordförande. Kriterier kan vara: *
intresse för skärgårdsutveckling och innovation,* jämn könsfördelning,* folk från både näringsliv,
offentlig sektor (politiker/tjänstemän) och tredje sektorn, * ålder (gärna varierande åldrar)”. KD har
hört sig för per e-post m.m. utan större framgång.
Päivi Nikoskinen anmält intresse (PK ordinarie medlem i Närings- och utvecklingsnämnden).
FÖRSLAG (av ordf. TÖ):
Päivi Nikoskinen föreslås till ordinarie styrelsemedlem i FS styrelse för 2018 och KD John Wrede till
Nikoskinens personliga ersättare.
Som motivering till att Nikoskinen föreslås till styrelsemedlem, för Brändö kommun, anförs att
Nikoskinen sedan ett par mandatperioder är ordinarie (och aktiv) medlem i kommunens Närings- och
utvecklingsnämnd som på sitt ansvarsområde har bl.a. näringslivet i kommunen och inflyttningen.
Wrede i sin tur i egenskap av sekreterare och beredare i samma nämnd.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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40. FÖRSLAG TILL NY FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR BRÄNDÖ KOMMUN.

Kommunstyrelsen 14.02.2018:
Arbetsgruppen för förvaltningsstadgan har efter 11 möten (ca 2 timmar i snitt och i regel alla
närvarande d.v.s. ordf. Margaret Lundberg medlemmarna Niklas Feiring, Martti Ilmonen, Susanne
Öström samt John Wrede, sistnämnda även arbetsgruppens sekreterare) på uppdrag givet av Kst.
04.03.2015 överlämnat bifogade förslag till ny förvaltningsstadga för kommunen (ersätter den
nuvarande från 01.01.1999).
FÖRSLAG:
Förslag att förslaget till förvaltningsstadga återremitteras till KD för ytterligare genomgång och
beredning. KD erhållit som färdkost Kst:s synpunkter och funderingar.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 04.04.2018:
Fortsatt genomgång och behandling av förslaget till ny förvaltningsstadga för kommunen.
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till förvaltningsstadga omfattas med ändringen att avdelningscheferna anställs av
kommunfullmäktige på förslag av kommunstyrelsen.
Förslag att förvaltningsstadgan träder i kraft fr.o.m. 01.06.2018.
Nämnderna bör gå igenom sina instruktioner, stadgor och principer så att de i möjligaste mån
korrelerar med förvaltningsstadgan senast inom oktober 2018 (kan vid behov behandlas av Kfge
hösten 2018 för att träda i kraft senast fr.o.m. 01.01.2019).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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41. HYRESAVTAL FÖR BKF:S FIBERCENTRAL LAPPOSKOLBYGGNAD.
Kommunstyrelsen 04.04.2018:
Konstaterats att hyresavtal mellan kommunen (i egenskap av ägare till Lappo skolbyggnad) och
Andelslaget BKF fiber rörande sistnämndas fibercentral i Lappo skolbyggnad saknas.
Bifogade förslag till hyresavtal har förankrats per e-post i BKF:s styrelse och därmed godkänts.
Hyresavtalet bygger på motsvarande avtal som BKF har för sina övriga fibercentraler i kommunerna
Brändö och Kumlinge (närmast då centralen i Seglinge butiken) vad gäller framförallt tid och hyra.
KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet (Wrede är viceordförande för
styrelsen för Andelslaget Brändö-Kumlinge fiber d.v.s. BKF).
FÖRSLAG (av ordf.):
Bifogade förslag till hyresavtal, som träder i kraft retroaktivt från 01.04.2018, omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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42. LAPPO SKOLBYGGNAD MED TOMT/ANBUD.
Kommunstyrelsen 14.02.2018:
Utgångspriset för Lappo skolbyggnad, med tomt som varit till salu några år och som Kst. på mötet
24.01.2018 inte godkände första anbudet på ett par år (senast Kenneth Erikssons våren 2016), borde
eventuellt justeras för att om möjligt få in nytt /nya anbud. Utom protokoll diskuterades också frågan
om sänkning av utgångspriset för Lappo skolbyggnad med tomt av Kfge på mötet 14.12.2017.
Enligt Kst:s beslut rullar anbudsgivningen enligt följande: ”Tiden för inlämnande av anbud går ut
28.02.2017...och om inget inlämnats så fortsätter anbudstiden alltid två månader i taget” (finns bl.a. på
Hemsidan).
FÖRSLAG:
Utgångspriset för Lappo skolbyggnad med tomt (ca 1,3 hektar) sänks till 50 000 € från tidigare
fastställda 59 999 € (se Kst. 26.09.2016).
I övrigt enligt tidigare beslut se Kst. 28.04.2014/ § 61 med tillägget att anbudsgivaren även bör beakta
(uthyrning till kommunen eller motsvarande) planerna, villkoren för Lappo filialbiblioteks utrymmen
(ca 70 m2) framöver.
Eftersom anbud givits som dock förkastats (se Kst. 24.01.2018) och framkommit intresse av nämnda
anbudsgivare att återkomma med nytt anbud (av anbudsgivaren se Kst. 24.01.2018) går första tiden för
anbud ut fredagen 23.03.2018 (anpassad till prel. Kst. 04.04 och prel. Kfge 11.04) varefter enligt
tidigare beslut d.v.s. med två månaders intervall (om inget anbud inkommit senast 23.03.2018 så
följande gång 31.05.2018 o.s.v.).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------Kommunstyrelsen 04.04.2018:
Anita Andersson (anbudsgivaren framöver), Mariehamn har via Lyyskis fastigheter inlämnat bifogade
anbud för Lappo skolbyggnad med tomt (15/20.03.2018, öppnat av KD och kommuntekniker
Qvarnström på kansliet 27.03.2018, ca kl.11.20). Anbudsgivaren har via Lyyskis fastigheter (Inger
Lyyski) blivit informerad om villkoren som ingår d.v.s. rörande BKFs central i byggnaden (nytt
hyresavtal med BKF, se föregående ärende), avtalet med Lappo vatten och miljö samt biblioteket m.m.
Något annat anbud har inte inlämnats än nämnda.
Hyresgäst JK sagt upp hyresavtalet för bostaden i byggnaden fr.o.m. 15.04.2018 vilket innebär att
byggnaden fr.o.m. nämnda datum i praktiken är disponibel (utöver då biblioteket som forsätter sin
verksamhet tillsvidare).
KD varit i kontakt 27.03.2018 med anbudsgivaren via Inger Lyyski utgående från de villkor som finns
i anbudet och som inte torde kunna accepteras av kommunen( förskottshyran , i form av ”jämkning”
av köpesumman, eftersom köparen i så fall avser att kringgå diverse skatter, överlåtelseskatten samt
skatten för hyran, samt hyran som sådan för filialbiblioteket samt hyran för BKFs fibercentral, ref. till
föregående ärende i detta protokoll, och i sistnämnda fall även tiden med diverse villkor och
alternativ). Kommunen erhållit bifogade komplettering av anbudet 03.04.2018 (e-post) direkt av
anbudsgivaren.
Kfge ordf. Karlström och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet
(Karlström är medlem och Wrede viceordförande i styrelsen för Andelslaget Brändö-Kumlinge fiber
d.v.s. BKF som berörs av ärendet).
FÖRSLAG (av ordf.):
Anita Andersson anbud antas ej. Som motivering anförs att anbudet innehåller villkor som kommunen
inte kan omfatta (se ovan). Forts….
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42. LAPPO SKOLBYGGNAD MED TOMT/ANBUD forts….
Lapposkolbyggnad utbjuds på nytt enligt tidigare villkor och de som framgår av denna behandling av
ärendet (inkl. max hyra för filialbiblioteket om 400 €/månad sam hyran för BKF och tiden för när
avtalet tidigast kan upphöra) så att första anbudstiden förfaller 30.05.2018 och sedan två månader i
taget.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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43. ”KOMMUNIKATÖR”/FÖRSLAG TILL KFGE/ NÄRINGS- OCH
UTVECKLINGSNÄMNDEN.
Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018:
Konstaterades att Kfge i budgeten för 2018 givit nämnden följande uppdrag: ” Näringsnämnden/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.
- offert från Invenire Oy
..omfattas
FORTS....

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

13

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

04.04.2018
43. ”KOMMUNIKATÖR”/FÖRSLAG TILL KFGE/ NÄRINGS- OCH
UTVECKLINGSNÄMNDEN.
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.
-----------------
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44. ANSTÄLLANDE AV INFORMATÖR M.M. I GÄSTHAMNARNA SÄSONGEN
2018/OMFÖRDELNING AV BUDGET FÖR LÖNEKOSTNADER/NÄRINGS- OCH
UTVECKLINGSNÄMNDEN.
Närings- och utvecklingsnämnden 19.03.2018:
KD diskuterat med Jaana Kotiranta/Lappo om pilotprojekt i form av informatör m.m. i gästhamnarna.
Kotirantas förslag, koncept bifogas (sammanfattning av KD Wrede). I budgetdirektiven för 2018 står
följande om nya personalutgifter ” Omdisponeringar som ökar eller minskar anslaget för
personalutgifter (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga budgeten men
som inte påverkar resultatområdets nettoanslag skall tillställas kommunstyrelsen för
godkännande”.
FÖRSLAG:
Jaana Kotiranta anställs för tiden 02.07 – 29.07.2018 (fyra veckor, en månad) som informatör m.m. i
gästhamnarna i Lappo (i första hand) och i Jurmo (i andra hand).
Som motivering anförs att de som besöker gästhamnarna torde vara intresserade av Skärgården och
därför höra till den målgrupp som kommunens marknadsföring för inflyttning till kommunen har
definierat i bl.a. Inflyttningsstrategin (de flesta gästhamnsbesökarna torde komma från fastlandet).
Utöver detta kan en för ändamålet lämplig broschyr tas fram för utdelning (medel torde finnas i
nämndens budget och då framförallt Handlingsprogrammet).
Nämnden återkommer till verkställandet (omdisponering av detaljbudgeten, framtagande av
arbetsavtal inkl. konceptet samt anställningen i detalj) förutsatt att Kst. godkänner löneinplaceringen
och omdisponeringen av personalkostnaderna.
Nettokostnaden för kommunen beräknas uppgå till ca 1320 € (51,61 % av heltid) + 100 € (för diverse)
d.v.s. totalt 1420 € (löneinplacering 2 500 €, 100%- heltid). Bifogas löneberäkning samt AMS villkor
för sysselsättningsstöd.
Anslag torde finnas om omdisponering görs (d.v.s. från ex. handlingsprogrammet till
personalkostnader, inkl. inkomster i form av sysselsättningsstöd).
Är att betrakta som ett pilotprojekt d.v.s. denna första säsong i Lappo men också några dagar i Jurmo
enligt överenskommelse till ex. Rövardagen. Kotiranta avger rapport och projektet utvärderas.
Ärendet till Kst. (ref. till löneinplaceringen d.v.s. månadslön 2 500 €, heltid, 100 % samt
omdisponeringen av personalutgifter inom ramen för budgeterade anslag).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 04.04.2018;
Genomgång av Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet.
FÖRSLAG:
Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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45. FÖRSLAG TILL HUR GÅ VIDARE MED HÅLLBARHETSARBETET, FRAMTAGANDE
AV PLAN M.M./ ÄSKANDE AV ANSLAG/NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN.
Kommunstyrelsen 06.09.2017;
Kommunen har haft besök av ÅLR (Micke Larsson och Erica Scott) rörande Utvecklings- och
hållbarhetsagenda för Åland (se www.bärkraft.ax) d.v.s. möte torsdagen 11.05.2017 med ett tiotal
närvarande (arr. kansliet). På mötet fördes fram tanken om en arbetsgrupp för att jobba vidare med
frågan. KD har via Fb efterhört intresse att delta i arbetsgruppen (bestående av 3-5 medlemmar) samt
diskuterat frågan med Näringsnämndens ordf. Emelie Bergendahl. En person har anmält intresse för
att bli medlem i arbetsgruppen.
FÖRSLAG:
Förslag att en arbetsgrupp tillsätts bestående av ordf. plus 3 medlemmar samt med KD Wrede som
sekreterare (i praktiken också föredragande).
KD ges i uppdrag att till nästa möte få fram förslag till medlemmar i arbetsgruppen.
I övrigt: Medel för gruppens möten påförs Tillfälliga verksamhetsorgan. Arbetsgruppen rapporterar i
första hand till Närings- och utvecklingsnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 27.09.2017:
KD gjort en ny förfrågan, framförallt via Brändö gruppen på Facebook, om intresse att delta i rubriken
nämnda arbetsgrupp (i praktiken kommitté eftersom kommunallagen inte känner till begreppet
arbetsgrupp även om det är ok för kortare, precisare uppdrag).
Mats Örblom från Mariehamn som vistas mycket i Fiskö har anmält intresse vilket även Ari Määttä
från Jurmo gjort. Enligt kommunallagen möjligt att ha medlem i kommitté (här då kallad arbetsgrupp)
som inte är skriven i kommunen men har rösträtt i kommunalval i landskapet (se § 54). Örblom är
konsult och företagare (engagerad i bl.a. diverse Central Baltic projekt i kommunen) och Määttä
företagare och pensionär.
FÖRSLAG:
Förslag att arbetsgruppen för Hållbarhet i Brändö kommun har följande sammansättning: Ordf. Emelie
Bergendahl och ledamöter Eija Laitala-Pettersson, Ari Määttä och Mats Örblom.
Målsättningen är att få ett förslag till plan färdig inom 2018.
I övrigt enligt förslaget till Kst:s möte 06.09.2017.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 16.10.2017:
Genomgång av Kst:s beslut i ärendet. KD varit i kontakt med Erica Scott som lovat kontakta Simon
Holmström/Firma Futureframe för att ta fram offert för färdplan för framtagande av (handlings)plan
för arbetsgruppen/Brändö kommun.
FÖRSLAG:
Ärendet återremitteras till KD i väntan på offert från Scott/Holmström. Forts.....
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45. FÖRSLAG TILL HUR GÅ VIDARE MED HÅLLBARHETSARBETET, FRAMTAGANDE
AV PLAN M.M./ ÄSKANDE AV ANSLAG/NÄRINGS- OCH
UTVECKLINGSNÄMNDEN.…forts……
BESLUT: Enligt förslag.
-----------------------------Närings- och utvecklingsnämnden 19.03.2018:
Genomgång av Hållbarhetsarbetsgruppens arbete så här långt (fyra PM och en sammanställnig av
förslag, åtgärder) samt gruppens förslag till hur ärendet är tänkt att gå vidare inkl. antagande av offert
för arbetet inlämnat av Erica Scott/Two Feathers consulting och därmed även ett äskande om anslag
av Kfge. Bifogas offert inlämnad av Two feathers consulting samt sammanställningen av förslag,
åtgärder m.m.
Tänkt tidtabell, äskande av anslag m.m. (klipp ur arbetsgruppens PM mötet 13.03.2018): ” Erica
Scotts/Two Feathers Consultings offert (se bilaga) om totalt 4 780 € + moms. omfattas förutsatt att
medel för ändamålet erhålls av Kfge (möte preliminärt 11.04.2018).
Till begäran om anslag (d.v.s. Two Feathers Consultings offert) tillfogas visionen (som togs fram på
föregående möte) samt en bilaga med förslag från gruppen på vad som kan göras när ”färdplanen” tas
fram, d.v.s. arbetet med Two Feathers Consulting, men också efter omfattad färdplan d.v.s. arbetet
framöver med Hållbarheten i kommunen i form av konkreta satsningar . Som motivering till
tidtabellen d.v.s. färdig färdplan inom september 2018 för att om möjligt få med vissa förslag i 2019
års budget samt ekonomiplanen för 2020-2021 och ref. till Kst:s beslut om en färdig färdplan inom
2018”.
FÖRSLAG:
Arbetsgruppen för Hållbarhets förslag från mötet 13.03.2018 (se ovannämnda klipp) omfattas.
Nämnden verkställer d.v.s. inkl. godkännande av avtal m.m. förutsatt att Kfge omfattar äskandet av
tilläggsanslag.
Äskas anslag av Kfge (prel. möte 11.04.2018): 4 780 € (påföres RO Tillfälliga verksamhetsorgan).
Ärendet till Kst.
BESLUT:
Enligt förslag.
---------------Kommunstyrelsen 04.04.2018;
Genomgång av Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet. Konstaterades att offerten
reviderats (per e-post av Erica Scott 21.03.2018) efter nämndens möte så att summan (och m.a.o.
behovet av anslag) minskats något d.v.s. till 3 980 € (exklusive moms.). Bifogas: visionen,
sammanställning av förslag m.m.
FÖRSLAG:
Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet omfattas med ändring av summa enligt reviderad
offert.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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46. GENOMGÅNG AV ENHETERNAS STÄDDIMENSIONERING.
Kommunstyrelsen 04.04.2018;
Arbetstidsuppföljning: Diskussion om framförallt städdimensioneringen (gjord ca 2009 av samtliga
byggnader i kommunens bruk) i AVEL (avdelnings- och enhetschefernas möte som träffas ett par
gånger per termin) hösten 2017 och våren 2018. Framkommit att den faktiska arbetstiden inte för alla
städare överensstämmer med den tid som lön betalas för (i båda riktningarna d.v.s. för ”mycket” tid
alt. för ”lite” tid). AVEL därför diskuterat att enheterna ska gå igenom dimensioneringarna från 2009
(Milan sannolikt något år senare) tillsammans med städarna samt behovet idag utgående från bl.a.
antalet elever, barn men också ”teknisk” utveckling och framkommet behov . Diskuterades av AVEL
också möjligheten att vid behov låta utföra ny dimensionering (objektiv) av inköpt konsult (senast av
Gun Monto, Yrkeshögskola i huvudstadsregionen).
FÖRSLAG:
Förslag att enheterna ges i uppdrag att se över det nuvarande behovet av städning jfr. befintlig
städdimensionering m.m. utgående från möjligen ändrat behov (se ovan). Om märkbar diskrepans
mellan dagens behov och de dryga 10 år gamla dimensioneringarna så eventuellt behov att
städdimensionera på nytt .
Ytterligare bör städpersonalen (hallen, skolan/biblioteket, Solkulla, Milan och kanslibyggnaden) följa
upp sin faktiska arbetstid under tiden 16.04 – 01.06.2018. Blankett för ändamålet tas fram av KD och
skoldirektören och blanketten bör lämnas till kansliet senast 08.06.2018. Som motivering anförs att
samtliga övriga anställda, med undantag av KD och lärarna, torde följa upp sin arbetstid (framkommer
av att det anställda antingen har schemalagda arbetstider/pass eller följer upp för att på årsbasis hålla
sig inom sin totala arbetstid. Se ex. Kst.20.01.2011).
Genomgången görs av enhetens personal (Skola, Milan, kansliet och Solkulla) tillsammans med
städpersonalen och bör vara klar och inlämnad till Kst. inom maj 2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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47. ARBETARSKYDDET – ARBETARSKYDDSCHEF OCH ORGANISATION
FÖR PERIODEN 01.01.2018 - 31.12.2021 .
Kommunstyrelsen 09.02.2006;
Arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson från Arbetarskyddsmyndigheterna i
Mariehamn besökt kommunen i början av december och påpekat att kommunen
(betraktas som en arbetsplats med flere än 20 anställda) för i rubriken nämnda period
bör följa Förordningen om tillsynen över arbetarskyddet i tillämpliga delar.
Ärendet diskuterats på AVEL-mötet 21.12.2005.
Enligt Karlsson räcker det för kommunen med en Arbetarskyddsfullmäktige (bestående
av fullmäktige + 2 vicefullmäktige) som består av arbetstagare samt en Arbetarskyddskommission som består av en arbetsgivarrepresentant (samma som arbetarskyddschefen) och 3 arbetstagare. Arbetarskyddschefen tillsätts direkt av Kst.
Karlsson anser också att sämjoval är att föredra d.v.s. regelrätta val behöver inte hållas.
FÖRSLAG:
Som resultat av bl.a. diskussionen på AVEL-mötet 21.12.2005 föreslås att
organisationen ser ut som följer för perioden 01.01.2006-31.12.2009:
Arbetarskyddschef, Arbetarskyddsfullmäktige (fullmäktig/arbetarskyddschefen + 2
vicefullmäktige/ samtliga företrädare för arbetstagarna) och Arbetarskyddskommission
(arbetarskyddschefen + 3 företrädare för arbetstagarna). Ordf., viceordf. samt sekr. i
Arbetsskyddskommissionen utses inom kommissionen.
Till Arbetarskyddschef utses soc.sekr. Niklas Feiring (soc.n. har fått förslaget till
kännedom 11.01.2006 och ej motsatt sig valet av Feiring).
Arbetarskyddsfullmäktige består av Feiring (här som företrädare för funktionärerna/
tjänstemännen – lär vara möjligt enligt Karlsson) som Fullmäktige och Anita HusellKarlström i egenskap av lärare och företrädare för lärarkåren samt Bo Qvarnström i
egenskap av kommuntekniker och representant för tekniska sektorn.
Arbetarskyddskommissionen består av Feiring som företrädare för arbetsgivaren
m.a.o. i egenskap av arbetarskyddschef, en lärare (samma som är vicefullmäktig),
Viveca Thörnroos som företrädare för dagvården och Asta Käpölä som företrädare för
äldreomsorgen.
Arbetarskyddschefen kallar medlemmarna i Arbetarskyddskommissionen till första
mötet. Företrädarna för arbetstagarna i Arbetarskyddsfullmäktige och i Arbetarskyddskommissionen har utsetts av arbetstagarna inom respektive sektor (tekniska, lärarkåren,
dagvården och äldreomsorgen).
Ersättningar;
Arbetarskyddschefen som har den största arbetsbördan/ansvaret erhåller sin lön förhöjd
med 50 € / månad under den tid uppdraget varar.
För deltagande i möten, inspektioner m.m. erhåller medlemmarna i organen timlön
i enlighet med arvodesstadgans bestämmelser för tjänstemän.
Kostnaderna påföres tillfälliga verksamhetsorgan med undantag av Arbetarskyddschefens lön om 50 € som påföres Socialkansliet (vid behov äskar socialnämnden om
tilläggsanslag för ändamålet).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------forts........
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47. ARBETARSKYDDET – ARBETARSKYDDSCHEF OCH ORGANISATION
FÖR PERIODEN 01.01.2018 - 31.12.2021. forts....
Kommunstyrelsen 17.09.2013;
Konstaterats att organisationen varit oförändrad och att tiden för organisationens organ gått ut för flera
år sedan och flere av organens medlemmar inte längre är anställda av kommunen.
Arbetarskyddschefen Niklas Feiring (socialchef) dock verksam och genom åren inte behov av några
större åtgärder.
Ärendet till behandling på initiativ av Feiring och p.g.a. att ansvariga myndigheter skickat en förfrågan
om arbetarskyddsverksamheten i kommunen. Ärendet även behandlats på senast AVEL möte
05.09.2013.
FÖRSLAG:
Socialchef Niklas Feiring fortsätter som arbetarskyddschef tillsvidare. Feiring fortsätter för perioden
1.1.2014 – 31.12.2017 även som fullmäktige (arbetarskyddsfullmäktige) jämte Malena Strandvall (i
egenskap av lärare vid Brändö skola) som förste fullmäktige och Bo Qvarnström ( i egenskap av
kommuntekniker och avdelningschef för tekniska sektorn) som andra vicefullmäktige.
Arbetarskyddskommissionen för perioden 1.1.2014 – 31.12.2017, består av Feiring (samtidigt arbetarskyddschef och m.a.o. företrädare för arbetsgivaren samt fullmäktige) , Malena Strandvall (lärare)
företrädare för Brändö skola (samtidigt förste vice fullmäktige), Bo Qvarnström som företrädare för
kommunens tekniska sektor (samtidigt andra vicefullmäktige) och Anne-Maj Holmberg (närvårdare,
Solkulla) som företrädare för äldreomsorgen. Arbetarskyddskommissionen tillträder genast d.v.s. även
för resten av år 2013.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 04.04.2018;
Konstaterades att perioden för kommunens lagstadgade arbetarskyddskommission gått ut per
31.12.2017 varför det torde vara tid att välja ny arbetarskyddskommission för tiden 01.01.2018 –
31.12.2021.
KD hört sig för med medlemmarna i arbetarskyddskommissionen vars mandat löpt ut 31.12.2017. Av
medlemmarna har Wrede, Holmberg och Strandvall meddelat att de är villiga att fortsätta. Uppdraget
torde under ”normala” omständigheter inte vara särskilt arbetskrävande d.v.s. få möten m.m. (den enda
som får ersättning för sitt uppdrag är arbetarskyddschefen d.v.s. KD Wrede).
KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet.
FÖRSLAG (av ordf.):
Förslag att arbetarskyddskommissionen för perioden 01.01.2018 – 31.12.2021 består av KD John
Wrede (företrädare för arbetsgivaren samt ordf. för arbetarskyddsfullmäktige), Wrede även
arbetarskyddschef, Malena Strandvall (lärare) företrädare för Brändö skola (samtidigt förste vice
fullmäktige), Katharina Juthman som företrädare för dagvården (samtidigt andra vicefullmäktige) och
Anne-Maj Holmberg (närvårdare, Solkulla) som företrädare för äldreomsorgen.
Arbetarskyddskommissionen tillträder omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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48. FÖRSTA HJÄLP REPETITIONSKURS.
Kommunstyrelsen 04.04.2018;
Efterhörts behov av Första hjälp repetitions kurs med Gun Lindman för de av kommunens anställda
som har FHJ1 eller FHJ2 i kraft (kurs senast våren 2017 för ca 11 av kommunens anställda, ref. till
tidigare beslut i Kst. om att det bör finnas åtminstone några per enhet som har någondera i kraft).
KD kommit överens med Gun Lindman (firma) om kurs fredagen 4 maj 2018 på eftermiddagenkvällen. De som går kursen (av kommunens anställda) är med på den livräddande fhj delen 6 timmar.
Kostnad ca 1000 €.
Kostnaden torde rymmas inom Ro Centralkansliets budgetanslag.
FÖRSLAG:
Kommunen köper nämnda repetitionskurs av Gun Lindman. KD ges i uppdrag att samla intresserade,
kommunens anställda, till repetitionskursen på egen tid. Om färre än 8 i personalen anmäler sig till
kursen så ställs den in.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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49. SKRIVELSE TILL ÅLR MED ANLEDNING AV INDRAGNINGEN AV MS KNIPANS
TURER PÅ NORRA LINJEN FÖR TVÅ VECKOR I MARS
2018/TRAFIKARBETSGRUPPEN.
Kommunstyrelsen 04.04.2018;
Konstaterades att ÅLR 5 – 16.3.2018 dragit in M/S Knipans turer på rutten Lilla
Hummelholm/Torsholma – Hummelvik/Vårdö. Trafikgruppen skickat skrivelse i frågan till ÅLR per
e-post 26.2.2018. Eftersom frågan anses som viktig och indragningen i princip kunde ha undvikits och
att motiveringarna, däribland ÅLRs subjektiv och icke förankrade avvägning av samhällsnyttan, inte
uppfattas som tillräckliga så bör en regelrätt skrivelse skickas i ärendet från Kst.
Ytterligare, i samma skrivelse, påpekas olägenheten för skärgårdsborna i.o.m. att M/S Knipan körd
upp en isränna i fjärden Skiftet i samband med M/S Viggens årliga dockning i mars 2018
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till skrivelse i ärendet omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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50. ANBUD FÖR KÖP AV DATASKYDDSOMBUD (DPO) AV ÅDA.
Kommunstyrelsen 04.04.2018;
ÅDA erbjuder kommunerna köp av dataskyddsombudsmannatjänster (i form av gemensamt
dataskyddsombud för samtliga kommuner och landskapet...i början 1,5 tjänst varav ca 0,5 disponibel
för kommunerna) ref. till presenterat förslag till befattningsbeskrivning och konsulttjänstavtal.
Kostnaden för Brändö enligt anbudet 840 € per år. Konstaterades att kommunen kan behöva stöd m.m.
för att uppfylla den lagstiftning som torde träda i kraft fr.o.m. 01.06.2018 i landskapet och gälla även
kommunerna.
FÖRSLAG:
ÅDA:s anbud omfattas. Medel torde finnas inom ramen för RO 1301 Centralkansliet.
Som motivering anförs kommande lagstiftning, relativt komplicerad, som kommunen måste följa.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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51.FÖRSÄLJNING AV LAPPO KYLRUM/KOMMUNTEKNIKERN.
Kommunstyrelsen 04.04.2018;
Kommuntekniker Qvarnström föreslår, i form av kopia av bifogade tjänstemannabeslut 29.03.2018, att
Lappo kylrum, ref. till skrivning i budgeten för 2018, skall säljas till högstbjudande d.v.s. Brändö Lax
Ab.
Orsaken till att ärendet behandlas av Kst. är att beslutet borde tas av Byggnadstekniskanämnden som
dock dagen före inlämnande av anbud (gick ut 28.03.2018 och nämndens möte 27.03.2018) för
kylrummet hade sitt möte och följande antagligen blir först i maj. Innebär m.a.o. lång tid för ett relativt
litet beslut där köparen väntar på slutligt beslut. Förslaget att överföra till Kst. även förankrats hos
Byggnadsteknisknämndens ordf. Olof Holmberg (via kommuntekniker Qvarnström). Byggnaden är
inte att betrakta som fast egendom eftersom den är flyttbar och markområde inte ingår. Detta som
motivering till varför ärendet inte behöver behandlas av Kfge.
FÖRSLAG:
Förslag att kommuntekniker Qvarnströms bifogade förslag till försäljning omfattas d.v.s. kylrummet i
Lappo säljs för 1500 € till högst bjudande d.v.s. Brändö Lax Ab. Kylrummet bör av köparen
transporteras bort från nuvarande plats senast före 01.06.2018. Kommunteknikern gör upp köpeavtal
och undertecknar för kommunens del. Kommunteknikern bör utreda ny placering av
rökdykarutrustningen som idag finns i kylrummet.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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52. FYLLNADSVAL AV LEDAMOT TILL BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN
/BEVILJANDE AV BEFRIELSE OCH VAL AV NY LEDAMOT/JAN LILJEHAGE.
Kommunstyrelsen 04.04.2018:
Jan Liljehage anhåller om att bli befriad från uppdraget som ordinarie ledamot/medlem i kommunens
Biblioteks- och kulturnämnd i.o.m. att han har flyttat från kommunen. 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):
Jan Liljehage beviljas befrielse fr.o.m. 01.05.2018 och Kfge uppmanas välja ny ordinarie ledamot i
biblioteks- och kulturnämnden.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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53. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunstyrelsen 04.04.2018;

KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:
- kfge ledamot, byggnadstekniskanämndens ordf. Olof Holmberg meddelat att han frånsäger sig
samtliga arvoden som är pensionsbindande (d.v.s. årsarvoden, inte mötesarvoden eftersom de inte är
pensionsbindande). KD fattat tjänstemannabeslut om att Holmberg inte längre tar emot arvoden som är
pensionsbindande ref. till motiveringen att de medför problem med den sociala behörigheten mellan
Finland och Sverige. Holmberg arbetar under svensk ”flagg”.
- ÅLR tillsatt medlemmarna i Ålands skärgårdsnämnd för tiden 9.2.2018 – 31.12.2019. Brändö
kommuns representanter enligt Kfges förslag 31.01.2018 d.v.s. av Jonny Karlström och Margaret
Lundberg
- Polismästaren Maria Hoikkala med följe besöker kommunen 7 juni kl.15-17. Plats Gullvivan. MH
önskar gärna träffa flera av kommunens representanter.
- Taivassalon-Auto Oy kommer att köra lördagar-söndagar till Osnäs från Åbo enligt samma tidtabell
som tidigare och ref. till budgetanslag för ”stöd” till T-A för turen. Detta under skolloven d.v.s.
sommaren.
- Taxi Arto Ojanto som närmare 20 år handhaft kollektivtrafiken fredagar och söndagar OsnäsKivimaa (bussen) – Osnäs har avslutat sin verksamhet. Turerna kommer framöver, enligt muntlig
överenskommelse, att handhas av Taxi Teemu Väisänen. Samma kostnader som tidigare och samma
koncept (beställningstur m.m.).
- Rådgivande folkomröstningens resultat om egen/självständig kommun eller inte: 90,94 % röstade Ja
(d.v.s. för fortsättning som egen/självständig kommun), 9,0 % röstade Nej och 0,1 % röstade Kan inte
ta ställning. Kommunens förhållning till folkomröstningens resultat inkluderas i kommunens utlåtande
rörande ÅLRs lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland.
- Hälsoundersökningen var tredje år för personalen går av stapeln 9 maj (blodprov och ergonomi) samt
22-23 maj (egentliga undersökningen). Utförs enligt avtal om köp av arbetsplatshälsovård av
Cityläkarna, Mariehamn.
- Kommunen uppvaktar socialchef Niklas Feiring på hans 50-årsdag i enlighet med kommunens
principer för uppvaktningar. Överräcks vid lämpligt tillfälle.
------------------------------------------------------------------------
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 04.04.2018. §§ 33 – 53.
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:
§§ 37,38,39, 40,43, 45, 52.
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 33-36,44, 53
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 41,42, 46, 47, 48, 49, 50,51.
Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till
offentligt påseende.
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt,
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Kommunstyrelsen i Brändö
kommunkansliet
AX-22940 Åva
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för
rättelseyrkande bör inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under
fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på
rättelse eller annan person som befullmäktigats härtill.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt
bestyrkt kopia.
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KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut
med anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den
som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som
är part eller av en kommunmedlem.
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3) beslutet annars strider mot lag.
4) hör kategorin ärenden typ planläggning som ref. till lag det bara kan sökas ändring
genom bevär.
§§ Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en rättegångsavgift om 250
€ (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av social- och sjukvårdsärenden förblir
avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En
part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet
har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet
Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala
anslagstavlan.
Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas till
besvärsmyndigheten, skall anges 1) det beslut i vilket ändring söks, 2) till vilka delar
ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder på vilka
ändring yrkas
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall
underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress.
Enligt 25 § i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas:
1. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
2. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när
besvärstiden har börjat, samt
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om
dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
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Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten:
Ålands förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 Mariehamn.

Obs! Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en
rättegångsavgift om 250 € (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av
social- och sjukvårdsärenden förblir avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden
har framgång i ärendet.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Förvaltningsbesvär kan anföras endast av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet
omedelbart gäller. Förvaltningsbesvär kan inlämnas på laglighets- och
ändamålsenlighetsgrunder. Förvaltningsbesvär anlitas som regel i ärenden där
myndighetens beslut baserar sig på speciallagstiftning.
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
§§
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och
räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften.
Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt
kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
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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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