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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

24.04.2019

KALLELSESIDA
Utfärdad 18.04.2019

Sammanträdestid; 24.04.2019; kl.19.00 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
§ 39. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 40. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 41. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS –
LISTAN.
§ 42. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 43. AVFALLSTAXOR FR.O.M. 01.01.2020.
§ 44. TAXIIDKARE FÖR KOMMUNENS KOLLEKTIVTRAFIK, SKOLSKJUTSAR,
DAGISKJUTSAR M.M./ANBUD.
§ 45. ”DISKUSSION OM KOMMUNREFORMEN”ÅLR.
§ 46. ARBETSVÄLBEFINNANDET/PILOTPROJEKT FÖR ADMINISTRATIVA PERSONALEN/
EVENTUELL UPPFÖLJNING.

§ 47. AVTAL MED ÅDA AB/DIREKTIONEN FÖR STOMNÄTET.
§ 48. FÖRLÄNGT BORGENSÅTAGANDE/BKF.
§ 49. AVTAL GÄLLANDE PROJEKT ”EKONOMISYSTEM KOMMUNER OCH
KOMMUNAL- FÖRBUND”/ÅDA AB.
§ 50. NY VATTENLAG/ÅLR/UTLÅTANDE.
§ 51. UTLÅTANDE OM NY HAMN PÅ ÅVA/BOLMÖ ELLER LÅNGÖ/ÅLR.
§ 52. FYLLNADSVAL AV PERSONLIG ERSÄTTARE TILL NÄRINGS- OCH
UTVECKLINGSNÄMNDEN OCH SOCIALNÄMNDEN/
/BEVILJANDE AV BEFRIELSE OCH VAL /JK.
§ 53. INFÖRSKAFFANDE AV HJÄRTSTARTARE/SKYLTNING
§ 54. FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSPLAN 01.01.2019 –
31.12.2023/MEDIMAR.
§ 55. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 01.05.2019 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 18 – 24.04.2019
Intygar John Wrede, kom.dir.
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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

24.04.2019

Protokollssida
Sammanträdestid; 24.04.2019, kl.19.05 – 20.30.
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§ 39 - 55.
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

Mathilda Öström
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,
Intygar

.2019

Utdragets riktighet intygar

John Wrede,
kommundirektör

datum_______namn_____________________________
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39. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 24.04.2019;
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
40. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 24.04.2019;
Till protokolljusterare valdes Marianne Karlström och Mathilda Öström.
41. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 24.04.2019;
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.
BESLUT:
Enligt förslag.

----------------42. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 24.04.2019;
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- Biblioteks- och kulturnämnden 28.02.2019, 28.03.2019.
- Närings- och utvecklingsnämnden 27.03.2019.
- Socialnämnden 21.03.2019.
- Stomnätsdirektionen 20.03.2019.
------------------------------------------
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43. AVFALLSTAXOR FR.O.M. 01.01.2020.
Byggnadstekniskanämnden 26.03.2019;
Nuvarande taxor är från 2017.
Föreslår höjning på 10 € /kund samt 5€/mindre än 100 € taxa till år 2020.
2020
FAST BOSATTA

ÖVRIGA

antal fastig taxa € antal
taxa Inkomster
personer K
K
fastig E
€E €
1
53
140
12 220
10060
2
57
200
9 320
14280
minst 3
38
240
2 420
9960
Summa

148

23

34300

FRITIDS BOSATTA
antal fastig
antal
taxa
personer K
taxa K fastig E
E
Inkomster
193
160
35 220
38580
Summa
193
35
38580

antal
fastig
K
taxa Inkomster
Stuguthyrare
34 140
4760
Ekoavgifter
41
40
1640
Avgifter/lägenhet
60 180
10800
Renhål.avg. enl.
uppsk.
15
1500
Ekoavgift företag
35
70
2450
ÅVC inkomster
1
4000
Summa

25150

FAST BOSATTAS FRITIDSHUS
antal fastig
personer K
taxa K Inkomster
36
55
1980
Summa
36
1980
Avfallsavgifter ink. €
74860
Avfallsavgifter
stuguthyrare €
4760
Ekoavgifter €
1640
Bostadsbolag/lägenhet
€
10800
Renhållningsavg. enl.
uppskattning €
1500
Ekoavgift företag €
2450
Återvinningcentral ink.
(ink metall och
€
4000 avgifter)
Inkomster tot €
100010

Förslag: Enligt modell till år 2020 och inkomsterna på 100.000 € ökning med 6.000 €
Beslut: Enligt förslag.
--------------------------Kommunstyrelsen 24.04.2019;
Genomgång av Byggnadstekniskanämndens förslag i ärendet.
Forts....
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43. AVFALLSTAXOR FR.O.M. 01.01.2020 forts...
FÖRSLAG:
Byggnadstekniskanämndens förslag i ärendet omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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24.04.2019

44. TAXIIDKARE FÖR KOMMUNENS KOLLEKTIVTRAFIK, SKOLSKJUTSAR,
DAGISKJUTSAR M.M./ANBUD.
Kommunstyrelsen 06.03.2019;
Fiskö taxi (Marlene och Trygve Åberg, Fiskö) har sagt upp sitt avtal 29.01.2019 (e-post) för två
trafiktillstånd (två bilar) fr.o.m. 01.08.2019 ref. till ingångna avtal.
KD diskuterat behov utgående från nuläget med Åbergs taxi (som diskuterat med Taxi Brändö och
skolan) och fått bekräftat att det även framöver (tillsvidare) behövs två (2) trafiktillstånd (för två
fordon, ena för minst 1+8) för den trafik som Fiskö taxi idag kör. KD diskuterat och kommit överens
med skoldirektör Grünewald och socialchef Feiring att i lediganslåendet av skjutsarna också ingår
skolskjutsar, dagisskjutsar och service(handels)turer m.m. Också kommits trafiken totalt bör handhas
av max. två företagare totalt (antingen en + en eller en + två fordon/trafiktillstånd) medvetna om att en
+ en, båda stora bilar, tidvis kan innebära väntetider för samtliga som skall skjutsas. Idealet (behovet
för tillfället) är en + två fordon/trafiktillstånd.
KD varit i kontakt med ÅLR/trafikavdelningen som ger information till sökande om vilka krav som
ställs för att erhålla trafiktillstånd (ett för varje fordon) m.m. KD har också informerat i mars-infoblad
/facebook Brändö gruppen om att skjutsarna sannolikt kommer att lediganslås.
I.o.m. att omsättningen per år är torde vara i storleksordningen 70 – 100 000 € bör EU:s
upphandlingsregler följas (innebär bl.a. lediganslående via HILMA, i praktiken ca 35 dagar).
Kst. torde kunna behandla inkomna anbud ca medlet av april 2019. Detta för att möjliggöra den
relativt strama tidtabellen så att avtal kan undertecknas senast medlet av juni 2019 och trafiken kan
påbörjas 01.08.2019. Utöver detta skall lämpligt fordon införskaffas.
FÖRSLAG:
Fiskö taxis uppsägning godkänns d.v.s. fr.o.m. 01.08.2019. Klausulen att säga upp med Brändö taxi
nyttjas ej (finns i avtalet med Brändö Taxi).
Uppdraget, d.v.s. samma skjutsar som sköts av Fiskö taxi, lediganslås att sökas senast 15.04 2019
kl.16.00. Lediganslåendet enligt EU:s regler för upphandling.
Beredningen av anbuden för beslut görs av KD med bistånd av skoldirektören så att ärendet kan
behandlas av Kst. på möte preliminärt medlet, slutet av april 2019.
Anbud begärs utgående från den nuvarande trafiken (inkluderar kollektivtrafiken, serviceturerna,
skolskjutsarna, dagisskjutsarna m.m. till ett värde av ca 70 - 100 000 € , kan variera beroende på
startort utgående från kortare - längre uppkörning). Ett av fordonen bör ha utrymme för minst 1+ 8
vuxna alt. 1 + 12 barn (under 12 år) d.v.s. stor bil. Inget krav på invataxi (behövs inte, finns skenor
m.m. för kortare rullstolstransporter inom kommunen) däremot på taxameter m.m. (kraven
tillhandahålls av trafikavdelningen). Anbudsgivaren ansvarar för att fordon/en finns att tillgå.
Anbud bör ges i samma form som de taxeklasser som finns angivna i Ålands landskapsregerings
(ÅLR) beslut om taxitaxor inom landskapet Åland (senaste given 01.09.2016/nr 45, Ålands
författningssamling ochi kraft fr.o.m. 01.09.2016) 4 §. Bör m.a.o. anges anbud per person/km enligt
taxorna I –IV. Anbudens taxor (för varje klass 1 – IV) skall vara i samma relation till nämnda
taxitaxor exempelvis 96% av taxorna i varje klass. Anbud där relationen (%) är olika godkänns inte
och innebär att anbudet i sin helhet förkastas. Ex. om anbudet för klass I är 80% av den taxa som finns
i ÅLR:s beslut , för klass II 75% , för klass III 95% och för klass IV 90% så förkastas anbudet i sin
helhet.
Taxorna i anbudet räknas och bör anges med en tiondedels noggrannhet d.v.s. ex. 96,2 % eller 97,0%.
Anbud kan inte ges som överstiger max. taxorna ref. till 4 § d.v.s. inte över 100 %. Anbudet binds så
att taxan ökar i motsvarande grad som taxitaxorna ökar inom landskapet Åland (samma procentuella
ökning) ref. till Ålands författningssamlingars beslut om taxitaxor inom landskapet Åland. Bör framgå
av anbuden. Forts…
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44. TAXIIDKARE FÖR KOMMUNENS KOLLEKTIVTRAFIK, SKOLSKJUTSAR,
DAGISKJUTSAR M.M./ ANBUD....forts.....
Övriga taxor som kan bli aktuella för tjänsterna som säljs till kommunen, närmast då uppkörning m.m,
följer den av ÅLR givna taxan ( 3 §) som den gäller även framöver. Det gynnar m.a.o. inte anbudsgivaren att lämna lägre anbud för de övriga taxorna.
I anbuden bör ingå att samtliga taxor följer nämnda ÅLR:s beslut.
Sökande bör beakta hela trafiken (alla de turer som ingår i uppdraget) i de egna beräkningarna för att
klara trafiken (hela uppdraget).
Aktuella skjutsar kan användas som beräkningsgrund för lönsamheten (modell hur skjutsarna kan se ut
vad gäller antal barn och kilometrar, och kollektivtrafiken som är bunden till skärgårdsfärjornas
tidtabeller, i detta skede inte fastslagna fr.o.m. 01.09.2019) med beaktandet av att behovet kan ändra
(antal barn/elever och var i kommunen de bor, ändring i skärgårdsfärjornas tidtabeller m.m.).
Sökanden kan för anbudsgivningen kontrollera trafiken i sin helhet samt det praktiska med i första
hand Fiskö taxi/Marlene Åberg.
Kst.ordf. och KD fattar beslut om temporära lösningar ifall processen drar ut på tiden d.v.s. avtal inte
hinner tecknas till att gälla fr.o.m. 01.08.2019
Anbud där startorten inte finns inom kommunens vägnät godkänns förutsatt att som startort anges
antingen Torsholma/Lilla Hummelholm eller Åva/Långö.
Bifogas anbudsbegäran samt förslag till avtal.
När någondera av trafiktillståndsinnehavarna säger upp sitt avtal eller kommunen säger upp dito så
kan kommunen samtidigt säga upp samtliga befintliga avtal (finns med i avtalet med Taxi Brändö och
avtalsförslaget). Motiveras med risk för krympande total antal turer d.v.s. mindre ”kaka” som bör
disponeras om med beaktande av behovet och så att samtliga bilar, de som kommunen skriver avtal
med, får en så jämn bit som möjligt av ”kakan” d.v.s. tillräckligt stor för att vara lönsamt och
intressant (obs! att ÅLR fattat beslut om ny kommunindelning fr.o.m. 1.1.2022 d.v.s. från datumet en
ny skärgårdskommun – Brändö kommun gör sitt bästa att i samgångsavtalet bibehålla skjutsarna på
dagens nivå).
Kst. riktar omedelbart en anhållan till ÅLR om att när kommunen har gjort sitt val av
trafikidkare/antagit anbud så beviljas det företag som kommunen valt till trafikidkare för sin trafik
det/de behövliga tillståndet/en (ÅLR lediganslår ett eller flera av de tillstånd som blir lediga efter Taxi
av inkomsterna för trafikidkarna i Brändö kommun. Kommunen ber Taxi Fiskö, med tanke på
koordineringen, lämna in sina trafiktillstånd till ÅLR så att ÅLR med relativt kort fördröjning
lediganslår minst ett trafiktillstånd, två om två bilar.
Avtal tecknas bara med en företagare. Innebär alltså att om ett anbud inbegriper två bilar och det andra
bara en bil (i så fall storbil, d.v.s. om anbud lämnas in bara för en bil så måste det vara för stor bil) så
väljs anbudet med två bilar. Om två söker för en bil antas det anbud som är förmånligare för
kommunen (vägs också in anbudsgivarens utsikter att klara av uppdraget).
Vidare (tågordningen) skriver kommunen (Kst.ordf. och KD) under avtalen med den nya trafikidkaren
när ÅLR beviljat trafiktillstånd och förutsatt att rättelseyrkande inte lämnats in.
Avtalen (skilda för kollektivtrafiken/serviceturerna och övriga) kan undertecknas, förutsatt inga
rättelseyrkanden, erhållande av trafiktillstånd av ÅLR m.m., ca slutet av maj/början/medlet av juni
2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 24.04.2019:
Konstaterades att smärre ändringar gjorts i anbudsbegäran, förslaget till avtal för att möjliggöra EUupphandling på www.e-avrop.com. Meddelats Kst. per e-post 12.03.2019. Forts....
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44. TAXIIDKARE FÖR KOMMUNENS KOLLEKTIVTRAFIK, SKOLSKJUTSAR,
DAGISKJUTSAR M.M./ ANBUD....forts.....
Konstaterades att inga anbud lämnats för skjutsningarna per 15.04.2019 kl.16.00 (via e-avrop).
KD meddelat Kst. 10.04.2019 att om inga anbud senast kl.16, 15.04.2019 så förlängs tiden med 2-3 veckor.
KD förlängt tiden för lämnande av anbud till 06.05.2019 kl.16.00 (även till e-avrop via ÅLR).
FÖRSLAG:
Konstaterades att tiden för givande av anbud förlängts med 3 veckor till 06.05.2019 kl.16.00.
Om anbud eller annan lösning så behandling på följande Kst. prel. 15.05.2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

10

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

24.04.2019

45. ”DISKUSSION OM KOMMUNREFORMEN”ÅLR.

Kommunstyrelsen 24.04.2019:
ÅLR/kommunminister N.F efterhör kommunens intresse att bjuda in ministern och ansvarige tjänstemannen R.K
för att diskutera den förestående kommunreformprocessen (se ÅLR 2019/1975).
Konstaterades att kommunen, ref. till kommunreformlagarna och utlåtande begärt av Finlands kommunförbund,
inte är tvungen att godkänna avtal för samgående. Det som kommunen däremot är tvungen att göra är att lyfta
upp frågan om samgående för diskussion, beslut m.m. Frågan behandlas separat på ett senare sammanträde.
FÖRSLAG:
Kommunen tackar ÅLR för visat intresse men avser inte bjuda in minister NF, ansvarig tjänsteman m.fl. till
kommunen för att diskutera kommunreformprocessen. Som motivering framförs att kommunen redan tidigare
(diverse utlåtanden, folkomröstningm.2017 m.m.) bildat sig en uppfattning styrkt ytterligare av diskussioner bl.a.
förda i ÅLRs kommitté för den interna trafiken om förutsättningarna för kommunen Skärgården..
Kommunen arbetar vidare med kommunreformen utgående från det handlingsutrymme som lagstiftningen
erbjuder vilket bl.a. innebär möjligheten att ta ställningen till en samgång med övriga kommuner i samarbetsområdet när ett förslag om samgångsavtal tagits fram.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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46. ARBETSVÄLBEFINNANDET/PILOTPROJEKT FÖR ADMINISTRATIVA PERSONALEN/
EVENTUELL UPPFÖLJNING.

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.
-----------------Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Konstaterades att enkäten utfördes hösten 2018 och Kst. till kännedom 31.10.2018. (också via AVEL).
I budgeten för 2019 (RO Centralkansliet) finns ett anslag om 3100 € för uppföljning av enkäten med
en tvådagars ”kurs” för den administrativa personalen i Kasnäs alt. en endags kurs i Brändö för 2200
€. Till kurserna tillkommer övernattningar, resor m.m. Tjänsten köps av KIVAQ. Kursen diskuterats
som snabbast på AVEL 14.01.2019 (med så gott som samtliga i gruppen administration närvarande).
FÖRSLAG:
En dags kursen köps av KIVAQ d.v.s. för gruppen ”administrativ personal”. Kursen hålls i Brändö
under en hel dag d.v.s. ca kl.8 – 16. Kursen sker på arbetstid och är obligatorisk för samtliga i gruppen
administrativ personal (samtliga anställda på kommunkansliet samt bibliotekarien).
KD ges i uppdrag att komma överens med KIVAQ och berörd personal om vilken dag som är lämplig
samt stå för de praktiska arrangemangen (mat, lokal, eventuellt material etc.).
Kostnaden för kursen, de praktiska arrangemangen på RO Centralkansliet.
Kursen bör hållas inom mars 2019 (preliminärt datum 08.03.2019 vilket meddelats berörda).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 24.04.2019:
Som resultat av kursen 11.03.2019 (samtliga inom gruppen administration deltog) framkom att det
önskas minst ett uppföljningstillfälle till á 3-4 timmar. KivaQ erbjuder uppföljningstillfället, prel.
måndagen 17.06.2019 för 2000 € (+ moms.). Offerten innebär att anslag fullt ut för ändamålet saknas
(i detaljbudgeten totalt 3500 € för ”projektet”).
KD också varit i kontakt med Yttra/Pargas som erbjuder ungefär samma uppföljning för en summa
som ryms inom anslaget för ”projektet”. Administrationen (möte 23.04.2019, men endast 3 deltagare
av 7) diskuterat Yttras koncept (offert) och uppfattat att Yttras upplägg inte i tillräcklig grad motsvarar
KivaQ:s förslag till uppföljning.
Forts....
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46. ARBETSVÄLBEFINNANDET/PILOTPROJEKT FÖR ADMINISTRATIVA PERSONALEN/
EVENTUELL UPPFÖLJNING forts...

FÖRSLAG:
Förslag att ärendet återremitteras till KD för vidare beredning (behovet av ytterligare uppföljning, prel.
17.06 diskuteras prel. 29.4.2019 på administrationens veckomöte).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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47. AVTAL MED ÅDA AB/DIREKTIONEN FÖR STOMNÄTET.
Direktionen för stomnätet 19.11.2018:
Konstaterades att BKF har tagit initiativ till ett samarbete med ÅDA rörande skötseln av
administration m.m. (kartlägga, projektplanera, drift och support)…gäller alltså både stomnätet och
driftsnätet i praktiken. För ett samarbete bör förutsättningarna m.m. utredas och till det har DKCO i
Mariehamn kontaktats (DKCO har också tidigare gjort upp diverse avtal m.m. för stomnätet och driftsnätet,
känner alltså till kommunernas fiberprojekt i sin helhet). Kostnaderna för anlitande av DKCO beräknas till
ca 2 500 € + moms. I stomnätets budget finns anslag för experttjänster om 2000 €.
ÅDA har ställt sig positiv till ovan nämnda samarbete.
Direktionen beslöt enhälligt uppta ärendet till behandling som brådskande (DKCO har redan de facto
kontaktats och arbetet m.a.o. på börjats).
FÖRSLAG:
Stomnätet påtar sig kostnaderna för anlitande av DKCO för avtal m.m. med ÅDA.
DISKUSSION:
Enligt förslag.
----------------Direktionen för stomnätet 20.03.2019:
Förslaget till avtal, uppgjort av DKCO, med ÅDA AB (se även direktionen 19.11.2018) presenterades,
diskuterades.
Förslaget godkänts av BKF (per e-post) och ÅDA AB (via DKCO).

FÖRSLAG:
Bifogade förslag till avtal med ÅDA AB omfattas.
Ärendet, avtalet, till Kst. för godkännande.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 24.04.2019:
Genomgång av stomnätsdirektionens förslag.
Diskussion.
FÖRSLAG:
Stomnätsdirektionen förslag i ärendet omfattas d.v.s. bifogade avtal med ÅDA AB godkänns.
Avtalet undertecknas av KD.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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48. FÖRLÄNGT BORGENSÅTAGANDE/BKF.
Kommunstyrelsen 24.04.2019:
Kommunfullmäktige beslöt i §14/26.03.2014 att bevilja Andelslaget BKF (Brändö-Kumlinge fiber)
borgen för sin kontokredit. För Brändös del gäller det beloppet 150.000 €.
BKF har sedan dess slutbetalat sitt ”vanliga” lån men behöver fortsatt av likviditetsskäl kontokredit.
Denna kredit måste förnyas (BKF:s styrelse17.03.2019) och långivaren (Ålandsbanken Abp) önskar i
samband med detta ett förtydligande från borgenärerna att borgensåtagandet fortsatt gäller.
Kumlinge har behandlat och godkänt motsvarande förtydligande d.v.s. att borgensåtagandet fortsätter
att gälla.
KD John Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet.
FÖRSLAG (av Kst.ordf. Öström):
Brändö kommun ställer borgen för Andelslaget BKF:s avtal med Ålandsbanken Abp om att förlänga
befintlig limit 660100-105628 om 300.000 euro med 5 år (nytt slutdatum 2024.04.30) så att Kumlinge
kommun borgar för halva summan som utnyttjas (max 150.000).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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49. AVTAL GÄLLANDE PROJEKT ”EKONOMISYSTEM KOMMUNER OCH
KOMMUNALFÖRBUND”/ÅDA AB.
Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Abilita kommer med början fr.o.m. 01.01.2021 inte längre att tillhandahålla kommunens nuvarande
ekonomisystem. Jomala avser söka stöd för IT-samordning av ÅLR för att uppdra åt ÅDA att
upphandla Unit4 Business World för samtliga aktörer inom den kommunala sektorn (kommuner,
kommunförbund m.fl.). I det här skedet bör Kst. formellt bekräfta att Brändö är intresserat av att delta
i detta gemensamma projekt. Kostnaden är ännu inte klar men sannolikt i storleksordningen ca 1000 €
för Brändö (ytterligare kommer driftskostnaderna) vilket är betydlig lägre än om kommunen ensam
skall teckna avtal med ny leverantör av ekonomisystem.
FÖRSLAG:
Kommunen meddelar Jomala samt ÅDA Ab att Brändö är intresserat av ett gemensamt nytt
ekonomisystem.
BESLUT:
Enligt förslag.
---------------Kommunstyrelsen 24.04.2019:
Bifogas förslag till avtal med ÅDA AB rörande ”EKONOMISYSTEM KOMMUNER OCH
KOMMUNAL- FÖRBUND” (e-post från ÅDA AB/KD 20.03.2019).
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till avtal med ÅDA AB godkänns.
Avtalet undertecknas av KD.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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50. NY VATTENLAG/ÅLR/UTLÅTANDE
Kommunstyrelsen 24.04.2019:
ÅLR skickat förslag till ny vattenlagstiftning för landskapet för utlåtande till bl.a. Brändö kommun.
Kommunens synpunkter begärs senast till den 26.04.2019.
Eftersom lagstiftningen i mycket hög grad berör fiskodlingsnäringen, en av kommunens viktigaste
näringar m.m., så torde det vara skäl att avge synpunkter rörande lagförslaget.
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till utlåtande omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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51. UTLÅTANDE OM NY HAMN PÅ ÅVA/BOLMÖ ELLER LÅNGÖ/ÅLR.
Kommunstyrelsen 24.04.2019:
Samrådsmöte på kansliet i Åva 09.04.2019 kl.15.05 – ca 16.30 med ca 15 närvarande. Kommunen
givits tid t.o.m. 30.04.2019 (epost från Anders Sundblom 10.04.2019) att komma med synpunkter
rörande alternativ 1) ny hamn i samband med nuvarande färjhamn i Långö eller 2) helt ny färjhamnoch
hamn östan på Bolmö, norr om Bolmösund.
Bifogas kort sammanfattning närmast rörande berörda byar:s inställning till förslaget (uppfattat på
nämnda möte).
Bifogas även Djurmo turism Ab:s synpunkter vad gäller ÅLRs förslag.

FÖRSLAG:
Kommunen önskar, efter att ha tagit del av berörda byars ”representanters” synpunkter på mötet
09.04.2019 m.m., framföra följande med anledning av ÅLRs två förslag (se ovan, se bilaga):
Färjfästet, det nya som ÅLR avser att bygga, bör byggas invid det nuvarande färjfästet i Långö (för
rutten Åva – Osnäs samt Åva – Jurmo). Som motivering framförs att framförallt Jurmo bys turism
(ref. till Djurmo turisms bifogade synpunkter) kan komma att lida ett stort avbräck om alternativ 2
förverkligas. Den nya färjhamnen kommer också att innebära ett stort ingrepp i naturen eftersom
området (Bolmösund, området norr om och en del av kusten österöver samt angränsande
vattenområden) idag är i det stora hela orört vad gäller flora och fauna och tillhåll bl.a. för älg, hjort
och rådjur. Området har betydelse som rekreationsområde för invånarna i Åva med tanke på ex. jakt,
bär- och svampplockning. På området finns också ängar och åkrar, nu i träda, som kan komma i
användning framöver (ex. för diverse primärnäringar).
Kommunen konstaterar också att diverse konsekvensbedömningar görs med natur- och kulturvärden i
åtanke. Det som saknas, också i detta projekt, är en djupare, bredare socio-ekonomisk
konsekvensbedömning, utvärdering. Här avses då närmast påverkan på befolkningen/företagen i
Jurmo och Åva byar (se bl.a. Djurmo turism Ab:s synpunkter). Konsekvenserna för befolkningen,
företagen är av stor vikt för Skärgårdens överlevnad på sikt och borde därför, efter gjorda
konsekvensbedömningar, tungt påverka val av alternativ också i detta projekt.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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52. FYLLNADSVAL AV PERSONLIG ERSÄTTARE TILL NÄRINGS- OCH
UTVECKLINGSNÄMNDEN OCH SOCIALNÄMNDEN/
/BEVILJANDE AV BEFRIELSE OCH VAL /JK.
Kommunstyrelsen 24.04.2019:
JK anhåller om att bli befriad från uppdraget som personlig ersättare i kommunens Närings- och
utvecklingsnämnd och Socialnämnd i.o.m. att hen har flyttat från kommunen. Ref. till Ålands
kommunallags 54§ bör medlem i nämnd ha kommunen som hemkommun för att vara valbar till
nämnd och om kriterierna för valbarhet upphör 16 § så förlorar ledamoten m.a.o. sin valbarhet och bör
beviljas befrielse ref. § 17. JK vald av Kfge 17.02.2016 till ersättare i nämnderna (i Närings- och
utvecklingsnämnden för SN och i Socialnämnden för RH).
FÖRSLAG (ordf):
Johanna Kull beviljas befrielse fr.o.m. 01.07.2019 och Kfge uppmanas välja nya personliga ersättare i
Närings- och utvecklingsnämnden och Socialnämnden.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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53. INFÖRSKAFFANDE AV HJÄRTSTARTARE/SKYLTNING.
Kommunstyrelsen 22.08.2018:
Kfge godkänt 20.06.2018 äskat anslag om 8000 € för införskaffande av hjärtstartare m.m.
Gun Lindman inkommit med bifogade offerter för införskaffande m.m. samt underhåll m.m. på
årsbasis (bygger på offertförfrågan av KD).
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till offerter godkänns med följande preciseringar:
Offert 1: omfattas d.v.s. 3 st hjärtstartare m.m. samt 3 st värmeskåp för placering i byarna Korsö,
Torsholma och Åva. Totalt: 5 370 € + 1590 € = 6 960 €.
Offert 2 omfattas vad gäller uppsättning m.m. d.v.s. 2200 €
Totalt m.a.o. 9 160 €. Finansieras inom ramen för befintligt anslag (8000 €) med komplettering av
anslag (1160 €) från centralkansliets resultatområde (finns utrymme).
Baggholma och Björnholma byar i mån av behov, möjlighet i budgeten för 2019.
Offert 2: vad gäller kurser (á 500 € per hjärtstartare, by) sökes medfinansiärer (Folkhälsan, Röda
korset m.fl.) och förverkligas så fort hjärtstartarna är monterade. Uppdraget ges till KD för 3 kurser
(nämnda byar, nya hjärtstartare) förutsatt att minst 50% extern medfinansiering d.v.s. en total kostnad
om max. 750 € (bör finnas utrymme i centralkansliets budget). Om nettoanslaget räcker till så flera
kurser.
Offert 2 vad gäller årlig (1 200 € per år) service av samtliga hjärtstartare i kommunen som är
tillgängliga för allmänheten äskas anslag (i centralkansliets resultatområde) i samband med budgeten
för 2019 och i ekonomiplanen för 2020-2021.
Verkställs av KD som kommunens kontaktperson (inkluderar även avtal med ”vägg”ägarna för
placering av hjärtstartarna med värmeskåp m.m.).
BESLUT.
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 17.09.2018:
Konstaterats att för värmeskåpen behövs elanslutning och beräknats grovt att elkostnaden för varje
skåp uppgår till ca 60 € per år. Kommunen borde m.a.o. också stå för den el som behövs för
värmeskåpen (inga övriga kostnader för värmeskåpen när det gäller ”väggägarna”.
KD har tagit fram bifogade förslag till avtal för värmeskåpen (åren 2018 – 2022). Samtliga
”väggägare” har per e-post godkänt förslagen till avtal och engångs ersättningen.
FÖRSLAG:
Kommunen erlägger 350 € i engångsersättning till de ”väggägare” som ställer sin vägg till disposition
för kommunens hjärtstartare med värmeskåp och undertecknar bifogade förslag till avtal.
Engångersättningen erläggs inom november 2018 (äskas medel i centralkansliets tilläggsbudget II
totalt 1050 €).
Verkställigheten i övrigt enligt Kst:s beslut 22.08.2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 24.04.2019; forts...
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53. INFÖRSKAFFANDE AV HJÄRTSTARTARE/SKYLTNING... forts...
Konstaterades att kommunens samtliga byar nu har tillgängliga hjärtstartare i.o.m. att byarna
Asterholma, Baggholma och Björnholma försätts med hjärtstartare inom ramen för ”hjärtstartarprojektet” under våren 2019 (se budget 2019 , RO Centralkansliet).
Projektledare GL föreslår att hjärtstartarna kompletteras med skyltning på lämpliga ställen för ökad
synlighet m.m. (tidigare tagits fram diverse kartor för att visa var hjärtstartarna finns i relation till
diverse offentliga lokaler m.m, inom ramen för ordinarie budget.)
Kostnaderna för skyltningen beräknad till ca 1 850 € + moms. (skyltarna m.m. införskaffas separat och
jobbet utförs av landskapets garage i kommunen) samt ytterligare skyltar som visar var hjärtstartarna
är belägna för utplacering på diverse ställen i kommunen (kostnad ca 300 €).
FÖRSLAG:
Kst. äskar i tilläggsbudget I 2100 € ytterligare i anslag för att slutföra projektet för skyltningen av
kommunens hjärtstartare inom ramen för ”hjärtstartarprojektet”. I.o.m. skyltningen (utförs till
sommarsäsongen 2019) torde projektet vara fullbordat d.v.s. kommunen kan titulera sig ”hjärtsäker
kommun” (bör användas, informeras).
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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54. FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSPLAN 01.01.2019 –
31.12.2023/MEDIMAR.
Kommunstyrelsen 24.04.2019;
Konstaterades att Kst. 31.10.2019/ § 125 antog Medimar (Mariehamn) som producent av
kommunens företagshälsovård samt att Kst. 28.04.2014 senast antog motsvarande verksamhetsplan för fem års perioden 2014-2018 (den gång med Cityläkarna).
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till verksamhetsplan för åren 2019 – 2023 med Medimar omfattas.
KD skriver under verksamhetsplanen för kommunens del.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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55. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Kommunstyrelsen 24.04.2019;
KD redogjorde för följande ärenden som tecknades till kännedom:
- Revideringen av kommunens bokslut för 2018 går av stapeln tisdagen 28 maj på kansliet i Åva.
- Statusuppdatering projekt hyreshus på Bellarshamn (se budget 2019).
- Ref. Kst. 06.03.2019/ § 37. Påbörjandet av frånvaron framskjuten till 23.04.2019.
- Följande Kst. prel. 15.05 (bokslut, tilläggsbudget m.m.) och sen följande antingen 12.6 eller 19.6. Kfge
prel. 29.5 och 26.6.2019.
- Skärgårdskommunmöte på Kökar prel.03.06.2019.
- KD fattat beslut (§ 24/2019) om arrangerande av serviceturer på Lappo (till butiken) fr.o.m. 01.05.2019
enligt ca samma modell (max. två turer mot beställning i veckan m.m.) som för Asterholma och Jurmo
d.v.s. ersättning till bilburen frivillig invånare i respektive byar.
- KD har kvar 9 semesterdagar för semesterperioden 2019. Kommer att i mån av möjlighet att tas ut
under följande semesterperiod d.v.s. fr.o.m. 01.05.2019.
- Prel. sommarsemestrar för kansliet; JW och SÖ v. 27 – 31 och SB v.26 - 29. Innebär alltså att kansliet
kommer att vara obemannat v.27-29 d.v.s. tre veckor som tidigare. Övriga administratörers semestrar
inte klara ännu.
- Ref. till Kst:s § 11/17.01.2019 ”Rättelseyrkande gällande beviljande av ls-andelar för drift av grundskolor/ÅLR”. ÅLR fattat beslut (88 U2, 16.04.2019). om att avslå kommunens rättelseyrkande (samma
beslut till alla de kommuner som anfört rättelseyrkande). Möjlighet att inkomma med besvär vilket inte
kan anses ändamålsenligt.
- BKF:s styrelsemöte 17.03.2019; Förslag ändring av § 21 i stadgan (behandlas av andelsmötet/årsmötet
19.05.2019 kl.13.00); Styrelsen
I styrelsen ingår minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter, samt en suppleant. Styrelsen och suppleanten
väljs för ett år i taget, med minst en styrelseledamot från respektive kommun. Styrelsen väljer
styrelseordförande och viceordförande inom sig för ett år i taget.
Till styrelsemedlem kan enbart väljas andelslagets medlem, maka/make eller sambo till medlem eller en
person som representerar en sammanslutning som är medlem.
---------------------------------------------------------------------------
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 24.04.2019 §§ 39 – 55.
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:
§§ 44, 46, 48, 50 – 52.
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 39-42, 55.
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 45, 47, 49, 53 – 54.
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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