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KALLELSESIDA
utfärdad
Sammanträdestid: 11.04.2018, kl.19.00 - .
Sammanträdesplats: Brändö kommunkansli, Åva.
§ 11. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 12. PROTOKOLLJUSTERARE
§ 13. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN.

§ 14. FÖRSLAG OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNENS RÖSTNINGSOMRÅDEN TILL
ETT/CENTRALVALNÄMDEN.

§ 15. FÖRSLAG TILL KOMMUNSTRUKTURLAG FÖR LANDSKAPET ÅLAND/UTLÅTANDE/ÅLR.
§ 16. FÖRSLAG TILL NY FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR BRÄNDÖ KOMMUN.

§ 17. ”KOMMUNIKATÖR”.
§ 18. HUR GÅ VIDARE MED HÅLLBARHETSARBETET/ ÄSKANDE AV ANSLAG.
§ 19. FYLLNADSVAL AV LEDAMOT TILL BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN
/BEVILJANDE AV BEFRIELSE OCH VAL AV NY LEDAMOT/JAN LILJEHAGE.
§ 20. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Protokollet framläggs till påseende 18.04.2018 , kl.16.00 på kommunkansliet i Åva
Sammankallare Jonny Karlström, kfge.ordf. enligt uppdrag John Wrede, kom.dir.
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet) under tiden 05 –
11.04.2018
Intygar John Wrede, kom.dir.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:
Beslutande
Ordinarie:

onsdagen 11.04.2018 kl.19.00 – 21.11.
Brändö kommunkansli, Åva
Suppleanter :

Jonny Karlström, ordf.
Thomas Sjöman, viceordf.,
Florin Filip
Peter Granberg
Karl-Johan Henriksson
Olof Holmberg
Pia Lindberg-Lumme
Mathias Lindman
Margaret Lundberg
Malena Strandvall
Tiina Thörnroos

Björn Carneholm
Dan-Ole Åkerberg, t.o.m. §16, kl.20.12.

Janica Modig-Eklund

Övriga:
Tommy Öström, Kst.ordf.
Marja Tuomola, Kst. 1 viceordf.
John Wrede, kom.dir.

Paragraf §§ 11 - 20.
Underskrifter:
Jonny Karlström
ordförande

John Wrede
protokollförare

Karl-Johan Henriksson
protokolljusterare

Thomas Sjöman
protokolljusterare

Utdragets riktighet intygar

Protokollet framlagts till påseende intygar:

Åva, datum

/

2018
datum_______namn_____________________________

John Wrede, kommundirektör
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11. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 11.04.2018:
Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter
beslutfört.
12. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunfullmäktige 11.04.2018:
Till protokolljusterare valdes Karl-Johan Henriksson och Thomas Sjöman.

13. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunfullmäktige 31.01.2018:
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan.
Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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14. 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.
---------------Kommunfullmäktige 11.04.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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15. 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.
----------------Kommunfullmäktige 11.04.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet (skrivelsen bifogas).
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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16. 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.
-----------------Kommunfullmäktige 11.04.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. Bifogas förslag till förvaltningsstadga.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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17. ”KOMMUNIKATÖR”.
Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018:
Konstaterades att Kfge i budgeten för 2018 givit nämnden följande uppdrag: ” Närings- nämnden/kommunstyrelsen
ges i uppdrag att ta fram ett förslag till projektanställning som ”kommunikatör” med huvudsyfte att sammanställa och
sprida information om Brändö framförallt på nätet. Detta i samarbete med kommunen och kommunens näringsliv och
medborgare”.
I samband med diskussionen om ”kommunikatören” hördes m.m. Patricia Wiklund från INVENIRE MARKET
INTELLIGENCE OY.
FÖRSLAG:
Diskussion utgående från uppdraget och KDs skisser om ”projektarbetet”.
Ärendet återremitteras till KD för vidare planering (KD för dialog med nämnden per e-post).
Av Patricia Wiklund/Invenire Oy begärs offert för utarbetande av arbetsplan m.m. för ”kommunikatören” . Nämnden
anser att ”kommunikatören” behöver en plan/strategi för vad som bör göras utgående från målsättningen att locka
inflyttare till kommunen. Innehållet i planen/strategin kan långt bygga på den erfarenhet (inkl. material) som nämnden
har från flera års erfarenhet av arbete med inflyttnings”utmaningen” men som dock kräver en klart formulerad
strategi/struktur för att kunna förverkligas med ”kommunikatören” som redskap. Utan plan/strategi/struktur riskerar
”kommunikatören” att tappa bort sig i den komplexa utmaningen.
Nämnden ser redan nu att anställningen av ”kommunikatören” sannolikt kommer att skjutas fram till att börja tidigast
juni 2018 ref. till behovet av plan/strategi/struktur. Preliminärt kommer följande Kfge att hållas 11 april vilket innebär
att nämnden bör ha förslaget till Kst. klart inom medlet av mars.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 12.02.2018:
Nämnden bekantade sig med Invenire Oy.s plan för projektet, kommunikatören. Bifogas.
FÖRSLAG:
Ärendet återremitteras en gång till för ytterligare beredning av KD (dialog med nämnden per e-post).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 19.03.2018:
Invenire Oy lämnat nytt förslag till offert för förslag till plan, hjälp, för att förverkliga projekt
”kommunikatör/marknadsförare” (bifogas) d.v.s. i två delar. Framtagits förslag till arbetsuppgifter, kompetenskrav ,
löneinplacering m.m. (se bilaga) samt detaljbudget (se bilaga).
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till:
- arbetsuppgifter m.m.
- detaljbudget m.m.
- offert från Invenire Oy FORTS....
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17. ”KOMMUNIKATÖR” …forts..
..omfattas.
Äskas anslag av Kfge (prel. möte 11.04.2018) ref. till ovan nämnda:
- Kommunikatören för 2018 (obs! beaktande av anslag för minst 1 år d.v.s. fram till 30.5- 30.6.2019, 12 månader,
d.v.s. i princip ett anslag också för 2019 om minst 29 000 € i 2019 års budget ) : 30 160 €.
- Offert från Invenire Oy: Obs! Del 1 består av fas 1, 2 och 3 i processen. Priset på del 1 är 7500 EUR (moms
0%).Del 2 består av fas 4,5 och 6 i processen. Priset på del 2 är 6000 EUR (moms 0%). Totalt ,m.a.o. 13 500 € (om
rekryteringen inte lyckas så stannar processen efter del 1 d.v.s. fas 1,2 och 3 = 7500 €).
Nämnden ”äskar” också i samma veva om att nämndens totalanslag i gällande budget för 2018 minskas med 10 000 €
(finns utrymme). Innebär att nettoeffekten, ökningen, i så fall blir max. 33 660 € för 2018.
Om Kfge beviljar äskade anslag behandlar och godkänner Närings- och utvecklingsnämnden närmare detaljer i form
av utannonsering, arbetsavtal, detaljbudgeten m.m. (nödvändig om”möblering” och införande av bifogade
detaljbudgets anslag) samt offerten från Invenire Oy m.m. på möte senast medlet av maj 2018 (Kfges beslut torde
vinna laga kraft strax före medlet av maj).
Kommunikatören torde kunna påbörja sitt arbete ca medlet-slutet av juni 2018.
Ärendet till Kst. (bl.a. för löneinplaceringen d.v.s. månadslön 3000 €, heltid, 100%).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 04.04.2018;
Genomgång av Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet (bifogas: arbetsuppgifter m.m., - detaljbudget, offert från Invenire Oy).
FÖRSLAG:
Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet omfattas med tillägget att nämndens anslag endast minskas med
5000 € (KD vid en noggrannare analys kommit fram till att nämndens, resultatområdets, anslag inte tillåter en
minskning om 10 000 € d.v.s. som nämnden föreslagit om de uppdrag som finns i budgeten skall kunna verkställas
ref. bl.a. till att flera av anslagen är ”låsta”).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 11.04.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet (bifogas samma bilagor som till Kst.).
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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18. HUR GÅ VIDARE MED HÅLLBARHETSARBETET/ ÄSKANDE AV ANSLAG.
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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18. HUR GÅ VIDARE MED HÅLLBARHETSARBETET/ ÄSKANDE AV ANSLAG.
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.
-----------------Kommunfullmäktige 11.04.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Forts…..
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18. HUR GÅ VIDARE MED HÅLLBARHETSARBETET/ ÄSKANDE AV ANSLAG.
forts……
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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19. 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.
----------------Kommunfullmäktige 11.04.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Förslag av ordf. Karlström att Jari Kokkonen utses till ny ordinarie ledamot i biblioteks- och kulturnämnden.
BESLUT.
Enligt förslag samt att Jari Kokkonen utses till ny ledamot.
-----------------------------------------------------------------------
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20. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunfullmäktige 11.04.2018:
KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:
- genomgång av Kst. 04.04.2018.
- 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.
- 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.
- KST i röret. Dagsläge via Skärgårdens representant i arbetsgruppen som arbetar med KST d.v.s. KD Christian
Dreyer från Kumlinge.
- KD föreslagit, efter hörande med Kst. , BIK m.fl. samt övriga skärgårdskommuner (ref. till ombudsstämma januari
2016 i Föglö om val av gemensamma representanter), Josephine Thörnroos (uppvuxen m.m. i kommunen) till medlem
i Ålands Idrotts styrelse för åren 2018 – 2019 och Thörnroos blev också av årsmötet vald till styrelsen enligt förslag.
- Kfges ordf. uppvaktades med anledning av nyligen fyllda 40 år.
------------------------------------------------------------------------------
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BESVÄRSANVISNING
Brändö kommun - KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum för sammanträde: 11.04.2018/ §§ 11 - 20.
Kommunalbesvär
Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut kan överklaga beslutet
genom kommunalbesvär hos Ålands förvaltningsdomstol, Pb 31, 22101 Mariehamn
Kommunalbesvär skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet
Kommunalbesvär får framställas om:
- beslutet tillkommit i felaktig ordning.
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- beslutet annars strider mot lag.
-------------------------------------------------------------------------------------Delfående av beslut innebär:
- för parts del sju dagar efter dagen då brevet avsänts, om inte något annat påvisas.
- för kommunmedlem när protokollet har lagts fram offentligt.
----------------------------------------------------------------------Rätt att framställa besvär:
- den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet
- kommunmedlemmarna
-----------------------------Besvärsförbud:
Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast gäller beredning eller
verkställighet.
----------------
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