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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

06.03.2019

KALLELSESIDA
Utfärdad 29.02.2019

Sammanträdestid; 06.03.2019; kl.19.00 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
§ 25. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 26. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 27. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS –
LISTAN.
§ 28. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 29. TAXIIDKARE FÖR KOMMUNENS KOLLEKTIVTRAFIK, SKOLSKJUTSAR,
DAGISKJUTSAR M.M./UPPSÄGNING OCH LEDIGANSLÅENDE.
§ 30. FÖRDELNING AV JUSTERINGSPOTT 1,2 %/ ALLMÄNNA KOMMUNALA
TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FR.O.M. 01.01.2019.
§ 31. UTLÅTANDE OM ”KOMMUNINDELNINGSUTREDNING FÖR SKÄRGÅRDEN”/ÅLR.
§ 32. UTLÅTANDE OM SOCIALVÅRDSLAGSTIFTNINGEN/ÅLR.
§ 33. AVTAL FÖR PROJEKT ”CIRCULAR WATER CHALLENGE.
§ 34. FÖRNYELSE AV VATTENLEDNINGAR/FÖRFRÅGAN OM STÖD/ JG.
§ 35. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 13.03.2019 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 01 - 06.03.2019
Intygar John Wrede, kom.dir.
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KORRIGERAD KALLELSESIDA

Sammanträdestid ;
Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
§ 25. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 26. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 27. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS –
LISTAN.
§ 28. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 29. TAXIIDKARE FÖR KOMMUNENS KOLLEKTIVTRAFIK, SKOLSKJUTSAR,
DAGISKJUTSAR M.M./UPPSÄGNING OCH LEDIGANSLÅENDE.
§ 30. FÖRDELNING AV JUSTERINGSPOTT 1,2 %/ ALLMÄNNA KOMMUNALA
TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FR.O.M. 01.01.2019.
§ 31. UTLÅTANDE OM ”KOMMUNINDELNINGSUTREDNING FÖR SKÄRGÅRDEN”/ÅLR.
§ 32. UTLÅTANDE OM SOCIALVÅRDSLAGSTIFTNINGEN/ÅLR.
§ 33. AVTAL FÖR PROJEKT ”CIRCULAR WATER CHALLENGE.
§ 34. FÖRNYELSE AV VATTENLEDNINGAR/FÖRFRÅGAN OM STÖD/ JG.
§ 35. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
§ 36. DELEGERING AV BESLUT OM ARBETSLEDIGHET UTAN EXTRA LÖN/ EXTRA ÄRENDE.
§ 37. ANSTÄLLNINGAR M.M. MED ANLEDNING AV TVINGANDE FRÅNVARO PÅ
CENTRALKANSLIET/EXTRA ÄRENDE.
§ 38. SVINRYGGENS DEPONI AB, UTLÅTANDE OM FÖRSLAG TILL
AKTIEÄGARAVTAL/EXTRA ÄRENDE.
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Protokollssida
Sammanträdestid; 06.03.2019, kl.19.00 – 20.25.
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§ 25 - 38.
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

Hans-Olof Gustavsson
protokolljusterare

Marja Tuomola
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,
Intygar

.2019

Utdragets riktighet intygar

John Wrede,
kommundirektör

datum_______namn_____________________________

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

4

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

06.03.2019

25. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 06.03.2019;
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
26. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 06.03.2019;
Till protokolljusterare valdes Hans- Olof Gustavsson och Marja Tuomola.
27. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 06.03.2019;
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 extra ärenden: 36. DELEGERING AV BESLUT OM
ARBETSLEDIGHET UTAN EXTRA LÖN/ EXTRA ÄRENDE, 37. ANSTÄLLNINGAR M.M. MED
ANLEDNING AV TVINGANDE FRÅNVARO PÅ CENTRALKANSLIET/EXTRA ÄRENDE och
38. SVINRYGGENS DEPONI AB, UTLÅTANDE OM FÖRSLAG TILL AKTIEÄGARAVTAL/EXTRA
ÄRENDE.

BESLUT:
----------------28. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 06.03.2019;
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- Närings- och utvecklingsnämnden 25.02.2019
- Trafikarbetsgruppen 01.03.2019.
-----------------------------------------
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29. TAXIIDKARE FÖR KOMMUNENS KOLLEKTIVTRAFIK, SKOLSKJUTSAR,
DAGISKJUTSAR M.M./UPPSÄGNING OCH LEDIGANSLÅENDE.
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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29. TAXIIDKARE FÖR KOMMUNENS KOLLEKTIVTRAFIK, SKOLSKJUTSAR,
DAGISKJUTSAR M.M./UPPSÄGNING OCH LEDIGANSLÅENDE...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.
-----------------
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30. FÖRDELNING AV JUSTERINGSPOTT 1,2 %/ ALLMÄNNA KOMMUNALA TJÄNSTEOCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FR.O.M. 01.01.2019.
Kommunstyrelsen 06.03.2019:
I underteckningsprotokollen ((AKTA) 2018-2019 § 4 resp. det kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) 2018-2019 § 3) till det allmänna kommunala tjänsteoch arbetskollektivavtalet 2019 har det överenskommits om en lokal justeringspott om 1,2 % (som
skall fördelas fr.o.m. 1.1.2019 ,blir alltså frågan om en korrigering för januari och februari månad).
Potten uppgår till 1048,51 € och gäller de som underlyder AKTA och TS (d.v.s. ej UKTA).
Ekon.chef. Öström, socialchef Feiring och KD Wrede har diskuterat ihop förslag till fördelning och
därefter bett huvudavtalsorganisationerna d.v.s. TCÅ, AKAVA och FOA (skickat per e-post
26.02.2019) komma med kommentarer, synpunkter senast måndagen 04.03.2019.
Ledamöterna Gustavsson och Tuomola samt Kfge ordf. Karlström anmälde jäv och deltog sålunda ej i
behandlingen av ärendet (KD är ej fackansluten och betraktas som arbetsgivarrepresentant).
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till fördelning (i någon mån beaktats huvudavtalsorganisationernas synpunkter) av
justeringspotten om 1,2 % (1055,56 €, överskridning 7,05 €) omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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31. UTLÅTANDE OM ”KOMMUNINDELNINGSUTREDNING FÖR SKÄRGÅRDEN”/ÅLR.

Kommunstyrelsen 06.03.2019:
Henricson Ab har färdigställt kommunindelningsutredningarna för samarbetsområdena "Skärgården",
"Norra Åland" och "Södra Åland". ÅLR skickat ut rapporterna på utlåtanderunda (se bilaga,
Kommunindelsutredning för Skärgården). Eventuella utlåtanden skall vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 9 april 2019.
FÖRSLAG:
Konstateras att utredningen närmast är att uppfatta som en handbok för verkställighet av den tvingande
lagstiftningen (som bl.a. kommunen både i utlåtande och genom folkomröstning motsatt sig). Däremot
nämner utredningen inget om alternativa kommunindelningar och kommer dessutom fram till att en
skärgårdskommun är dyr, omständlig och har låg utvecklingspotential. Något som ÅLR och lagtinget
borde ha beaktat i samband med antagande av lagarna om kommunindelning m.m. hösten 2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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32. UTLÅTANDE OM SOCIALVÅRDSLAGSTIFTNINGEN/ÅLR.
Kommunstyrelsen 06.03.2019:
ÅLR begär om utlåtande om lagförslagen om landskapslag om socialvård, landskapslag om
yrkesutbildade personer inom socialvården med tillhörande förordning, landskapslag om
klienthandlingar inom socialvården och äldrelag för Åland t.o.m. den 12.3.2019.
KD begärt om hjälp för genomläsning av förslagen av socialchef Niklas Feiring och kfge m.m.
medlem Margaret Lundberg (mångårig tidigare Kst.ordf. samt kommunens representant i kf. Oasens
fullmäktige m.m.).
FÖRSLAG:
Med tanke på den korta tiden för utlåtande m.m. hänvisar kommunen i första hand till Ålands
kommunförbunds och Kumlinge kommuns utlåtanden (bifogas) som kommunen alltså omfattar.
Kommunen önskar dock särkskilt understryka följande (finns närmare motiveringar i ovan nämnda
utlåtanden):
- tiden för tillämpningen d.v.s. från 01.01.2020 är i alla avseenden olycklig med tanke på KST (avsedd
att träda i kraft 01.01.2021) och kommunreformen (sannolikt för Skärgårdens del från 01.01.2022).
Borde, som bl.a. Kumlinge för fram, koordineras.
- lagförslagen är kraftigt kostnadsdrivande och bör fullt ut kompenseras av ökade landskapsandelar till
kommunen (ytterligare olyckligt att de kostnadsberäkningar/uppskattningar som gjorts inte bygger på
tillräcklig kännedom om kostnadsnivån för tjänsterna, servicen i Skärgården där bl.a. delande av
tjänster och jour, med andra kommuner, sällan eller aldrig lyckas... riskerar att bli höga kostnader per
capita).
- kraven på kompetens , utbildning är i sig bra men kommer långt att bli svåra att förverkliga i
Skärgården d.v.s. få tag på personal som uppfyller kompetenskraven (speciellt när samma person av
logistiska orsaker, för tillgängligheten, sannolikt kommer att måsta inneha sammansatta tjänster, precis
som det är idag för en del av tjänsterna) samt att samma person inte får utföra olika arbetsuppgifter
(torde hänga ihop med föregående).
- i lagarna nämns samarbete m.m. med övriga myndigheter m.m. också för de tjänster som har jour
(dessutom flera inom samma kommun, i Brändö inom Vägnätet, Jurmo och Lappo eftersom dygnet
runt trafik saknas mellan nämnda byar, områden). Hur skall detta samarbete lyckas (eller varför sätta
krav på jour i Skärgården) lyckas om det inte finns ex. polis, ÅHS-jour, räddningsjour m.m. i
Skärgården?
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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33. AVTAL FÖR PROJEKT ”CIRCULAR WATER CHALLENGE”/ CHRISTIAN PLEIJEL.
Kommunstyrelsen 22.08.2018:
Brändö kommun har erbjudits möjlighet via Christian Pleijel (preliminära medfinansiärer, deltagare; Kökar/
Kungliga tekniska högskolan / ÅLR/ Värmdö kommun/Nordiska skärgårdssamarbetet m.fl.) att delta i projekt
Circular Water Challenge (CWC) vars projektplan finns som bilaga till protokollet. Projektets initiativtagare och
pådrivare är Pleijel som har erfarenhet av flera dricksvattenprojekt i Europa.
Brändö har samma utmaning som de flesta andra skärgårdskommuner i landskapet d.v.s. att tillhandahålla
invånarna m.fl. tillräckliga mängder kvalitativt dricksvatten (någon kartläggning har inte gjorts, är alltså ett
antagande som bygger på erfarenhet). Problemet lär inte minska med åren snarare eskalera (flera invånare,
bostadsområden och byggande m.m.).
Deltagandet i projektet medför inga utgifter utöver en ”deltagaravgift” om 2500 € samt en del tid för kommunens
tjänstemän och eventuellt även för några av kommunens förtroendevalda. Oklart i skrivande stund är
kostnaderna för deltagande i projektets första seminarium 21 november 2018.
Saxat följande ur bifogade projektplan om målsättningen med projektet: ”Målet är att ge underlag för
forskning, innovation och produktutveckling, och förbereda ett nästa steg som inbegriper installation av
pilotanläggningar, drift och utvärdering, samt vidareutveckling, på minst 6 av dessa 10 platser, från 2020
och framåt”. Projekttiden är max. knappa 2,5 år (förutsatt att finansieringen beviljas) med början så snart som
möjligt.
Bifogas Christian Pleijels presentation av projektet utgående från Brändös eventuella medverkan (insats och
nytta).
FÖRSLAG:
Förslag att Brändö anmäler intresse att delta i det under planering varande projektet Circular Water Challenge.
Om projekt verkställs d.v.s. 100% finansiering erhålls bör kommunen (som en av två deltagande
skärgårdskommuner i landskapet) /Kst. tillsätta en lokala arbetsgrupp (typ referens). Kommunen deltar förutsatt
att projektet påbörjas inom år 2018 och avslutas senast 31.12.2020.
Som motivering framförs att också Brändö har en stor utmaning framför sig när det gäller att erbjuda sina
invånare tillgång till kvalitativt dricksvatten. Deltagande i projektet kan ge en framskjuten position när det gäller
att få tillgång till lösningar m.m. för nämnda utmaning d.v.s. garanterande av kvalitativt dricksvatten till invånare
och företag i kommunen.
Kst. äskar om anslag stort 2500 € i tilläggsbudget II.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------Kommunstyrelsen 06.03.2019:
Konstaterades att medel 2 500 € för projektet borde ha sökts i tilläggsbudget II/ 2018 men att så inte skedde
(blunder närmast av KD).
Projektet har dock startat upp med ett möte i Torsholma 14.02.2019 (PM från mötet med 8 intresserade Kst. till
kännedom tidigare). Avsikten är att kartläggning m.m. skall göras av projektet för Torsholma by ca i april 2019
varefter några workshops och möten ordnas för slutrapport inom 2019.
Bifogas förslag till avtal för projektet som bör behandlas av Kst.
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till avtal omfattas (undertecknas av KD).
Äskas anslag om 2 500 € för deltagandet i projektet i följande tilläggsbudget (erläggs dock redan tidigare i.o.m.
att projektet startat och kommunen m.a.o. är med).
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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34. FÖRNYELSE AV VATTENLEDNINGAR/FÖRFRÅGAN OM STÖD/ JG.

Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Jörgen Gustafsson skickat bifogade skrivelse (diarienummer 5/22.01.2019) till kommunen om stöd för
att förnyande av vattenledningarna och tryggande av vattentillgången i Torsholma by.
Konstaterades att regelverk, modell för stöd saknas och samma gäller anslag i budgeten.
Frågan om säkrande av vattenförsörjning dock ytterst viktig (ex. kommunens deltagande i projekt
Circular Water Challenge, se Kst. 22.08.2018/ § 99).
KD frågat ÅLR om stöd för vattenförsörjningsprojekt m.m. och fått svar (AN e-post ) att stöd inte
finns att få för dylika projekt.
FÖRSLAG:
Frågan diskuteras för om överhuvudtaget och i så fall kriterier, summor m.m.
KD bereder ärendet till nästa möte utgående från diskussionen (förutsatt att Kst. anser att
vattenförsörjningsprojekt skall stödas).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 06.03.2019:
Ärendet inte beretts vidare ref. till projekt CWC (se § 33 detta protokoll).
FÖRSLAG:
Frågans avgörande (vidare beredning m.m.) skjuts fram i väntan på resultatet av projekt CWC (senast november
2019).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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35. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunstyrelsen 06.03.2019:
KD redogjorde för följande ärenden som tecknades till kännedom:
- Hjärtstartarprojektet, se RO Centralkansliet budget 2019, framskrider d.v.s. avtal med ”väggägare” i
Asterholma (Brändö Fiskecenter Ab), Baggholma (Sigvard Nordling) och Björnholma (Harald Björkvall)
undertecknats inkl. införskaffning av hjärtstartare och värmeskåp (koordineras i första hand av Gun Lindman).
- Högsta domstolen godkänt Ålands lagtings kommunindelningslagar som bl.a. innehåller sammanslagningen av
fem skärgårdskommuner till en senast från 01.01.2022.
- Avgränsningssamråd…förslag till bl.a färjfästeni Åva ÅLR. Möte tisdagen 9 april kl.15 på kansliet.
- KivaQ dagen, kursen för ”administrationen” måndagen 11 mars på Gullvivan, hela dagen (se Kst. 13.2.2019).
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
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36. DELEGERING AV BESLUT OM ARBETSLEDIGHET UTAN EXTRA LÖN/ EXTRA ÄRENDE.
Kommunstyrelsen 06.03.2019:
Ärendet beretts av socialchef Feiring för brådskande behandling av Kst.:
Bemanningen inom barnomsorgen kommer under perioden mars-juni 2019 att försvagas p.g.a. flera och
långvariga frånvaroperioder. För att fylla de luckor som uppstår är avsikten att dels tillfälligt rekrytera personal
dels omplacera personal internt med tillfälliga arbetsledighets- och omplaceringsarrangemang.
Enligt förvaltningsstadgan § 92 är det kommunstyrelsen som beviljar prövningsbara arbetsledigheter
överstigande 30 dagar. Mot bakgrund av att arbetsledigheterna under tidperioden kan bli flera och att beslut kan
komma att behöva fattas i snabb takt så vore det ändamålsenligt att tillfälligt delegera begränsad behörighet att
fatta beslut om arbetsledigheter utan lön till tjänsteman.
Kst. beslöt enhälligt uppta ärendet till behandling som brådskande.
FÖRSLAG:
Att Kst. delegerar behörigheten att fatta beslut om oavlönade prövningsbara arbetsledigheter om mer än 30 dagar
till socialchefen på följande premisser.
Att arbetsledigheten infaller under perioden 11.3.2019-30.6.2019
Att arbetsledigheten är förenlig med de riktlinjer som Kst tidigare antagit
Att arbetsledigheterna skall vara motiverade av att sökanden (anställd inom barnomsorgen) sköter andra
tillfälliga befattningar/vikariat inom barnomsorgen.
Att beslutet kan verkställas omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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37. ANSTÄLLNINGAR M.M. MED ANLEDNING AV TVINGANDE FRÅNVARO PÅ
CENTRALKANSLIET/EXTRA ÄRENDE.
Kommunstyrelsen 06.03.2019:
Ekonomichefen meddelat att hen kommer att vara frånvarande av privata tvingande orsaker från sin tjänst fr.o.m.
10.04.2019 och sex veckor framöver. Ärendet, situationen, diskuterats av KD, ekonomichefen och bokföraren
och konstaterats att det inte är möjligt att klara verksamheten utan anställande av vikarie. Under tiden för
ekon.chefens beräknade frånvaro bör bl.a. bokslutet färdigställas och ytterligare diverse annat som inte kan
lämnas att vänta (bl.a. ekonomistatistiken för 2018, två löneutbetalningar m.m.). Många av ekon.chefens
arbetet). Bokföraren är beredd att gå upp från 72% till 100%. Dock kvarstår arbete som inte ryms inom nämnda
100% och inte heller kan utföras av övrig personal. Som dellösning diskuterades att bokföraren redan tidigare,
ex. fr.o.m. 01.04.2019, kan gå upp till 100 % för att ”lösgöra” tid för ekon.chefen att bl.a. arbeta med ekonomistatistiken och bokslutet.
Kst. beslöt enhälligt uppta ärendet till behandling som brådskande.
FÖRSLAG;
KD ges fullmakt att anställa bokföraren för handhavande av en del av ekon.chefens arbetsuppgifter fr.o.m.
01.04.2019 eller vid behov tidigare. Bokföraren kan alltså gå upp till 100% fram till slutet av maj 2019.
KD, i samråd med ekon.chefen och bokföraren, ges också fullmakt in blanco att anställa nödvändig extra
personal, vid behov köpa tjänster för att klara av de arbetsuppgifter som blir ogjorda under ekon.chefen:s
frånvaro. KD meddelar om besluten (tjänstemanna beslut) utan fördröjning per e-post till Kst. Möjlig tilläggskostnader regleras senare i samband med tilläggsbudget.
BESLUT;
Enligt förslag.
-----------------
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38. SVINRYGGENS DEPONI AB, UTLÅTANDE OM FÖRSLAG TILL AKTIEÄGARAVTAL/EXTRA
ÄRENDE.
Kommunstyrelsen 06.03.2019:
Jomala kommuns styrelse begär in utlåtande över förslag till aktieägaravtal för Svinryggens Deponi Ab.
Konstateras att Brändö kommun äger en (1) aktie av sammanlagt 562 aktier (0,18% av aktierna).
Kst. beslöt enhälligt uppta ärendet till behandling som brådskande.
FÖRSLAG;
Brändö kommun har inget att anför med anledning av förslaget till aktieägaravtal.
BESLUT;
Enligt förslag.
------------------
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 06.03.2019 §§ 25 – 38.
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:
§§ 29, 31, 32, 33, 38.
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 25-28, 35.
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 30, 34, 36 , 37.
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.

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

19

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

06.03.2019

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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