1

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

17.01.2019

KALLELSESIDA
Utfärdad 10.01.2019

Sammanträdestid; 17.01.2019; kl.19.00 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
§ 1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 2. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 3. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS –
LISTAN.
§ 4. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 5. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTENS LAGLIGHET 10.12.2018.
§ 6. VALNÄMND M.M., RIKSDAGSVALET APRIL 2019 , EU-PARLAMENTSVALET MAJ
2019 OCH LAGTINGS - OCH KOMMUNALVALET OKTOBR 2019.
§ 7. FÖRTIDSRÖSTNINGEN I SAMBAND MED RIKSDAGSVALETAPRIL 2019, EUPARLAMENTSVALET MAJ 2019 OCH LAGTINGS- OCH KOMMUNALVALET
OKTOBER 2019.
§ 8.BYGGANDE AV HYRESLÄGENHETER BELLARSHAMN/VERKSTÄLLIGHET.
§ 9. ANHÅLLAN OM RETROAKTIV ERSÄTTNING P.G.A. AVSAKNAD
BEHÖRIGHET/JG.
§ 10. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 24.01.2019 kl.17.00 på kommunkansliet i Åva
Ordförande Tommy Öström

enligt uppdrag John Wrede, kom.dir.
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Intygar John Wrede, kom.dir.
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KORRIGERAD KALLELSESIDA

Sammanträdestid; 17.01.2019; kl.19.00 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
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§ 5. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTENS LAGLIGHET 10.12.2018.
§ 6. VALNÄMND M.M., RIKSDAGSVALET APRIL 2019 , EU-PARLAMENTSVALET MAJ
2019 OCH LAGTINGS - OCH KOMMUNALVALET OKTOBR 2019.
§ 7. FÖRTIDSRÖSTNINGEN I SAMBAND MED RIKSDAGSVALETAPRIL 2019, EUPARLAMENTSVALET MAJ 2019 OCH LAGTINGS- OCH KOMMUNALVALET
OKTOBER 2019.
§ 8.BYGGANDE AV HYRESLÄGENHETER BELLARSHAMN/VERKSTÄLLIGHET.
§ 9. ANHÅLLAN OM RETROAKTIV ERSÄTTNING P.G.A. AVSAKNAD
BEHÖRIGHET/JG.
§ 10. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

17.01.2019

Protokollssida
Sammanträdestid; 17.01.2019, kl.19.05 – 20.10.
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§ 1 - 11.
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

Underskrift

Justering

Tommy Öström
Ordförande

John Wrede
protokollförare

Marianne Karlström
protokolljusterare

Marja Tuomola
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,
Intygar

.2019

Utdragets riktighet intygar

John Wrede,
kommundirektör

datum_______namn_____________________________
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

17.01.2019

1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 17.01.2019;
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
2. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 17.01.2019;
Till protokolljusterare valdes Marianne Karlström och Marja Tuomola.
3. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 17.01.2019;
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan(kallelsesidan) ex. i vilken
ordningsföljd ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i
samband med denna punkt (enkel majoritet).
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande ärende som extra ärende; § 11. RÄTTELSEYRKANDE
GÄLLANDE BEVILJANDE AV LANDSKAPSANDEL FÖR DRIFT AV
GRUNDSKOLOR/ÅLR/EXTRA ÄRENDE.
BESLUT:
Enligt förslag.

--------------4 . NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 17.01.2019;
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- Närings- och utvecklingsnämnden 17.12.2018.
----------------------------------------------------------

5. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTENS LAGLIGHET 10.12.2018.
Kommunstyrelsen 17.01.2019;
Genomgång av Kfges 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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6. VALNÄMND M.M., RIKSDAGSVALET APRIL 2019 , EU-PARLAMENTSVALET MAJ
2019 OCH LAGTINGS - OCH KOMMUNALVALET OKTOBER 2019.
Kommunstyrelsen 17.01.2019;
Konstaterades att kommunen bör välja centralnämnd och valnämnder för riksdagsvalet i april 2019
(valdag 14.04.2019), EU-parlamentsvalet i maj 2019 (26.05.2019) och kommunal- och lagtingsvalet i
oktober 2019 (20.10.2019). Ytterligare konstaterades att Kfge fattat beslut 15.10.2018 om att minska
antalet röstningsområdet, i praktiken slopa Lappo inkl. Asterholma röstningsområde, från två områden
till ett (e-post från VRK-vaalit, Pauli Pennanen 04.01.2019 att kommunen redan fr.o.m. riksdagsvalet
betraktas som ett röstningsområde)
Central(val)nämndens mångåriga ordf. BW meddelat att hon inte ställer upp som medlem varken i
centralnämnden eller i valnämnd däremot har BW meddelat att hon kan ställa upp som ”expert” och
m.a.o. lära upp den nya ordföranden för centralvalnämnden om intresse och behov finns.
KD varit i kontakt med tidigare valnämnders och centralvalnämndens medlemmar.
FÖRSLAG:
CENTRALNÄMND (agerar också valnämnd eftersom kommunen bildar ett röstningsområde)
Ordinarie
Ersättare (ej personliga utan i ordning)
Martti Ilmonen ordf .
Susanne Sandberg
Benita Granlund, viceordf. Gunvor Husell
Raimo Adamsson
Olof Öström
Harald Björkvall
Solbritt Grahn
Agneta Karlström
Eva Nordlund
VALBESTYRELSE
Ordinarie: Ersättare:
Martti Ilmonen ordf./ Olof Öström
Benita Granlund, viceordf./ Agneta Karlström
Harald Björkvall/ Gunvor Husell
För centralnämnden anställs en sekreterare (ej medlem av nämnden). Kansliet annonserar (i februari
infoblad) efter en sekreterare med 20 timmars arbetstid per val. Lön betalas 19 € /timme (för söndag ,
lördag och kvällar betalas tillägg enligt AKTA). Sekreteraren är i första hand sekreterare när nämnden
har möten (kallas av ordförande) d.v.s. protokollförare. I övrigt hjälper sekreteraren i första hand
ordförande med beställning/postning av diverse, ifyllande av blanketter m.m. (tanken är att med ny
ordförande, som det blir, så är det bra att det finns två som kommer ihåg viktiga datum m.m., också
om på ordf:s ansvar). På ordf:s ansvar att timmarna räcker till (cirka som vanligt). Sekreteraren
anställs av KD efter att nämndens ordf. hörts (om KD jävig så Kst.ordf. och viceversa).
Centralnämndens arvoden mm enligt kommunens arvodesstadga (inkl. möjligheten till timersättning
m.m.).
För röstande från Lappo/Asterholma och Jurmo arrangeras valskjuts på röstningsdagen från Lilla
Hummelholm resp. Långö (annonsering i infoblad).
Samtliga kostnader på RO Val (om anslagen inte räcker till anhålls om tilläggsanslag).
Meningen med stor nämnd är att bl.a. ”sittandet”/närvaron på valdagarna kan rotera (gäller också
ersättarna).
De medlemmar som deltog i den förra centralnämnden (samtliga förutom ordf. tackat ja till
fortsättning) föreslås i första hand delta i de möten som behandlar valen generellt.
Ärendet till Kfge.
BESLUT: Enligt förslag.
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7. FÖRTIDS(HANDS)RÖSTNINGEN I SAMBAND MED RIKSDAGSVALETAPRIL 2019,
EU-PARLAMENTSVALET MAJ 2019 OCH LAGTINGS- OCH KOMMUNALVALET
OKTOBER 2019.
Kommunstyrelsen 14.01.2019:
Konstaterades att Brändö Ahl och Lappo Hlg meddelat att de ställer upp som
förtids(hands)röstningsställen för samtliga tre val 2019 (valförrättare för förtids(hands)röstningen). För
båda gäller att förtids(hands)röstningsställena hålls öppna för de röstberättigade 3 (tre) dagar inom
tiden för förtids(hands)röstningen (förhands när det gäller riksdagsvalet) om möjligt enligt följande
utgående från klockslag/datum; Lappo Hlg; måndag och fredag 10-17 och lördag 10-14. Brändö Ahl,:
samma dagar kl.9.30 – 13.00; Tiderna/datumen för förtids(hands)röstning för valen är: riksdagsvalet
3-9.4.2019, EU-parlamentsvalet 15-21.5.2019 och lagtings- och kommunalvalet 05 – 15.10.2019.
Till Lappo Hlg erläggs enligt överenskommelse 500 € per val och till Brändö Ahl. 700 €. Skillnaden
motiveras med att antalet förtids/handsröstare inom Vägnätet/Jurmo sannolikt är avsevärt större än för
Lappo och att förtids/handsröstningen binder upp butikernas personal.
FÖRSLAG:
Brändö Ahl och Lappo Hlg utses till valförrättare för förtids(hands)röstningen i Brändö kommun
under samtliga 3 (tre) val under valåret 2019 ref. till ovan nämnda tider och ersättningar. Butikerna
står för godkända utrymmen och personal.
Kommunen står för utrustning, valmaterial m.m.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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8. BYGGANDE AV HYRESLÄGENHETER BELLARSHAMN/VERKSTÄLLIGHET.
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.
-----------------

Kommunfullmäktige 20.06.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
Förslag av ordf. Karlström att Kst:s förslag omfattas med strykning av texten ”Konceptet med den
successivt …(bör ske ungefär 1 månad före bostäderna blir klara för inflyttning)”.
BESLUT:
Kst:s beslut inkl. Karlströms ändring (strykning) omfattas.
-----------------------------------------------------------------------------Kommunstyrelsen 22.08.2018:
Konstaterades att Kfge omfattat Kst:s förslag i ärendet. Kst.ordf. och KD bekantat sig med tomterna på
Bellarshamn och anser att tomt kvarter är lämpligast för det tänkta radhuset/kopplade byggnaden (på området
och ref. till detaljplanen är tomterna 1 och 2 i kvarter 2, tomten 1 i kvarter 3 samt tomterna 1-4 i kvarter 6 tänkta
också för radhus och kopplade byggnader för bostadsändamål). Forts...
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8.BYGGANDE AV HYRESLÄGENHETER BELLARSHAMN/VERKSTÄLLIGHET Forts...
FÖRSLAG:
Förslag att arbetsgrupp tillsätts för framtagande av förslag (plan, skissritning, kostnadsberäkning) till ett radhus
alt. kopplade byggnader på Bellarshamns bostadsområde i Brändö by (antingen kvarter 2, 3 eller 6) eller kvarter
som bör vara Kst. tillhand senast 30 oktober 2018.
Förslag att arbetsgruppen består av: ordf. Tommy Öström, medlemmar xx (ordf., KD vaskar fram), Olof
Holmberg samt kommuntekniker Bo Qvarnström (byggexpert) och KD John Wrede (sekreterare). Arbetsgruppen
kan nyttja extern planerare för framtagande av skisser, kostnadsberäkningar m.m. för max. 2000 €.
Arbetsgruppens kostnader påföres Tillfälliga verksamhetsorgan.
Övrig ”färdkost” för arbetsgruppen:
- radhus- alt. kopplade bostäder.
- två bostäder varav en med tre rum (två sovrum) + kök (ca 70 – 80 m2) m.m. och en med fyra rum (tre sovrum)
+ kök m.m. (ca 80 – 100 m2).
- EP-klass A. Huvuduppvärmning jord/sjövärme och/eller luftvärme/solvärme (nyttjande av icke fossil energi,
även vad gäller elanslutningen ex. Allwind).
- terrass/er.
- gärna minst 2 olika alternativ (olika ”stilar”, ”lösningar”). Gärna med alternativa, personliga lösningar m.m.
- funktionsanpassade.
- delat biltak/garage , bastu och eventuellt verkstad, gäststuga m.m.
- kvalitetsnivå ”hyfsad” d.v.s. något bättre vad gäller material och lösningar än i ordinarie hyreslägenheter
byggda i kommunen de senaste 10-20 åren. Får alltså synas i m2 priset, kostnaden (som i sin tur avspeglar sig i
hyran).
- huvudutsikt mot ”sjön”.
- i övrigt vad gäller bestämmelserna för detaljplanen för bostadsområdet.
- preliminärt kostnadstak 500 000 € (ingen ersättning för tomten som kommunen äger).
BESLUT:

Enligt förslag.
-------------------

Kommunstyrelsen 29.11.2018:
Arbetsgruppen för ”grov”planeringen sammanträtt en gång och låtit ta fram bifogade förslag (ritning
alt. 1.) till hyresbostäder på tomt 1 och 2 i kvarter 6 i Bellarshamn. Eftersom det visat sig svårt att få
byggnaden för lägenheterna (i form av kedjehus) att rymmas på samma tomt så föreslås att
byggnaderna byggs enligt bifogade plan så att båda tomterna nyttjas. På tomterna finns alltså utrymme
för ytterligare byggnader (ref. till planen max. 600 m2 per tomt).
Arbetsgruppen anlitat Micko Koskinen-Pahlman för framtagande av förslaget samt för beräkning av
ungefärligt kostnad för lägenheterna. På mötet presenterades ny ritning utan utbyggt hörn (bifogas
ritning alt.2).
FÖRSLAG:
Av förslagen föreslås att kommunen bygger enligt förslag alt. ritning 1(d.v.s. med utbyggt hörn,
takmaterialet lämnas öppet).
Kostnadsberäkningen om 500.000 € som förslag till anslag i budgeten för 2019.
Vidare; om anslaget omfattas av Kfge tillsätter Kst. på första mötet i januari en byggnadsarbetsgrupp
för förverkligandet med uppdrag att ta fram ritningar m.m. (utgående från ovan nämnda förslag A) för
att bjuda ut i form av totalentreprenad (om möjligt).
Byggnadstekniskanämnden ges i uppdrag att (inom budgeterade anslag) välja entreprenör samt
förverkliga byggandet. Byggnadstekniska nämnden utser arbetsgrupp för bygget, entreprenaden.
Samtliga arbetsgruppers arvoden mm. påförs RO Tillfälliga verksamhetsorgan. Verkställighet så snart
som möjligt och byggandet klart om möjligt för inflyttning m.m. inom år 2019.
Forts...

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

9

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

17.01.2019

8.BYGGANDE AV HYRESLÄGENHETER BELLARSHAMN/VERKSTÄLLIGHET Forts...
BESLUT: Enligt förslag.
-----------------------------Kommunstyrelsen 14.01.2019:
Konstaterades att Kfge i budgeten för 2019 (se Kfge 10.12.2018) anslagit 500 000 € för projekt
hyreslägenheter i Bellarshamn.
FÖRSLAG:
För framtagande av ritningar m.m. d.v.s. underlag för ansökan om byggnadslov och offert
(totalentreprenad) för byggande av hyreslägenheterna m.m. enligt Micko Koskinen – Pahlman:s
(MIRA Arkitektstudio AB) skissritningar (plintgrund och vinklad vardagsrumsvägg samt bergsvärme
och öppen spis/kamin m.m.) utses följande byggnadsarbetsgrupp: ordf. Olof Holmberg, medlemmar
Tommy Öström och Margaret Lundberg och som sekreterare kommuntekniker Bo Qvarnström.
Arbetsgruppen tar först fram underlaget för byggnadslovsansökan (söks av Kst.; Kst.ordf. och KD)
och därefter resterade handlingar för offertbegäran. Byggnadsarbetsgruppen ges, efter beviljat
byggnadslov, även i uppdrag att bjuda ut entreprenaden (riktad till minst 3 entreprenörer utöver
annonsering) för inlämnande av offert senast 30.03.2019 (riktad till arbetsgruppen som ger förslag till
Kst. om vilken offert som antas).
Kst. antar offert inom april 2019 och utser arbetsgrupp för själva verkställigheten.
Kostnaden för byggnadsarbetsgruppen, framtagande av underlag för offerten m.m. påförs RO
Tillfälliga verksamhetsorgan.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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9. ANHÅLLAN OM RETROAKTIV ERSÄTTNING P.G.A. AVSAKNAD BEHÖRIGHET/JG.
Kommunstyrelsen 17.01.2019:
Konstaterades att skoldirektör JG lämnat in anhållan om ersättning för löneavdrag för avsaknad
behörighet för tiden 01.02 – 30.11.2015 ref. till Kst:s beslut § 128/2018 i ärendet.
Anhållan behandlas av Kst. som ställföreträdande anställande myndighet (JG anställts av Kfge).
Ekonomikansliets räknat ut ersättningen.
FÖRSLAG:
JG:s anhållan godkänns (ref. till AKTA och Kst:s principer se Kst. § 128/ 2018) så att ersättning (ref.
till ekonomikansliets beräkning) erläggs för tiden 01.02 – 30.11.2015 (fr.o.m. 01.12.2015 är JG
behörig och får behörig lön) och utbetalas med februari lönen. Som motivering konstateras att det inte
har varit någon skillnad i arbetsuppgifterna för JG när hon innehaft tjänsten som behörig eller
obehörig (samma beredningar i egenskap av föredragande, samma budgetansvar, tjänstemannaansvar
m.m.).
Ersättningen påförs RO Grundskolan som vid behov äskar om tilläggsanslag i lämplig tilläggsbudget
under året 2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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10. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Kommunstyrelsen 17.01.2019:
KD redogjorde för följande ärenden som tecknades till kännedom:
- KD och socialchefen uppvaktat avgående mångårige ÅHS läkaren N. Alopaeus 12.12.218 på rådgivningen (ca
kl.20 – 21.15).
- KD och socialchefen träffat primärvårdschefsläkaren T. Woivalin och rådgivningens nya läkare 12.12.2018
(kl.18 – 19.15) för diskussion i första hand om invånarnas möjlighet att besöka allmänläkaren i kommunen
(m.a.o. inte på fasta Åland) men även om jouren (framförallt den mellan midnatt och 8 följande morgon; som
dock inte går under benämningen jour), sjuktransporterna (som idag handhas av frivilliga i FBK:s regi) inom
kommunen samt kommunens projekt hjärtstartarna (fick positivt mottagande av läkarna).
- Kommunen, beslut av KD, köper säkring av e-posten (kryptering) av JustIT Ab i Mariehamn. Kostnad per epost användare 3,33 €/månad (påförs resp. RO). Ett led i GDPR arbetet.
- Läget för DIP:en (digitalainnehållsproducenten)/Kommunikatören ref. Närings- och utvecklingsnämnden
17.12.2018.
- delats ut julklappar till kommunens 45 anställda i form av ”brändö” förkläde och pannlapp (modell handske).
- följderna av stormen Alfrida/Aapeli...debriefing inom januari.
- BKF/Stomnätsdirektionen(kommunerna) diskuterar med ÅDA om att ÅDA skall överta en del av driftsansvaret
för fibernätet framöver eftersom Stomnätets och BKFs personella resurser m.m. inte räcker till.
- KD tillsammans med Gun Lindman startat upp projekt Hjärtstartare för byarna Asterholma, Baggholma och
Björnholma. Kontaktats ”väggägare” m.m. inkl. avtal, ersättning m.m. ref. till budget 2019. Två av årets allt som
allt (i samarbete med Folkhälsan) sju kurser planerade för Jurmo och Lappo/Asterholma. Verkställning våren
2019.

------
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§ 11. RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE BEVILJANDE AV LANDSKAPSANDEL FÖR
DRIFT AV GRUNDSKOLOR/ÅLR/EXTRA ÄRENDE.
Kommunstyrelsen 17.01.2019:
Konstaterats att ÅLR fattat beslut (8.1.2019/65) om basbeloppen för driften av grundskolorna och att det från
grannkommunen observerats orsak att yrka på rättelse över beslutet.
Kst. beslöt enhälligt ta upp ärendet till behandling som extra brådskande (tiden för rättelseyrkande torde gå ut
tidigast 8.2.2019).
FÖRSLAG:
Bifogade rättelseyrkande med anledning av ÅLR:s beslut omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 17.01.2019 §§ 1 - 11
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:
§§
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§
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.
Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten:
Ålands förvaltningsdomstol
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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
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.
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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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