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Sammanträdestid; 31.10.2018, kl.19.05 - 21.10.
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§ 115 - 133 .
Ordinarie:
Tommy Öström, ordf.
Marja Tuomola, viceordf.
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Tommy Öström
Ordförande

John Wrede
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Marja Tuomola
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Mathilda Öström
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Kommunkansliet i Åva,
Intygar
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Utdragets riktighet intygar
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kommundirektör

datum_______namn_____________________________
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115. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 31.10.2018:
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
116. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 31.10.2018:
Till protokolljusterare valdes Marja Tuomola och Mathilda Öström.
117. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 31.10.2018:
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan(kallelsesidan) ex. i vilken
ordningsföljd ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i
samband med denna punkt (enkel majoritet).
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med extra ärendet 133. FÖRNYANDE AV ÖVERENSKOMMELSE OM
RÄNTAN I SKULDEBREV/BKF/EXTRA ÄRENDE.

BESLUT:
Enligt förslag.
----------------118 . NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 31.10.2018:
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- Närings- och utvecklingsnämnden 04.10.2018 och 29.10.2018.
- Byggnadstekniska nämnden 08.10.2018.
- Skolnämnden 10.10.2018.
- Socialnämnden 18.10.2018.
-----------------------------------

119. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTENS LAGLIGHET 15.10.2018.
Kommunstyrelsen 31.10.2018:
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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120. INKOMSTSKATTESATS 2019.
Kommunstyrelsen 31.10.2018:
En första mycket preliminär resultaträkning (bygger på nämndernas budgetförslag/äskanden
samt uppskattade skatteinkomster enligt samma % som 2018 och landskapsandelarna) för år
budget 2019 ger ett resultat om cirka – 300 k € (mycket preliminärt och årsbidraget fortfarande
knappt positivt....underskottet beror långt på fortsatt kraftiga avskrivningar i storleksordningen
dryga 300 000 € per år). Ref. till tilläggsbudget II så kommer underskottet för 2018 att bli –
208 836 €.
Kommunen har ett fortsatt lågt (för lågt !) invånarantal d.v.s. dryga 440 invånare (per oktober
2018). Antalet elever rätt stabilt d.v.s. ca 25 för år 2019-2020 men färre barn under skolålder
(en stor minskning fr.o.m. hösten 2019). Framöver minskar antalet barn under 16 år så att
skolan inom 10 år kommer att ha ca 15 elever.
Inkomstskattesats 16,75 % fr.o.m. 2013 , 17,00% 2008 - 2012 och före det 18,00 %.
En justering av inkomstskattesatsen med en procentenhet innebär ca 100 000 € och en halv
m.a.o. ca 50 000 €.
FÖRSLAG:
Inkomstskattesatsen för år 2019 föreslås bibehållen d.v.s. 16,75 % .
Om underskottet för 2018 i motsats till nuvarande uppskattning/prognos (- 34 966 €) blir
kännbart (årsbidraget kraftigt på minus) bör en diskussion föras senast i maj 2019 om åtgärder
(driften och skatterna i första hand) för att ett ”hållbart” underskott i budgeten för 2020 (ett
positivt årsbidrag).
Ärendet till kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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121. FASTIGHETSSKATTESATS 2019.
Kommunstyrelsen 31.10.2018;
Nuvarande fastighetsskattesats är för

stadigvarande bostäder 0,0%
allmän fastighetsskatt 0,0%
annan bostad 0,90%
För annan bostad (i praktiken fritidsbostäderna) erhålls på årsbasis dryga 34 000 €.
Brändö och är den enda kommunen i landskapet som inte (år 2017) uppbar allmän
fastighetsskatt.
FÖRSLAG:
Fastighetsskattesatsen föreslås bibehållen d.v.s. enligt följande:
stadigvarande bostäder 0,00 %
allmän fastighetsskatt 0,00 %
annan bostad 0,90 %
Beräknade intäkter från annan bostad ca 34 000 € d.v.s. av annan bostad / i praktiken
fritidsbostäder.
Uppskattad intäkt totalt i form av fastighetsskatt ca 34 000 €.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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122. HUNDSKATT ÅR 2019.
Kommunstyrelsen 31.10.2018:
Enligt landskapslagen om hundskatt § 2 mom.1 bör kommunfullmäktige besluta

om hundskatt inte uppbärs.
Brändö kommun har inte uppburit hundskatt på långt över 10 år.
FÖRSLAG:
Brändö kommun uppbär ej hundskatt för år 2019.
Som motivering anförs att indrivningskostnaderna (upprätthållande av register,
fakturering m.m.) överstiger inkomsterna med en rimlig hundskatt dvs. i
storleksordningen max. 20 €.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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123. TILLÄGGSBUDGET II 2018.

Kommunstyrelsen 31.10.2018:
Enligt budgeten (tidtabellen) för år 2018 bör nämnderna per 15.10.2018 komma med anhållan om
ändring i årets budget (Tilläggsbudget II).
Bifogas en sammanställning över förslag till anhållan som inkommit samt ändringen i resultaträkning
och finansieringskalkyl för budgetåret 2018.
Bifogas även nämndernas äskanden i form av ärenden där de behandlats separat.
Från skoldirektör JG har följande äskande kommit rörande sand till idrottsplanen i Brändö d.v.s. om
totalt 5 400 € (e-post 29.10.2018): ” Sedan flera år tillbaka har en målsättning inom ungdoms- och
idrottsverksamhets budget varit att rusta upp idrottsplanen. Översta skikt med fint grus är sliten och
grovare grus kommer fram. Det har dock varit problematisk att hitta rätt grus. Flera försök har inte
blivit till något resultat. Nu har rätt grus hittats och väldigt spontant funnits möjlighet att få gruset
levererat till planen. Eftersom ärendet har varit aktuellt länge, tog undertecknat beslut att beställa
180m3 grus till idrottsplanen. Pris per m3 är 30 €. De budgeterade medel för byggande och underhåll
av byggnader och områden är reserverade för bark till motionsbanan samt reparation av belysning i
hallen. Det äskas om 5400 € i tilläggsmedel för ungdoms- och idrottsverksamheten”.

FÖRSLAG:
Förslag att bifogade förslag till Tilläggsbudget II (inkluderar ovan nämnda äskande om anslag för sand
till idrottsplanen i Brändö by). Resultatet efter tilläggsbudgeten ett underskott om –105 623 €
(ordinarie budgets underskott om – 166 960 €).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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124. TAXOR INOM ÄLDREOMSORGEN/SOCIALNÄMNDEN.
SocN § 76/5.9.2018
Taxorna inom äldreomsorg har senast justerats inför budgetåret 2016.
Följande har justerats i taxan
- Besöksintervallen för de olika vårdklasserna för regelbunden hemservice har justerats enligt
modell från övriga kommuner så att vårdklass A är 1-2 besök per vecka (mot 1-3 tidigare),
vårdklass B är 3-6 besök per vecka (4-7) och vårdklass C är fler än 7 besök per vecka (fler
än 8). Vårdklass C1, som innebär nattillsyn, är oförändrad.
- Inkomstgränser för skyddade belopp justerade enlig aktuell statsrådsförordning
- Avgiftsprocenter i klass C har justerats marginellt för att motsvara övriga kommuner
- I klass C1 har avgiftsprocenterna skurits ner för nattomsorgen så att den extraavgift som
tillkommit ungefär halverats.
- En månads avgift om 15 € för tillgång till larm kopplat till servicehuset har istället
tillkommit. Larm kan även kopplas från vissa lägenheter i Hemgården och i Lillstugan.
- Ny avgift för periodplats om 25 €/dygn. Avse att tillämpas för högst 20 dygn i följd.
Avgiften satt lägre än andra kommuner för att inte belasta klinters ekonomi alltför mycket.
Inbegriper boende, kost samt omsorg.
- Ny stödavgift för utlämnande av medicin ur färdigt delad dosett åt klienter som själv
kommer och hämtar sin dos. 1 €/tillfälle.
- Vad gäller måltidsavgifter så har nyttjarna definierats närmare. Vissa kompletteringar har
gjorts där det funnits luckor i taxan. Överlag så har inte kostnadsnivån justerats.
Förslag:
Att nämnden omfattar förslag till reviderad äldreomsorgtaxa enligt bilaga. Att nämnden
föreslår att taxan skulle träda ikraft 1.1.2019.
Ärendet förs till kommunstyrelsen.
Beslut:
Ärendet återremitterades med uppdrag att se att hur mycket disponibla medel klienten har efter
avgifter till kommunen.
Marianne Karlström avlägsnade sig kl. 19.05.
--SocN § 86/18.10.2018
Ärendet har kompletterats att med en bifogad tabell som åskådliggör hur mycket disponibla
medel som en klient kan tänkas ha kvar enligt nuvarande taxa jämfört med förslaget till ny
taxa. Föredraganden har hört sig för med anhöriga till några klienter för att förvissa sig om att
inte nettoinkomsten helt går åt till de kommunala avgifterna för omsorg, måltider samt
boende. Det förefaller finnas ekonomiskt svängrum dvs medel för mediciner, hälsovård och
kläder. Däremot kan en hel del av klientens kvarvarande inkomster gå åt till att upprätthålla
det gamla hemmet.
Dessutom har i förslaget den sk larmavgiften om 15 € plockats bort och ersatts med en
grundavgift om 20 € per hushåll per månad i vilken ingår, toalettpapper, hushållspapper,
soppåsar sam städmaterial. Dessa har var och en boende vid servicehuset tidigare själv stått
för. Dessutom ingår i avgiften tillgång till personlarm som är kopplat till servicehuset.
Avgiften är obligatorisk för boende i lägenhet vid servicehuset. Avgiften är valbar för boende
hushåll i Hemgårdens hyreslägenheter och Lillstugan som erhåller regelbunden hemservice
dygnet runt.
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Forts...
124. TAXOR INOM ÄLDREOMSORGEN/SOCIALNÄMNDEN forts….
Effekten på kommunens ekonomi är kostnadsneutral och beräknas på sin höjd röra sig om
uppskattningsvis 1000-2000 € mindre i inkomster.
Förslag:
Att nämnden omfattar förslag till reviderad äldreomsorgstaxa enligt bilaga. Att nämnden
föreslår att taxan skulle träda ikraft 1.1.2019.
Ärendet förs till kommunstyrelsen.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------Kommunstyrelsen 31.10.2018:
Genomgång av Socialnämndens förslag i ärendet.
Diskussion.
FÖRSLAG:
Socialnämndens förslag till nya taxor inom äldreomsorgen omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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125. KONKURRENSUTSÄTTNING AV FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN.
Kommunstyrelsen 22.08.2018:

Konstaterades att avtalet (i kraft tiden 15.11.2013 – 31.12.2018) med Cityläkarna rörande
företagshälsovårdsservicen går ut per 31.12.2018. ref. till Lag om företagshälsovård 1383/2001,
Arbetarskyddslagen 738/2001 o.s.v.
FÖRSLAG:
Förslag att kommunens företagshälsovård, ref. till nuvarande nivå med grundligare undersökning vart
tredje år (i år och före det 2015 o.s.v.) d.v.s. Kela 1, bjuds ut till minst tre serviceproducenter med
begäran om offert inom oktober 2018 (för en fem års period med början 01.01.2019).
Bifogade offerförfrågan omfattas.
Kst.ordf. och KD ges i uppdrag att välja minst tre serviceproducenter som offertförfrågan skickas till.
Med tanke på kommunens geografiska läge kan en av serviceproducenterna finnas i Åbo regionen (då
minst två verksamma i landskapet) förutsatt att servicen kan ges på svenska
BESLUT:
Enligt förslag.
---------------Kommunstyrelsen 31.10.2018;
Konstaterades att Kst.ordf. Öström och KD Wrede fattat beslut om att skick begäran om offert till
följande sex serviceproducenter: På fasta Åland d.v.s. Mariehamn; Cityläkarna, Medimar samt Ålands
hälso- och sjukvård (ÅHS). På fastlandet d.v.s. Åbo; Terveystalo, Turun työterveystalo samt Täsmä
työterveys. Tiden för inlämnande av offert gick ut 30.9.2018. Besked från ÅHS och Turun
Työterveystalo att ingen företagshälsovård erbjuds och offert från Medimar (28.9.2018 samt
kompletteringar och preciseringar ). Noterades särskilt att nuvarande serviceproducent Cityläkarna
inte lämnat in offert.
FÖRSLAG:
Medimar väljs till ny serviceproducent för kommunens företagshälsovård för tiden 2019 – 2023. Som
grundavgift (per halvår) väljs det högre priset (18,10 € jfr lägre om 11,10 €) som inkluderar åtkomst
till M:s digitala företagsportal m.m.
Som motivering anförs att Medimar är den enda producenten som inkommit med offert.
Ytterligare konstateras att avtalet tecknas för tiden 2019 – 2023. Dock så att avtalet upphör att gälla
om Brändö kommun sammanslås med övriga skärgårdskommuner ref. till ÅLR:s liggande lagförslag
som för närvarande behandlas av lagtinget (i så fall tidigast fr.o.m. 01.01.2022).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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126. REVISIONS-PM:ET FÖR BEHANDLING/REVISION 2017.
Kommunstyrelsen 31.10.2018;
I samband med revisionens av räkenskaperna för år 2017 producerade revisorerna bifogade RevisionsPM. Enligt revisor Andreas Holmgård bör revisions PM:et behandlas av Kst.
FÖRSLAG:
Revisions-PM:et tecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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127. ARVODESSTADGAN 2019.

Kommunstyrelsen 31.10.2018;
Bifogas gällande arvodesstadga d.v.s. för år 2018 som grund för årlig översyn av arvodena till
kommunens förtroendevalda. Konstaterades att arvodena senast justerades för år 2013 (smärre
ändringar för att stimulera till bättre närvaro & större engagemang).
FÖRSLAG:
Förslag att arvodena för 2018 också gäller för 2019 (se bilaga).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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128. AVDRAG P.G.A. AVSAKNAD BEHÖRIGHET SAMT ANHÅLLAN OM
KORRIGERING.
Kommunstyrelsen 31.10.2016;
Mari Sjöman, t.f. föreståndare för Solkulla äldreomsorg, anhåller (se bilaga) om att få sänkt avdrag för
avsaknad behörighet för tjänsten som föreståndare för Solkulla. Sjöman konstaterar att hon innehaft
tjänsten som föreståndare i fem år per november 2016 och att hon anhåller om att behörighetsavdraget
sänks från 10% till 5 %.
KD efterhört motsvarande principer hos övriga skärgårdskommuner och framkommit att avdraget i
regel är max. 5%.
Konstaterades att Kst. 29.06.2000 sänkte behörighetsavdraget för skoldirektören från 10% till 5%
refererande till erfarenhet (då hade blivande skol.dir. inte ännu trätt i tjänst hos kommunen) men också
att avdraget för samtliga höjdes till 10% för icke behöriga av Kst. 27.04.2006.
Mari Sjöman anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet.
FÖRSLAG:
Förslag att principerna för avdrag för behörighet ändras enligt följande:
- de första fem åren är avdraget 10 %.
- efter fem års sammanhängande anställning sänks avdraget till 5 % (gäller alltså samma
anställning/tjänsteställning/inplacering och direkt ”kopplad” till fortsatt anställning efter 5 år). Som
motivering anförs att den anställda som i fem år har handhaft tjänsten/anställningen och gjort det så
pass övertygande att kommunen anställer personen ifråga ytterligare för samma tjänst/anställning
anses ha uppnått en ”halv” behörighet och därav gjort sig förtjänt av en sänkning av avdraget till 5 %.
De ökade lönekostnaderna torde med nuvarande personal (1 person) uppgå till cirka 2 420 € per år.
Ändringen träder i kraft fr.o.m. 01.12.2016.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 31.10.2018;
Konstaterats att kommunen kan ha gjort behörighetsavdrag (max. 10 %, regel…undantag 5%; se Kst.
) där sådant inte borde ha gjorts ref. till AKTA kapitel II § 9. Inlämnats anhållan (Solkulla) om
korrigering ref. till nämnda punkt i AKTA.
Ledamöterna Mari Sjöman samt Marja Tuomola anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av
ärendet.
FÖRSLAG:
Med anledning av att det kan finnas orsak att betala tillbaka obehörighetsavdrag som står i strid med AKTA
kapitel II § 9 bör kommunens anställande myndighet (tjänsteman, nämnd, Kst.) agera enligt följande vid

beslut om anställning:
1) Beslut vid anställning: i samband med beslut om anställning där det blir aktuellt med ett
obehörighetsavdrag bör myndigheten, i ett separat ärende genast efter beslutet (om
tjänstemannabeslut för korare anställning, vikariat så i samma beslut) om själva anställningen,
fatta beslut om obehörighetsavdraget. Obehörighetsavdraget bör motiveras d.v.s. hur
arbetsuppgifterna för den som är obehörig avviker från de krav som ställs på en behörig.
Motiveringen bör också ingå i arbetsbeskrivningen och gärna också i arbetsavtalet fast det
framgår av lag eller motsvarande (i så fall med hänvisning till lag eller motsvarande).
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Forts.....

128. AVDRAG P.G.A. AVSAKNAD BEHÖRIGHET SAMT ANHÅLLAN OM
KORRIGERING. FORTS........
2) Kommunen håller fast vid tidigare beslut om 10% (väsentlig skillnad i arbetsuppgifterna) och
5% (märkbar men inte väsentlig skillnad) obehörighetsavdrag. Beredande tjänsteman
diskuterar definitionen av väsentlig och märkbar med KD. Ex. vid kortare vikariat (typ
inhopp) kan det vara motiverat med obehörighetsavdrag om vikarien saknar behörighet och
arbetet skiljer sig vad gäller planering m.m. med ordinaries.
3) Beslut när anställd, tidigare anställd anhåller om att retroaktiv få lön för obehörighetsavdrag
som gjorts i strid med AKTA kapitel II § 9: Den berörda myndigheten som anställt
ifrågavarande person tar ställning till anhållan med beaktande av att korrigering kan göras
tidigast fr.o.m.
01.04.2012 och med beaktande av preskriptionstiden för utbetald lön (se Arbetsavtalslagen 13
kap 9 §,15.08.2003(743) ”Preskription och tid för väckande av talan”) . Bör behandlas av
myndigheten inom 2 månader från det att anhållan diarieförts och utbetalningen
(korrigeringen) göras i samband med lönebetalningen ( i regel i medlet av månaden) senast 2
månader från beslutet (ex. om beslut 5 juni så senast i samband med löneutbetalningen i
augusti o.s.v.). Anställande myndighet bör gå igenom nuvarande anställningar(per
15.11.2018) vad gäller obehörighetsavdrag och korrigera. Gäller alltså inte per automatik
nuvarande anställdas alla tidigare anställningar (behandlas bara vid anhållan).
4) Korrigeringen görs oberoende om det finns budgeterade medel eller inte i myndighetens
budgetanslag. Om medlen inte räcker äskar myndigheten om tilläggsanslag i följande
tilläggsbudget.
5) Kommunen (via anställande myndighet) behandlar enbart anhållan om korrigering d.v.s. tar
inget eget initiativ till korrigering (d.v.s. initiativet till korrigering måste komma från den
anställda, nuvarande eller tidigare) förutom då vad gäller nuvarande anställningar (se ovan 3).
MS anhållan överförs till socialnämnden, anställande myndighet, för behandling ref. till ovannämnda
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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129. FÄRDPLAN FÖR ETT HÅLLBART BRÄNDÖ 2018-2040, FÖRSLAG TILL HUR GÅ
VIDARE MED ARBETET M.M./ HÅLLBARHETSARBETSGRUPPEN/NÄRINGS- OCH
UTVECKLINGSNÄMNDEN.
Kommunstyrelsen 06.09.2017;
Kommunen har haft besök av ÅLR (Micke Larsson och Erica Scott) rörande Utvecklings- och
hållbarhetsagenda för Åland (se www.bärkraft.ax) d.v.s. möte torsdagen 11.05.2017 med ett tiotal
närvarande (arr. kansliet). På mötet fördes fram tanken om en arbetsgrupp för att jobba vidare med
frågan. KD har via Fb efterhört intresse att delta i arbetsgruppen (bestående av 3-5 medlemmar) samt
diskuterat frågan med Näringsnämndens ordf. Emelie Bergendahl. En person har anmält intresse för
att bli medlem i arbetsgruppen.
FÖRSLAG:
Förslag att en arbetsgrupp tillsätts bestående av ordf. plus 3 medlemmar samt med KD Wrede som
sekreterare (i praktiken också föredragande).
KD ges i uppdrag att till nästa möte få fram förslag till medlemmar i arbetsgruppen.
I övrigt: Medel för gruppens möten påförs Tillfälliga verksamhetsorgan. Arbetsgruppen rapporterar i
första hand till Närings- och utvecklingsnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 27.09.2017:
KD gjort en ny förfrågan, framförallt via Brändö gruppen på Facebook, om intresse att delta i rubriken
nämnda arbetsgrupp (i praktiken kommitté eftersom kommunallagen inte känner till begreppet
arbetsgrupp även om det är ok för kortare, precisare uppdrag).
Mats Örblom från Mariehamn som vistas mycket i Fiskö har anmält intresse vilket även Ari Määttä
från Jurmo gjort. Enligt kommunallagen möjligt att ha medlem i kommitté (här då kallad arbetsgrupp)
som inte är skriven i kommunen men har rösträtt i kommunalval i landskapet (se § 54). Örblom är
konsult och företagare (engagerad i bl.a. diverse Central Baltic projekt i kommunen) och Määttä
företagare och pensionär.
FÖRSLAG:
Förslag att arbetsgruppen för Hållbarhet i Brändö kommun har följande sammansättning: Ordf. Emelie
Bergendahl och ledamöter Eija Laitala-Pettersson, Ari Määttä och Mats Örblom.
Målsättningen är att få ett förslag till plan färdig inom 2018.
I övrigt enligt förslaget till Kst:s möte 06.09.2017.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 16.10.2017:
Genomgång av Kst:s beslut i ärendet. KD varit i kontakt med Erica Scott som lovat kontakta Simon
Holmström/Firma Futureframe för att ta fram offert för färdplan för framtagande av (handlings)plan
för arbetsgruppen/Brändö kommun.
FÖRSLAG:
Ärendet återremitteras till KD i Forts....
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129. FÄRDPLAN FÖR ETT HÅLLBART BRÄNDÖ 2018-2040, FÖRSLAG TILL HUR GÅ
VIDARE MED ARBETET M.M./ HÅLLBARHETSARBETSGRUPPEN/NÄRINGS- OCH
UTVECKLINGSNÄMNDEN.
forts……
BESLUT: Enligt förslag.
-----------------------------Närings- och utvecklingsnämnden 19.03.2018:
Genomgång av Hållbarhetsarbetsgruppens arbete så här långt (fyra PM och en sammanställnig av
förslag, åtgärder) samt gruppens förslag till hur ärendet är tänkt att gå vidare inkl. antagande av offert
för arbetet inlämnat av Erica Scott/Two Feathers consulting och därmed även ett äskande om anslag
av Kfge. Bifogas offert inlämnad av Two feathers consulting samt sammanställningen av förslag,
åtgärder m.m.
Tänkt tidtabell, äskande av anslag m.m. (klipp ur arbetsgruppens PM mötet 13.03.2018): ” Erica
Scotts/Two Feathers Consultings offert (se bilaga) om totalt 4 780 € + moms. omfattas förutsatt att
medel för ändamålet erhålls av Kfge (möte preliminärt 11.04.2018).
Till begäran om anslag (d.v.s. Two Feathers Consultings offert) tillfogas visionen (som togs fram på
föregående möte) samt en bilaga med förslag från gruppen på vad som kan göras när ”färdplanen” tas
fram, d.v.s. arbetet med Two Feathers Consulting, men också efter omfattad färdplan d.v.s. arbetet
framöver med Hållbarheten i kommunen i form av konkreta satsningar . Som motivering till
tidtabellen d.v.s. färdig färdplan inom september 2018 för att om möjligt få med vissa förslag i 2019
års budget samt ekonomiplanen för 2020-2021 och ref. till Kst:s beslut om en färdig färdplan inom
2018”.
FÖRSLAG:
Arbetsgruppen för Hållbarhets förslag från mötet 13.03.2018 (se ovannämnda klipp) omfattas.
Nämnden verkställer d.v.s. inkl. godkännande av avtal m.m. förutsatt att Kfge omfattar äskandet av
tilläggsanslag.
Äskas anslag av Kfge (prel. möte 11.04.2018): 4 780 € (påföres RO Tillfälliga verksamhetsorgan).
Ärendet till Kst.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 04.04.2018;
Genomgång av Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet. Konstaterades att offerten
reviderats (per e-post av Erica Scott 21.03.2018) efter nämndens möte så att summan (och m.a.o.
behovet av anslag) minskats något d.v.s. till 3 980 € (exklusive moms.). Bifogas: visionen,
sammanställning av förslag m.m.
FÖRSLAG:
Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet omfattas med ändring av summa enligt reviderad
offert.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------ Forts.....
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129. FÄRDPLAN FÖR ETT HÅLLBART BRÄNDÖ 2018-2040, FÖRSLAG TILL HUR GÅ
VIDARE MED ARBETET M.M./ HÅLLBARHETSARBETSGRUPPEN/NÄRINGS- OCH
UTVECKLINGSNÄMNDEN. Forts….
Kommunfullmäktige 11.04.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.Forts…..
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 14.05.2018:
Konstaterades att Kfge behandlat ärendet och beviljat tilläggs anslag för Erica Scotts&Two Feathers
anbud (summan 3 980 € + moms. som påförs TILLFÄLIGA VERKSAMHETSORGAN, d.v.s. ej på
nämndens ”bord”).
Hållbarhetsarbetsgruppen har preliminärt bokat in två möten för att komma igång och vidare med
arbetet (5 och 8 juni 2018, det senare i form av ”öppen” workshop ).
FÖRSLAG:
Ärendet verkställs enligt tidigare beslut.
Avtal med Two Feathers, utgående från offerten, undertecknas av Ordf. Bergendahl och KD.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 04.10.2018:
Konstaterades att arbetsgruppen för Hållbarheten tillsammans med Erica Scott/Two feathers och
Simon Holmström/Future frame tagit fram bifogade färdplan för kommunens hållbarhetsarbete.
Totalt 4 långa möten (ett 2017 och tre våren 2018) och 3 workshops i juni och augusti 2018.
FÖRSLAG:
Förslag att bifogade förslag till färdplan för kommunens hållbarhetsarbete omfattas.
Samma arbetsgrupp (ordf. Emelie Bergendahl, medlemmar Eija Laitala-Pettersson, Ari Määttä, Mats
Örblom samt John Wrede, sekr) som tog fram planen fortsätter som ”drivande” arbetsgrupp år 2019
(arvoden m.m. påförs RO Tillfälliga verksamhetsorgan).
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------Kommunstyrelsen 31.10.2018:
Genomgång av Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet.
FÖRSLAG:
Närings- och utvecklingsnämndens förslag till färdplan omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
Färdplanen bifogas.
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130. KOMMUNALT PROGRAM FÖR FRÄMJANDE AV INTEGRATION 2019 – 2021.

Kommunstyrelsen 31.10.2018:
Konstaterades att kommunens program 2015 - 2018 för främjande av integration bör förlängas för tiden 2019 –
2021.
FÖRSLAG:

Bifogade förslag till program för främjande av integration för tiden 2019-2021 omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:

Enligt förslag.
Programmet för främjande av integration 2019 – 2021 bifogas.
---------------------------------------------------------------------------
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131. ERBJUDANDE ATT KÖPA FASTIGHET/ FÖRENING BRÄNDÖ HEMGÅRD R.F.

Kommunstyrelsen 31.10.2018:
Föreningen för Brändö Hemgård r.f. erbjuder fastigheten Lillstugan i Brändö by inkl. byggnad (radhus
med tre mindre lägenheter).
Som bilaga erbjudandet med köpesumma samt värderingsutlåtande och karta.
FÖRSLAG:
Brändö kommun är intresserad av erbjudandet men vill diskutera köpesumman utgående från
byggnadens skick m.m. (behov av renovering, tilläggsisolering m.m., besiktning av fastigheten).
Som motivering för intresset anförs att kommunen är bättre lämpad som uthyrare än en förening som
bygger på frivilligarbete m.m. I köpet ingår tomten som Solkulla står på och därför naturligt att
kommunen äger tomten (idag betalar kommunen ett arrende om 300 €/år). De tre lägenheterna är
uthyrda varför kommunen får en bruttoinkomst i storleksordningen ca 8 400 € (obs! att hyresgästerna
själva betalar värmen m.m., d.v.s. inkomsterna utgående från s.k. ”kallhyra”) på årsbasis utöver
inbesparingen av det årliga arrendet. Hyresinkomsten innebär och m.a.o. en hyfsad avkastning för det
kapital som kommunen idag har, utan nämnvärd avkastning, i sin kassa.
Kst. låter besikta fastigheten (utförs av kommuntekniker Qvarnström) och ger därefter Kst. ordf.
Öström och KD Wrede i uppdrag att diskutera med Föreningen för Brändö Hemgård r.f.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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132. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Kommunstyrelsen 31.10.2018:
KD redogjorde för följande ärenden som tecknades till kännedom:
- presentation av Arbetsvälbefinnandeenkäten (Ove Näsman och KivaQ), se Kst. 16.05.2018/ § 68.
Enkätresultatet presenterats med tid för frågor m.m. av Näsman 31.10.2018 för personalen m.fl.
- 30 st deltagare i hjärtstartarrepetitionskurserna (se Kst. 22.08.2018/ § 96).
- personalen ”julfest” (medel RO centralkansliet 2018) i Jurmo fredagen 12.10.2018 med ca 30
deltagare och arrangerad av Solkulla.
- kallelse till projekt CWC (circular water challenge) första planeringsmöte onsdagen 21 november
2018 i Värmdö, Sverige. Se Kst. 22.08.2018/§ 99. Obs! att FS (Företagsam Skärgård rf som
kommunen är medlem i) på sitt senaste styrelsemöte 22.10.2018 beslöt anta huvudmannaskapet för
projektet.
- Kfges följande möte 08.11.2018 samt sen följande 12.12.2018 (början kl.16.00, budgetmötet).
- Befolkningssiffran ”all time low” per september 2018 d.v.s. 442 invånare.
- Kommunen erhåller ersättning av ÅLR för kostnader uppkomna av kommunindelsutredningen.
- Diskussion om ändring av avgiftsstrukturen för Oasen (hur avskrivningar skall finansieras enligt
nyttjande, ägande).
- Följande Kst. (budget m.m.) torsdagen 29.11.2018, kl.15.00.
---------------------------------------------------------------------------
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133. FÖRNYANDE AV ÖVERENSKOMMELSE OM RÄNTAN I SKULDEBREV/BKF/EXTRA
ÄRENDE.

Kommunstyrelsen 31.10.2018:
Ekon.chef. SÖ påpekat att punkten Ränta (undertecknat 15.03.2012) i skuldebrevet mellan kommunen
(borgenär) och andelslaget BKF Fiber (gäldenär) bör förnyas, överenskommas på nytt fr.o.m.
01.01.2019. Enligt skuldebrevet för krediten om 200 000 € är räntan om 1,5 % per år överenskommen
för åren 2012 – 2018. Kreditbeloppet beräknas vara återbetalt 31.12.2033 (också om BKF inte hittills
amorterat något av beloppet).
Kst. beslöt enhälligt uppta ärendet till behandling som brådskande.
KD anmälde jäv (ersättare i BKF:s styrelse) och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet.
FÖRSLAG (av Kst. ordf. TÖ):
Räntan i skuldebrevet mellan Brändö kommun och BKF bibehålls för perioden 2019 – 2023 (”normal”
avtalstid 5 år) på samma nivå som i det ursprungliga skuldebrevet d.v.s. 1,5 % per år. För ändamålet
tecknas en överenskommelse i form av en bilaga till skuldebrevet där den räntan bibehålls på samma
nivå, 1,5%, för åren 2019 – 2023. Överenskommelsen undertecknas av Kst.ordf. TÖ och förutsätter att
Kumlinge kommun fattar ett motsvarande beslut (vad gäller räntan samt överenskommelsens längd).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 31.10.2018. §§ 115 – 133.
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:
§§ 119-124,126, 127, 129,130 och 131.
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 115-118, 132.
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 125, 128, 133.
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:
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Ålands förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 Mariehamn.

Obs! Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en
rättegångsavgift om 250 € (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av
social- och sjukvårdsärenden förblir avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden
har framgång i ärendet.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Förvaltningsbesvär kan anföras endast av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet
omedelbart gäller. Förvaltningsbesvär kan inlämnas på laglighets- och
ändamålsenlighetsgrunder. Förvaltningsbesvär anlitas som regel i ärenden där
myndighetens beslut baserar sig på speciallagstiftning.
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
§§
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och
räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften.
Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt
kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de
kommer fram innan besvärstiden går ut.
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Avgift för besvär till domstol.
Obs! Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en
rättegångsavgift om 250 € (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av
social- och sjukvårdsärenden förblir avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden
har framgång i ärendet.
-------------------------------------
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