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Ordförande Tommy Öström

enligt uppdrag John Wrede, kom.dir.
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Sammanträdestid; 22.08.2018, kl.19.00 – 20.58.
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86. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 22.08.2018:
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
87. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 22.08.2018:
Till protokolljusterare valdes Mari Sjöman och Mathilda Öström.
88. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 22.08.2018:
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan(kallelsesidan) ex. i vilken
ordningsföljd ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i
samband med denna punkt (enkel majoritet).
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.

----------------89. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 22.08.2018:
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- socialnämnden 09.07.2018
- byggnadstekniska nämnden 26.07.2018.
- biblioteks- och kulturnämnden 14.06.2018.
------------------------------------------------------

90. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTENS LAGLIGHET 20.06.2018.
Kommunstyrelsen 22.08.2018:
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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91.BUDGETRAMAR/DIREKTIV FÖR BUDGET 2019 – EKONOMIPLAN 2019-2021/2028.
Kommunstyrelsen 22.08.2018;
Enligt 2018 års budget och tidtabell bör Kst., Kfge, nämnderna samt KD och ledande tjänstemän
samlas senast 15.09.2018 för att i form av ett strategimöte diskutera budget 2019 (eventuella
ramar/budgetdirektiv samt investeringar m.m.) samt ekonomiplan 2019 - 2021 utgående från
innevarande års motsvarande dokument och framförallt visionen. Mötet hinner inte hållas före Kst.
måste ge ut direktiven till nämnderna
Vad gäller hur skatte”prognoserna” (kommunalskatten) ser ut för i år så blir kommunalskatten för
2019 grovt samma som för innevarande år (något litet plus hittills som hinner ändra sig men antyder
på ungefär samma)..
Vad gäller landskapsandelarna så ändras lagstiftningen (landskapsandelssystemet, fördelningen m.m.)
fr.o.m. 2018 så att andelarna totalt, utgående från ungefär samma antal invånare, för 2018 minskade
med knappa 100 000 €. Andra året under utjämningsperioden om fyra år så blir minskningen ca
50 000 €. P.g.a. en relativt stor befolkningsminskning 2016 – 2017 så kommer kontentan trots allt att
bli en minskning på några tusen € för ls-andelarna (annars en ökning jfr. 2018 med ca 30 000 €).
Vad gäller utgifterna kan det bli frågan om marginella ökningar eftersom personalen torde bibehållas
på ungefär samma nivå som 2018 (inga större ändringar vad gäller skola, dagvård, äldreomsorg m.m.).
Okänt dock dags datum hur det blir med lönerna. I landskapet är man inte ännu klar med avtalen. På
fastlandet höjdes lönerna med ca ett par procent från 1 februari.
Investeringarna är ännu öppna men i alla fall en större närmast d.v.s. bostadsbyggandet i egen regi.
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till budgetdirektiv omfattas inkl. att nämnderna bör iaktta så stor sparsamhet som
möjlighet för att inte öka underskottet mer än nödvändigt jfr. budgeten för 2018 (underskott i nuläget
efter tilläggsbudget I i storleksordningen 200 k).
Som motivering för att inte större inbesparingar krävs i driften framförs vikten av att hålla servicen på
samma nivå som under innevarande år och att mycket framöver trots allt är osäkert
(skatteinkomsterna: alltid, landskapsandelarna: om 2019 och 2020 och vilken nivå det de facto blir,
lönerna: oklart om höjningar och hur stora).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

6

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

22.08.2018

92. BYGGANDE AV HYRESLÄGENHETER /PLANERING M.M.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Konstaterats att diskussioner förts i samband med Kfge m.m. om byggande av hyresbostäder närmast för familjer
och ref. till kommunens kassa.
FÖRSLAG:
Arbetsgrupp tillsätts av Kst. inom augusti 2018 för att ta fram förslag (ritningar m.m.) till byggande av 2-3
hyresbostäder i Bellarshamn (på någon av de tomter som är avsedda för rad-, kedjehus motsvarande). Bostäderna
bör hålla ”hyfsad” nivå/standard (ex. med beaktande av läget d.v.s. med sjöutsikt även med ex. tillräcklig terrass
etc.) och bestå av 3-4 rum och ca 70 – 100 m2 till en kostnad av max. ca 2500 € per m2 (exkl.moms.).
Bostäderna bör i mån av möjlighet, ref. till nämnda byggkostnader i första hand, vara så ”hållbara” som möjligt
d.v.s. ”låg”energihus med uppvärmning i form av sol-, jord-, berg-, vatten- eller/och luftvärme (kombination
också möjlig). Medel för byggandet max. 500 000 € (medel utgående från arbetsgruppens förslag,
kostnadsberäkning, upptas i budgeten för år 2019). Kst. godkänner förslagen till byggnad, byggnader inom
oktober 2018. Byggandet bör påbörjas senast mars 2019 så att byggnaden, byggnaderna är klara för inflyttning
senast oktober 2019. Kst. ansvarar i sista hand för verkställigheten (kan i mån av möjlighet delegeras till
arbetsgrupp i form av byggnadskommitté eller byggnadstekniskanämnden).
Som motivering framförs att det i kommunen idag finns ca 60 hyresbostäder varav då bara ett fåtal större än 1-2
rummare och att efterfrågan kan finnas för s.k. familjebostäder d.v.s. 3-4 rummare. Detta eftersom kommunen
har fattat beslut, se Kfge 11.04.2018, om att med hjälp av kommunikatör försök locka i första hand barnfamiljer
att flytta till kommunen. Ytterligare motivering är att kommunen, som då frångår principer sedan snart decennier
tillbaka att inte bygga egna hyresbostäder, kan få rimlig avkastning på den kassa kommunen för närvarande har
om ca 1,3 miljoner euro (per 31.12.2017).
Tanken är att bostäderna i första hand skall vara ”genomgångsbostäder” d.v.s. för den tid som nyinflyttade till
kommunen söker efter lämpligt permanent boende (köp av befintligt boende eller nybyggnad). Konceptet med
den successivt höjda hyran ger tid för ”provboende” i kommunen d.v.s. för att ge hyresgästen tid att fatta beslut
om att stanna i kommunen och ”investera” i permanent boende. Det är alltså inte i första hand meningen att
bostäderna skall förbli permanent boende d.v.s. längre än för 3-5 år. Bostäderna hyrs m.a.o. inte ut för längre tid
än 5 år.
Vid val av hyresgäst prioriteras barnfamiljer (en av bostäderna kan ”sparas” d.v.s. lämnas outhyrd tills hyresgäst
i form av barnfamilj hyr bostaden, def. barnfamilj; med minst ett barn under 15 år).
En av de nya bostäderna (Kst. besluter vilken, se även Kst.24.01.2018/§ 8) erbjuds hyresgästerna i bostad nr 2 i
Brändö bostäder för hyran som motsvarar år 3 och 4 utan annan än sedvanlig hyresförhöjning framöver (bör ske
ungefär 1 månad före bostäderna blir klara för inflyttning).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

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

Enligt förslag.
-------------------
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93. FASTSTÄLLANDE AV DETALJPLAN, RÖNNSKÄRSREVET, ÅVA./BRÄNDÖ LAX AB.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Brändö Lax Ab inkommit med anhållan om fastställande av förslag till detaljplan för fastigheten Rönnskärsrevet
3:21 och del av vägområde Björnholma V.S. – Åva F.F. 35.895:0:900 i Åva by.
KD begärt utlåtande av kommuntekniker Bo Qvarnström som meddelat att han inte har något att invända vad
gäller förslaget (ref. närmast till § 26 Plan- och bygglagen 2008:102).
FÖRSLAG:
Förslag att förslaget till detaljplan ställs ut för framförande av synpunkter m.m. tiden 04.06 – 03.07.2018 d.v.s.
för 30 dagar ref. till Plan- och bygglagen (2008:102), § 31 mom.1.
Meddelande om planförslagets utställning skickas till angränsande markägare (se bilaga) samt Ålands
landskapsregering ref. till Plan- och bygglagen (2008:102), § 31 mom.2 inom vecka 21. Ytterligare meddelas
utställningen i kommunens info-blad för juni 2018 (torde nå samtliga invånare i kommunen).
Avsikten är att ta upp förslaget till detaljplan på Kst:s sammanträde ca medlet av augusti 2018.
Ingen ersättning uppbärs för behandlingen av planen d.v.s. enligt tidigare modell (se Plan- och bygglagen
(2008:102), § 34 mom.).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen .08.2018:
Konstaterades att förslaget till detaljplan var framlagt till påseende tiden 27.05 – 07.08.2018 samt att inga
synpunkter m.m. inlämnats under nämnda tid (inte heller några synpunkter från ÅLR eller angränsande
markägare) varför ärendet kan föras till beslut av Kfge.
FÖRSLAG:
Förslaget till detaljplan för Rönnskärsrevet, Åva by godkänns.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:

Enligt förslag.
----------------
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94. ANSÖKAN OM TJÄNSTLEDIGHET/NL.
Kommunstyrelsen 22.08.2018:
NL har lämnat in en ansökan om tjänstledighet utan lön (prövningsbar) för tiden 31.08.2018 – 19.11.2019. NL
ansöker om tjänstledighet för annan befattning inom kommunen (se punkt 1 och 5 nedan).
Prövningsbaserad tjänstledighet beviljas enligt flöjande:
Dels: AKTA kap. V § 12 mom 3.
Dels kommunens principdokument senast reviderat december 2014 ”Ansökningar om
prövningsbaserade ledigheter avgörs från fall till fall enligt följande huvudprinciper antagna
av kommunen:
1) Verksamheten bör kunna fungera ändamålsenligt trots beviljad ledighet. M.a.o. bör det
finnas möjlighet till godtagbar vikarie eller motsvarande arrangemang.
2) Ledigheter vars syfte är att höja den anställdes yrkeskunnighet och kompetens för
ordinarie uppgifter bemöts positivt förutsatt att avsikten är att återkomma i arbete.
3) Ledigheter av familjeskäl behandlas välvilligt.
4) Ledigheter sökta för att det inte finns meningsfulla arbetsuppgifter behandlas positivt.
T.ex. dagvårdspersonal sommartid.
5) Ledigheter för att arbeta med andra uppgifter inom kommunen bemöts generöst.
6) Ledigheter som motiveras med dåligt arbetsplatsklimat bemöts restriktivt.
7) Ledigheter för att sköta arbetsuppgifter utanför kommunen beviljas restriktivt.
För att erhålla tjänst-/arbetsledighet längre än två månader bör man vid ledighetens
begynnelse ha varit anställd minst ett år. Huvudregeln är att prövningsbaserad tjänstledighet
beviljas för högst ett år i taget (under de tio första årens anställning beviljas inte längre än
ett års ledighet totalt).
Av särskilda skäl kan ledighet för max. två år – fyra beviljas (se preciseringar nedan internt
och externt). Kan komma i fråga för skötsel av andra uppgifter inom kommunen (Lex
Sandberg)..”.
NL har beviljats prövningsbaserad tjänstledighet tidigare för andra uppgifter inom kommunen d.v.s.
Hallen städning 1.4 – 31.7.2017, 21.8.2017 – 31.8.2018 och Solkullas städning 11.6 – 31.8.2018 d.v.s.
totalt ca 20 månader Hallen och ca 2,5 månader Solkulla.
Orsaken till att ärendet upptas direkt av Kst. beror på att ansvarig tjänsteman (tillfrågade per mess) är
ledig och veterligen inget möte är planerat för nämnden som städningen underlyder (byggnadstekniska
nämnden) och för att Kst:s följande möte sannolikt blir först i medlet av september. Ärendet är alltså
brådskande för sökande NL som behöver få veta om tjänstledigheten beviljas för att kunna ta emot
den andra befattningen i kommunen.
FÖRSLAG:
NL beviljas prövningsbaserad oavlönad ledighet från befattningen som städare för Brändö hallen och Solkulla
för tiden 31.08.2018 – 19.11.2019 enligt ansökan.
Som motivering hänvisas till principdokumentet, se ovan, punkt 1 som m.a.o. uppfylls (har vidtalats vikarier för
den tid sökande är tjänstledig) och punkt 5 d.v.s. ett generöst bemötande eftersom det är frågan om byte av
befattning inom kommunen (städning till närvårdare inom äldreomsorgen) även om tiden överstiger huvudregeln
om 1 år tjänstledighet på 10 år anställning (se dokumentet ”Av särskilda skäl...”).
BESLUT:

Enligt förslag.
----------------
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95. STÖD TILL LEADERPROJEKT INOM KOMMUNEN (HÅLLBARA PROJEKT, LEADER
ÅLAND).
Kommunstyrelsen 22.08.2018:
Kfge beviljat anslag 5000 € för delfinansiering av Leader-projekt i kommunen (se Kfge § 26/20.06.2018).
Bifogas förslag till annons som kommer att införas i Brändö info i september (kompletterad med kommunens
delfinansiering) samt villkoren som koncentrat (max. stöd, max budget , egen insats etc.).
FÖRSLAG:
Förening m.m. som avser att söka om stöd av Leader-Åland för projekt inom ramen för Hållbara projekt
(perioden 2014 – 2020) kan erhålla bidrag, tilläggsfinansiering, av kommunen om max. 25% av den egna
andelen men dock max. 2500 € (ca 10% av projektets totalbudget).
Ansökan om kommunens delfinansiering bör inlämnas till kansliet senast 27 september 2018 (samtliga
ansökningar behandlas och meddelas sökande senast 2 oktober 2018) . Ansökan bör innehålla projektplan och
budget (där det framkommer att det ansökta bidraget inte överstiger 25% av den egna andelen, inklusive
talkoarbete). KD med Kst.ordf. befullmäktigas behandla ansökningarna och bevilja eller avslå ansökan om
bidrag (tas inte ställning till projektets innehålla utan bara att budgeten uppfyller kommunens villkor och
bidragen beviljas mellan sökande på enahanda grunder). Bidraget betalas när slutredovisningen av projektet är
klart för inlämning till Leader-Åland/ÅLR.

BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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96. INFÖRSKAFFANDE AV HJÄRTSTARTARE.
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.
-----------------
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97. BEGÄRAN OM UTLÅTANDE RÖRANDE LAGFÖRSLAG OM KOLLEKTIVTRAFIKTJÄNSTER/ÅLR.
Kommunstyrelsen 22.08.2018:

ÅLR/Lagberedningen (ÅLR 2015/9587) ger kommunen möjlighet att inkomma med yttrande över
utkast till lag- förslag om kollektivtrafiken.
Kommunen har tagit del av ÅKF:s yttrande med anledning av lagförslaget.
FÖRSLAG:
Kommunen understöder ÅKF:s yttrande med anledning av lagförslaget.
Ytterligare önskar kommunen framföra, ref. till att kollektivtrafiken i Skärgården inte finns analyserad
i lagförslaget (varken i de allmänna motiveringarna eller detaljmotiveringarna) till skillnad från den
berörda trafiken på fasta Åland, vikten av att kollektivtrafiken inom kommunen (s.k. matartrafiken,
bifogas i utlåtandet till ÅLR sammanställningen av trafiken 2017 där det kan konstateras att antalet
passagerare sedan 2012 inte har minskat på årsbasis) bibehålls på nuvarande nivå. Detta eftersom det
saknas annan kollektivtrafik i kommunen och sträckorna inom vägnätet/mellan byarna och färjfästena,
där kollektivtrafiken är utbyggd, är långa. Mellan färjfästena d.v.s. mellan färjorna som trafikerar
Norra linjen (Torsholma-Hummelvik/Lappo-Asterholma i söder och Åva-Osnäs/Jurmo i norr) är
sträckan ca 25 km. Kommunen bör fortsatt ha bestämmanderätten vad gäller kollektivtrafiken (antal
turer m.m.) i kommunen (den s.k. matartrafiken) eftersom kommunen bäst känner till invånarnas och
de tillfälliga besökarnas behov av kollektivtrafikturer.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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98. 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.
----------------
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99. INTRESSEANMÄLAN FÖR ATT DELTA I UNDER PLANERING VARANDE 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.
------------------
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100. UTLÅTANDE OM FÖRSLAG TILL GRUNDAVTAL FÖR KST (KOMMUNERNAS
SOCIALTJÄNST)/ ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND.
Kommunstyrelsen 22.08.2018:
Ålands omsorgsförbund k.f. förbundsfullmäktige, beslut 24.5.2018, begär in medlemskommunernas
ställningstagande gällande bifogade förslag till nytt grundavtal d.v.s. för KST (kommunernas socialtjänst).
Kommunernas ställningstagande bör vara ÅOF tillhanda senast 30.09.2018.
FÖRSLAG:
ÅOF:s förslag till grundavtal omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:

Enligt förslag.
----------------
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101. AVTAL OM ANVÄNDNING AV NORDLINGSKA LÄGENHETEN.
SocN § 63/9.7.2018
Bifogas Föreningen vård i livets förslag till ändring av avtal om användning av Nordlingska lägenheten
samt föredragandens förslag till revidering av detsamma. Avtalet har senast justerats 2013. Föreningens
representant, Elisabet Forsman, har per mejl omfattat föredragandens förslag.
Ärendets handläggning:
Stina Sjöman anmälde jäv. Nämnden konstaterade att jäv förelåg. Sjöman avlägsnade sig under ärendets
handläggning.
Förslag:
Att nämnden omfattar förslag till revidering av avtal om Nordlingska lägenheten. Ärendet förs till Kst
Beslut:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 22.08.2018:
Genomgång av socialnämndens förslag i ärendet. Bifogas.
FÖRSLAG:
Förslag att socialnämndens förslag i ärendet omfattas.
BESLUT:

Enligt förslag.
----------------
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102. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunstyrelsen 22.08.2018:
- Taxichaufför Teemu Väisänen , som kör kollektivtrafiken fredag och söndag utanför sommarsäsongen,
meddelat att det inte längre avgår någon buss fredag förmiddag från Kivimaa till Åbo som koordinerar med M/S
Viggens ankomst till Osnäs ca kl.9.45. Innebär att det inte längre är möjligt att utan bil ta sig ”över dagen” till
Åbo. De övriga turerna mellan Osnäs-Kivimaa-Osnäs kan dock fortsätta d.v.s. fredag till Viggens avgång från
Osnäs kl.19.00 riktning Brändö och söndag riktning Åbo och Viggens avgång kl.16.40 från Åva. Gäller
förmodligen framöver förutom under sommarsäsongen (skolornas sommarlov).
- Kommunen har givits möjlighet att avge utlåtande om ”Lagförslag om tillgängliga webbplatser och mobila
applikationer inom förvaltningen” senast 30.08.2018. KD varit i kontakt med ÅKF i frågan och kommit fram till
att utlåtande om möjligt ges för kommunerna av ÅKF. Lagförslaget (anpassningar m.m.) gäller kommunerna
med färdig hemsida fr.o.m. 23.09.2020.
- Taxi Åberg meddelat i samband med juni fakturan att taxorna höjts ca 1% from 1.6 samt grundavgiften med
3,4% och väntetid samt assistenttillägg med ca 2 %.
- Möte om KST i Jomala , Kyrkby grundskola, tisdagen 14 augusti 2018 kl.13 - 15. I mötet deltog KD och
socialchefen.
- ÅLR , trafikavdelningen begär kommunens synpunkter rörande färjtrafiken för 2019 (särskilt då turlistorna där
inga kostnadsdrivande utökningar, ändringar kommer att godkännas, men även synpunkter rörande
bokningsreglerna samt huruvida årskorten framöver bör vara personliga i stället för nuvarande d.v.s.
fordonsbaserade) senast till den 6.9.2018. Trafikarbetsgruppen har haft möte gällande begäran från ÅLR
torsdagen 16 augusti 2018. PM:et från möte Kst. till kännedom.
- Rapport om läget för projekt ”kommunikatören”.
- KD:s tjänstemannabeslut 2018 d.v.s. §§ 1-19.
- Svenska YLE om behovsprövning av löner med beaktande av kompetensdrag (eventuellt behov av
tilläggsanslag). Principer m.m.
---------------------------------------
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 22.08.2018. §§ 86 – 102.
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:
§§ 90, 91, 93, 100.
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 86-89
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 92, 94-99.
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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