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§ 71.KORRIGERING AV BESLUT 04.04.2018. ARBETARSKYDDET – ARBETARSKYDDSCHEF OCH ORGANISATION FÖR PERIODEN 01.01.2018 - 31.12.2021 .
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§ 73. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 23.05.2018 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 10 – 16.05.2018
Intygar John Wrede, kom.dir.

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

2

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

16.05.2018

Protokollssida
Sammanträdestid; 16.05.2018, kl.15.10 – 18.21.
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§ 54 - 73.
Ordinarie:
Tommy Öström, ordf.
Marja Tuomola, viceordf.
Hans-Olof Gustavsson
Mari Sjöman
Mathilda Öström

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 t.o.m. kl.17.00. / § 59.

Underskrift

Justering

Tommy Öström
Ordförande

John Wrede
protokollförare

Marja Tuomola
protokolljusterare

Mathilda Öström
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,
Intygar

.2018

Utdragets riktighet intygar

John Wrede,
kommundirektör

datum_______namn_____________________________

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

3

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

16.05.2018

54. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
55. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Till protokolljusterare valdes Marja Tuomola och Mathilda Öström.
56. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
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.

----------------57. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- Närings- och utvecklingsnämnden 14.05.2018
- Byggnadstekniskanämnden 27.03.2018.
- Skolnämnden 12.04.2018.
- Socialnämnden 17.04.2018.
-----------------------------------

58. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTENS LAGLIGHET 11.04.2018.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Genomgång av Kfge:s protokoll i ärendet.
FÖRSLAG:
Att samtliga beslut verkställs eftersom de kan anses vara fattade i överensstämmelse med
kommunallagen.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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59. VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2017.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Genomgång av nämndernas förslag. Inbegripande även Kst:s egna resultatområden (inkl.
huvudböcker; sammandrag och detalj) till verksamhetsberättelser samt förslag till bokslut för
verksamhetsåret 2017, samt förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat i
enlighet med kommunallagen § 70. Genomgång och ”klubbning” an efter d.v.s. en sida i taget.
I samband med ärendet behandlas också bifogade ”Bekräftelsebrev till revisorn”.
Konstateras att ÅLR meddelat, efter att balansboken färdigställts m.m., att understödet för
kollektivtrafiken för 2017 uppgår till 35 894,95 € ref. till balansbokens 30 000 € (uppskattad och enligt
budgeten). Skillnaden om 5 894,95 € bokförs därför på 2018.
FÖRSLAG:
Att bifogade förslag till bokslut för år 2017 och verksamhetsberättelse samt kommunstyrelsens förslag
till åtgärder med anledning av årets resultat godkänns och undertecknas av samtliga närvarande
styrelseledamöter i enlighet med kommunallagen § 68 inklusive valda strykningar i textdelen för RO
Biblioteks- och kulturnämnden (motivering: för detaljerad redovisning, meddelats bibliotekarie
Lundberg av KD) samt mening i RO Bellarshamn och omskrivning och korrigering (fel summor)
under investeringarna i RO Uthyrda fastigheter och även i sammanfattningen av investeringarna på
sida 70.
Utöver bokslutet m.m. godkänns bifogade förslag till ”Bekräftelsebrev till revisorn”.
Ärendet för revision och till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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60. FÖRNYANDE AV SAMARBETSAVTAL MED KUMLINGE KOMMUN RÖRANDE
KOMMUNERNAS FIBERNÄT (STOMNÄTET).

Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Konstaterats att i rubriken nämnda samarbetsavtal från 2009 har löpt ut 31.03.2018 och att avtalet borde förnyas
eftersom nätet, stomnätet, inte ännu är helt avskrivet och m.a.o. inte ännu tillfullo ägs av Brändö kommun vilket
torde vara avsikten (avbetalning pågår i form av ett lån). Förslag i form av förnyat avtal framtaget i samarbete
med DKCO (som också skrev det ursprungliga samarbetsavtalet 2008). Kostnaden för framtagande av det nya
avtalet, i form av tilläggsavtal, påförs stomnätet.
Förslaget till förnyat avtal har förankrats hos Kumlinge kommun (ej ännu behandlats) d.v.s. KD Christian
Dreyer.
FÖRSLAG:
Förslag att bifogad förslag till förnyat samarbetsavtal (samverkans avtal) rörande stomnätet omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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61. ANHÅLLAN OM ANSTÅND MED AMORTERING/ANDELSLAGET BRÄNDÖKUMLINGE FIBER.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Andelslaget Brändö-Kumlinge fiber anhåller om anstånd för 5 år med amortering av lån beviljat av
Brändö kommun om 200 000 €. Motsvarande anhållan har även skickats till Kumlinge kommun
(motsvarande lån med villkor etc.). Anhållan bifogas.
Kfge ordf. Karlström och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet
(Karlström ordinarie medlem i BKFs styrelse och Wrede ersättare i BKFs styrelse).
FÖRSLAG (av ordf. Öström):
Andelslaget Brändö-Kumlinge fiber beviljas anstånd med amortering ref. till bifogade anhållan.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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62. BYGGANDE AV HYRESLÄGENHETER M.M.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Konstaterats att diskussioner förts i samband med Kfge m.m. om byggande av hyresbostäder närmast för familjer
och ref. till kommunens kassa.
FÖRSLAG:
Arbetsgrupp tillsätts av Kst. inom augusti 2018 för att ta fram förslag (ritningar m.m.) till byggande av 2-3
hyresbostäder i Bellarshamn (på någon av de tomter som är avsedda för rad-, kedjehus motsvarande). Bostäderna
bör hålla ”hyfsad” nivå/standard (ex. med beaktande av läget d.v.s. med sjöutsikt även med ex. tillräcklig terrass
etc.) och bestå av 3-4 rum och ca 70 – 100 m2 till en kostnad av max. ca 2500 € per m2 (exkl.moms.).
Bostäderna bör i mån av möjlighet, ref. till nämnda byggkostnader i första hand, vara så ”hållbara” som möjligt
d.v.s. ”låg”energihus med uppvärmning i form av sol-, jord-, berg-, vatten- eller/och luftvärme (kombination
också möjlig). Medel för byggandet max. 500 000 € (medel utgående från arbetsgruppens förslag,
kostnadsberäkning, upptas i budgeten för år 2019). Kst. godkänner förslagen till byggnad, byggnader inom
oktober 2018. Byggandet bör påbörjas senast mars 2019 så att byggnaden, byggnaderna är klara för inflyttning
senast oktober 2019. Kst. ansvarar i sista hand för verkställigheten (kan i mån av möjlighet delegeras till
arbetsgrupp i form av byggnadskommitté eller byggnadstekniskanämnden).
Som motivering framförs att det i kommunen idag finns ca 60 hyresbostäder varav då bara ett fåtal större än 1-2
rummare och att efterfrågan kan finnas för s.k. familjebostäder d.v.s. 3-4 rummare. Detta eftersom kommunen
har fattat beslut, se Kfge 11.04.2018, om att med hjälp av kommunikatör försök locka i första hand barnfamiljer
att flytta till kommunen. Ytterligare motivering är att kommunen, som då frångår principer sedan snart decennier
tillbaka att inte bygga egna hyresbostäder, kan få rimlig avkastning på den kassa kommunen för närvarande har
om ca 1,3 miljoner euro (per 31.12.2017).
Tanken är att bostäderna i första hand skall vara ”genomgångsbostäder” d.v.s. för den tid som nyinflyttade till
kommunen söker efter lämpligt permanent boende (köp av befintligt boende eller nybyggnad). Konceptet med
den successivt höjda hyran ger tid för ”provboende” i kommunen d.v.s. för att ge hyresgästen tid att fatta beslut
om att stanna i kommunen och ”investera” i permanent boende. Det är alltså inte i första hand meningen att
bostäderna skall förbli permanent boende d.v.s. längre än för 3-5 år. Bostäderna hyrs m.a.o. inte ut för längre tid
än 5 år.
Vid val av hyresgäst prioriteras barnfamiljer (en av bostäderna kan ”sparas” d.v.s. lämnas outhyrd tills hyresgäst
i form av barnfamilj hyr bostaden, def. barnfamilj; med minst ett barn under 15 år).
En av de nya bostäderna (Kst. besluter vilken, se även Kst.24.01.2018/§ 8) erbjuds hyresgästerna i bostad nr 2 i
Brändö bostäder för hyran som motsvarar år 3 och 4 utan annan än sedvanlig hyresförhöjning framöver (bör ske
ungefär 1 månad före bostäderna blir klara för inflyttning).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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63. ANHÅLLAN OM FASTSTÄLLANDE AV DETALJPLAN, RÖNNSKÄRSREVET,
ÅVA./BRÄNDÖ LAX AB.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Brändö Lax Ab inkommit med anhållan om fastställande av förslag till detaljplan för fastigheten Rönnskärsrevet
3:21 och del av vägområde Björnholma V.S. – Åva F.F. 35.895:0:900 i Åva by.
KD begärt utlåtande av kommuntekniker Bo Qvarnström som meddelat att han inte har något att invända vad
gäller förslaget (ref. närmast till § 26 Plan- och bygglagen 2008:102).
FÖRSLAG:
Förslag att förslaget till detaljplan ställs ut för framförande av synpunkter m.m. tiden 04.06 – 03.07.2018 d.v.s.
för 30 dagar ref. till Plan- och bygglagen (2008:102), § 31 mom.1.
Meddelande om planförslagets utställning skickas till angränsande markägare (se bilaga) samt Ålands
landskapsregering ref. till Plan- och bygglagen (2008:102), § 31 mom.2 inom vecka 21. Ytterligare meddelas
utställningen i kommunens info-blad för juni 2018 (torde nå samtliga invånare i kommunen).
Avsikten är att ta upp förslaget till detaljplan på Kst:s sammanträde ca medlet av augusti 2018.
Ingen ersättning uppbärs för behandlingen av planen d.v.s. enligt tidigare modell (se Plan- och bygglagen
(2008:102), § 34 mom.).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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64. UTLÅTANDE/ARRENDERANDE AV ALLMÄNT VATTENOMRÅDE, BRÄNDÖ LAX AB/ ÅLR.

Kommunstyrelsen 16.05.2018:
ÅLR begär om kommunens utlåtande angående anhållan om arrendering av allmänt vattenområde för
Brändö Lax Ab:s förankring av fiskodlingsanläggning. Utlåtandet bör vara ÅLR tillhanda senast
17.05.2018 (tiden förlängd från 6 april i.o.m. att begäran om utlåtande kommit kommunen till
kännedom efter påpekande från kommunen).
FÖRSLAG:
Brändö Lax Ab:s anhållan om arrendering m.m. förordas.
Som motivering anförs att en förbättring av Brändö Lax Ab:s verksamhetsförutsättningar är av stor
betydelse för Brändö kommun som levande skärgårdssamhälle.
Konstateras att Brändö Lax Ab är kommunens största enskilda arbetsgivare (efter kommunen) och att
de anställda i regel är fast bosatta i kommunen m.m.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

10

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

16.05.2018

65. HYRESHÖJNING FR.O.M. 01.08.2018.
Kommunstyrelsen 27.04.2016:
I budgeten för 2016 finns följande skrivning under RO UTHYRDA FASTIGHETER: ” Kst. bör
justera hyresnivå för att på sikt nå balans mellan utgifter och inkomster”.
Kan konstateras att Kst. årligen har höjt hyran i samtliga hyresbostäder (inkl. Solkulla
äldreomsorgsboende och ÅHS) utgående från totalindex för innevarande års februari jfr. med
föregående års motsvarande index för februari. De senaste åren har justeringarna (höjningarna) varit
ytterst små och på gränsen till marginella. Ex. höjdes hyran 2015 med 0,19 % d.v.s. med ca 1 cent/m2
m.a.o. för en 65 m2 bostad med 0,65 €/m2 o.s.v.
Uthyrningsgraden 2015 var: Solkulla 60% (torde för närvarande vara betydligt högre), Hemgården
95% och övriga 92% (lärarbostäderna, fristående, förvaltningsbostäderna).
Bifogas sammanställning av hyror i kommunen och andra skärgårdskommuner i urval.
FÖRSLAG:
Med beaktande av nivån i skärgården föreslås att höjningar ref. till totalindex frångås och att
höjningarna görs så att hyrorna ligger på cirka samma nivå som i resten av skärgården (vilket de redan
de facto gör med beaktande av att det kommunens hyror är exklusive vattenavgift,
avfallshanteringsavgift och fiber...sistnämnda är också obligatorisk ...finns dock veterligen inte i de att
tillgå i de andra kommunernas hyresbostäder).
Hyrorna för kommunens bostäder höjs enligt följande fr.o.m. 01.08.2016 med 0,20 € för de bostäder
vars hyra inkluderar värme och med 0,30 € för de bostäder vars hyra inte inkluderar värmen:
Hemgårdens bostäder (de som Kst. hyr ut d.v.s. 4-7, 9-10...d.v.s. ej kontorslokal nr 8 och
banklokalen..för två sistnämnda finns skilda avtal) höjs från nuvarande 7,66 € till 7,86 € (innebär de
facto hyra inklusive vatten, avloppsavgift och fiber knappa 9 €/m2).
Fristående d.v.s. egnahemshusen (Fiskö och Åva) höjs från nuvarande 5,04 € till 5,34 € (innebär de
facto hyra inklusive värme, vatten, avloppsavgift och fiber dryga 8 €/m2).
Lärarbostäderna (de som inte har renoverats..d.v.s. 1-2, 4-5) höjs från nuvarande 5,87 € till 6,07 €
(innebär de facto hyra inklusive vatten, avloppsavgift och fiber dryga 8 €/m2). Obs! att bostäderna inte
renoverats grundligt på mycket länge d.v.s. nivån ”sådär”.
Lärarbostäderna (den som renoverades tämligen grundligt för ett par år sedan..d.v.s. 3:an) höjs från
nuvarande 7,35 € till 7,55 € (innebär de facto hyra inklusive vatten, avloppsavgift och fiber cirka 8,50
€/m2).
Förvaltningsbostäderna (bara Åva eftersom Lappo skolbyggnad är till salu och därför
specialarrangemang...kan ta slut när som helst d.v.s. om byggnaden säljs) höjs från nuvarande 5,87 €
till 6,07 € (innebär de facto hyra inklusive vatten, avloppsavgift och fiber dryga 8 €/m2).
Ytterligare höjs vattenavgiften per hyresgäst från 5 €/person till 8 €/person (avgiften har inte höjts på
ett antal år och torde vara låg i jfr. med motsvarande på nätet i Finland som är på cirka 15 € – 25 €).
Som motivering för att höja olika d.v.s. 0,20 € de där värmen ingår och 0,30 € de där värmen inte
ingår anförs att få ”de facto” hyrorna på ungefär samma nivå.
Med ovan nämnda höjningar ökar kommunens hyresinkomster med ca 4 700 € per år (utgående från
hyresläget per 01.09.2015). Kst:s uppfattning är att hyrorna med detta ligger i snitt på minst samma
nivå som övriga hyresbostäders hyror i Skärgården (och i kommunen). En större höjning är m.a.o. inte
möjlig om kommunen inte medvetet tar risken att framöver stå med tomma hyresbostäder vilket i sin
tur kan medföra lägre hyresinkomster.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------- forts....
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65. HYRESHÖJNING FR.O.M. 01.08.2018 forts.
Kommunstyrelsen 10.05.2017:
Ref. till föregående års höjning av hyrorna d.v.s. frångående av höjning ref. till totalindex. Ej längre
aktuellt med försäljning av de s.k. Lärarbostäderna i Brändö by (Kfge beslut hösten 2016).
Uthyrningsgraden 2016 var: Solkulla 68 %, Hemgården 91 % och övriga 100 % (lärarbostäderna,
fristående, förvaltningsbostäderna).
FÖRSLAG:
Förslag att hyrorna höjs med samma summa per m2 som 2016 d.v.s. 0,20 € de där värmen ingår och
0,30 € de där värmen inte ingår.
Höjningen innebär för ex. en 45 m2 bostad i Hemgården en månatlig höjning av hyran om 13,50 € och
för 82 m2 i Lärarbostäderna med 24,60 €. Övriga avgifter höjs inte.
Som motivering anförs att hyrorna ”tål” en ytterligare trots allt rätt modest höjning.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Ref. till föregående års höjning av hyrorna d.v.s. frångående av höjning ref. till totalindex.
Uthyrningsgraden 2017 var: Solkulla 68 %, Hemgården 91 % och övriga 100 % (lärarbostäderna,
fristående, förvaltningsbostäderna).
FÖRSLAG:
Förslag att hyrorna höjs med samma summa per m2 som 2017 d.v.s. 0,20 € de där värmen ingår och
0,30 € de där värmen inte ingår.
Höjningen innebär för ex. en 45 m2 bostad i Hemgården en månatlig höjning av hyran om 13,50 € och
för 82 m2 i Lärarbostäderna med 24,60 €. Övriga avgifter höjs inte.
Hyran för bostäderna i Brändö hyresbostäder (de sk Lärarbostäderna) 1 och 2 höjs, ref. till att inga
större renoveringar görs , med hälften av ovannämnda hyresförhöjning.
Som motivering anförs att hyrorna ”tål” en ytterligare trots allt rätt modest höjning.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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66. HYRESAVTAL FÖR BKF:S FIBERCENTRAL I BRÄNDÖ GRUNDSKOLAS BYGGNAD
SAMT I KANSLIBYGGNADEN I ÅVA.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Ref. BKF:s styrelsemöte 16.04.2018 samt Kst. 04.04.2018 d.v.s. hyra för motsvarande utrymme i
Lappo skolbyggnad samt BKF:s styrelsemöte 12.05.2018.
Kfge ordf. Karlström och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet
(Karlström ordinarie medlem i BKF:s styrelse och Wrede ersättare i BKFs: styrelse).
FÖRSLAG (förslag av ordf. Öström):
Bifogade modell till hyresavtal för BKF:s fibercentraler i Brändö grundskolas byggnad och
kanslibyggnaden i Åva omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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67. CENTRALKANSLIETS SEMESTRAR /KANSLIETS ÖPPETHÅLLNING UNDER
SOMMAREN M.M.
Kommunstyrelsen
Följande önskemål har inlämnats av kansliet (de som arbetar i byggnaden, centralkansliet i strikt
bemärkelse d.v.s. ekonomichefen, bokföraren och KD) vad gäller semestrar sommaren 2018:
Sonja Bäcksbacka/bokförare; berättigad till 28 dagar semester (kvar 2017; - dagar);vecka 26-29,
John Wrede/KD, berättigad till 38 dagar semester (kvar 2017; 8dagar); vecka 26-31 (med diverse
inhopp , som räknas som arbetsdagar, för infoblad, intresserade inflyttare) och
Susanne Öström/ekon.chef., berättigad till 38 dagar semester (kvar 2017; cirka dagar); vecka 27-31.
Övriga som jobbar i byggnaden (som beviljas semester av respektive nämnd alltså inte av Kst.):
Bo Qvarnström/kommuntekn, berättigad till 38 dagar semester (ej beslut dags datum av byggtekn.n.
men sannolikt vecka 31-34).
Niklas Feiring/soc.sekr., berättigad till 30 dagar semester (ej beslut dags datum av soc.n.).
Julia Grünewald/ skol.dir., berättigad till 28 dagar semester (ej beslut dags datum av skol.n. men
sannolikt vecka 23-25).
KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet.
FÖRSLAG (ordf. TÖ):
Enligt önskemål d.v.s.
Sonja Bäcksbacka, bokförare, veckorna 26-29 (4 veckor)
John Wrede, KD, 26-31, (6 veckor med viss möjlighet till flexibilitet ifall KD måste rycka in för
diverse)
Susanne Öström, ekon.chef, 27 - 31 (5 veckor)
Kansliet (centralkansliet SB, JW, SÖ) stängt vecka 27 - 29 (samma antal veckor sommaren 2014,
2015, 2016, 2017).
De 3 veckor centralkansliet är stängt(varken SB, SÖ eller JW på plats) meddelas i Brändö info och på
hemsidan. Kst.ordf. Öström/Kst. viceordf. Tuomola agerar kontaktperson i brådskande ärenden. I
mycket brådskande (besvärliga) fall kan Öström kontakta KD Wrede (form av bakjour). Tuomola
erhåller också rätten under den tid kansliet håller sommarstängt att teckna kommunens namn (i stället
för ordf. Öström).
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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68. ARBETSVÄLBEFINNANDE/ANBUD KIVAQ.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Konstaterades att i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet (omfattat av Kst. 17.09.2013) finns
nämnt i punkt 7 ”uppföljning av arbetsklimatet med 4 års mellanrum” d.v.s. ungefär samma som
”arbetsvälbefinnande”.
KD varit i kontakt med företaget Kivaq i Dalsbruk som erbjuder tjänster på svenska.
Arbetsvälbefinnande....se http://www.kivaq.fi/sv/tyohyvinvointipalvelut/tyohyvinvointikysely/
d.v.s. Kivaq, Dalsbruks enkäter, analyser av enkäter samt workshops för åtgärder m.m.
FÖRSLAG:
Förslag att Kivaqs anbud omfattas d.v.s. 3100 €. Bör i mån av möjlighet också följas upp (i form av ett
konkret handlingsprogram).
Förverkligas förutsatt att äskade medel beviljas av Kfge i samband med tilläggsbudget 1.
Ärendet vad gäller äskande av anslag till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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69. KOLLEKTIVTRAFIKEN FRAMÖVER.

Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Förslag till den egentliga kollektivtrafiken framöver efter möte med Brändö taxi och Fiskö taxi tisdagen 10 april
2018 på kansliet.
Förslaget innehåller en utvidgning av turerna. Under skolornas sommarlov (ca 4.6 – 10.08) utvidgas trafiken att
gälla även onsdagar och lördagar såväl till fasta Åland som till fastlandet . Som motivering anförs närmast
turisternas och sommargästernas behov (konstaterat av taxiidkarna). Under övriga delar av året utvidgas turlistan
onsdagar morgontur till fasta Åland (kombinerar med buss till Mariehamn) och kvällstur från fasta Åland
(kombinerar med buss från Mariehamn). Lördag m.a.o. fortsättningsvis ingen trafik. Som motivering anförs
invånarnas konstaterade, av trafikidkarna, behov av turen för besök till framförallt läkare, hälsovård m.fl.
I övrigt konstaterades ingen större efterfrågan och m.a.o. behov av ändringar jfr tidigare. Turerna körs m.a.o.
som tidigare d.v.s. inte från till alla färjangöringar men de flesta och enligt bifogade turlista. Alla turer är som
tidigare beställningsturer m.m.. Med ovan nämnda förslag beräknas kostnaderna öka med max. ca 6000 € på
årsbasis.
På samman möte lovade trafikidkarna under sommarmånaderna 2018 (juni-augusti) föra statistik över hur många
av passagerarna som är kommuninvånare och vilka som inte är det (d.v.s. sommargäster, turister, från andra
kommuner m.m.). Detta för att få en bild av till hur stor del trafiken nyttjas av andra än kommuninvånarna.
Antas att passagerarna under övriga delar av året är till minst 90% kommuninvånare.
FÖRSLAG:
Ovan nämnda förslag till turlistor och utvidgningar av trafiken omfattas (bifogas turlista samt dito för utvidgning
d.v.s. onsdag hela året och lördag 4.6 – 12.8.2018).
Som motivering framförs att antalet passagerare har ökat (ex. mellan 2016 och 2017 med 13,7% d.v.s. 255
passagerare) och även antalet turer (ex. mellan 2016 och 2017 med 11,42% d.v.s. 99 turer) och att det m.a.o.
finns ett behov (se beredningen ovan). Ytterligare är ökandet av kollektivtrafiken en hållbarhetsfråga d.v.s.
minskande av antalet personbilar.
Anslag för utvidgningen äskas i samband med tilläggsbudget 1 d.v.s.ca 6000 €. De utvidgade turerna trafikeras
fr.o.m. 01.07.2018 förutsatt att tilläggsanslag beviljas av Kfge (möte prel. medlet av juni 2018).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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70. VAL AV REPRESENTANTER TILL REFERENSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV
FÖRSLAG TILL KOMMUNINDELNING.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Utredaren Henricson Ab (Enestam, Henricson, Sandberg), tillsatt av ÅLR ber kommunen utse
representanter till referensgruppen för utredningen av ÅLRs förslag till kommunindelning (se ÅLR
2018/3116) samt inbjudan till referensgruppens första möte i Sottunga 12.06.2018 kl.14-16. Tre
förtroendevalda samt KD.
FÖRSLAG (av ordf.):
Till kommunens representanter i referensgruppen utses kst.ordf. Tommy Öström, kst.viceordf. Marja
Tuomola, kfge.ordf. Jonny Karlström , kfge viceordf. Thomas Sjöman samt KD Wrede.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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71.KORRIGERING AV BESLUT 04.04.2018. 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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71.KORRIGERING AV BESLUT 04.04.2018. 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.
----------------Forts....
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71.KORRIGERING AV BESLUT 04.04.2018. ARBETARSKYDDET – ARBETARSKYDDSCHEF OCH ORGANISATION FÖR PERIODEN 01.01.2018 - 31.12.2021. forts....
Konstaterats att Wrede missförstått upplägget och att upplägget, ref. till Kst. 28.04 och 16.06.2014 ,
bör se ut enligt följande: Malena Strandvall fortsätter som arbetarskyddsfullmäktig (för det erhåller
hon lön om 68 € per månad, inbakat sedan tidigare i Strandvalls lön, Brändö grundskola) och
representant för arbetstagarna, Anne-Maj Holmberg utses till 1 vicearbetsskyddsfullmäktig (Solkulla
äldreomsorg) och Katharina Juthman till 2 vicearbetarskyddsfullmäktig (Milan dagvården) d.v.s. båda
som representanter för arbetstagarna och KD Wrede fortsätter som medlem (i egenskap av
representant för arbetsgivaren, kommunen). Ytterligare fortsätter Wrede som arbetarskyddschef ref.
till Kst:s beslut 16.06.2014.
FÖRSLAG:
Korrigeringen enligt ovan nämnda konstaterande omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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72. SKÄRGÅRDSKOMMUNMÖTE I KUMLINGE 01.06.2018.
Kumlinge kommun har inbjudit skärgårdskommunerna till vårens skärgårdskommunmöte i Kumlinge
fredagen 01.06.2018 kl.10 - 15.
Brukligt är att kommunerna kommer med förslag till ärenden.
FÖRSLAG:
Kallelsen förslag till omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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73. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Kommunstyrelsen 16.05.2018:
KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:
- Mariehamns stad meddelat att räddningschef Thomas Mattsson är tjänstledig resten av året och som
vikarie inträder Karl Nordlund.
- KD givit utlåtande, förordande i form av tjänstemannabeslut (11.05.2018), rörande ALKO anhållan
till statens ämbetsverka på Åland om ”utlämningsställe” i samband med Lappo Hlg.,
- KD givit utlåtande, förordande i form av tjänstemannabeslut (11.05.2018), rörande Hotell-restaurang
Gullvivans anhållan till statens ämbetsverka på Åland om ”detaljhandel” för alkoholdrycker med max.
5.5%.
- 9 av kommunens anställda deltagit i första hjälp repetitionskursen fredagen 4 maj 2018 på skolan
under Gun Lindmans ledning. Se Kst. 04.04.2018/§ 48.
- Följande Kst. möte preliminärt 13.06.2018.
- Andelslaget Brändö-Kumlinge fibers (BKF) bokslut samt revisionsberättelsen för verksamhetsåret
2017.
------
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 16.05.2018. §§ 54 – 73.
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:
§§ 59, 61, 62, 63, 70, 72.
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 54-58, 73.
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71.
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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