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38. Laglighet och beslutsförhet
Kommunstyrelsen 29.3.2022:
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
39. Protokolljusterare
Kommunstyrelsen 29.3.2022:
Till protokolljusterare valdes Marianne Karlström och Hans-Olof Gustavsson.
40. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan
Kommunstyrelsen 29.3.2022:
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 tillägg extra ärenden
§ 48. Förlängning av mandat för arbetsgrupper och kommittéer /Extra ärende
§ 49. Arrendeavtal /Extra ärende
§ 50. Projekt Archipelago Remote Services /Extra ärende
Samt tillägg till ärenden till kännedom

Beslut:
Enligt förslag
----------------41. Nämndernas mötesprotokoll, PM
Kommunstyrelsen 29.3.2022:
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- Bildningsnämndens protokoll 17.2.2022
- Byggnadstekniska nämndens protokoll 17.2.2022
- Närings- och utvecklingsnämndens protokoll 17.2.2022
- Biblioteks- och kulturnämndens protokoll 21.3.2022
------------------------------------------------------
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42. Jurmo by:s samfällighets anhållan om att få överta fisklandningsbryggan i Jurmo by
BNT 13/2022
Jurmo samfällighet önskar överta Jurmo fisklandningsbrygga för 1€ av Brändö kommun.
Bryggan är byggd på samfälld, arrenderad mark . ca. år 1990 , där arrendet utgått och alla
krav på återbetalning av bidrag är preskriberat, då bryggan är drygt 30 år. Detta har meddelats
på förfrågan till fiskeribyrån i Lr.
På bryggan har Brändö kommun dessutom en elanslutning som också kan överföras med
bryggan då den blir onödig för kommunen.
De senaste åren har bryggan endast använts för turistiska och tillfälliga förtöjningar. Tiotal år
sedan trålare lossade på bryggan.
Bryggan är fast inbyggd i stranden och sjöbotten och kan således inte säljas till någon annan
än mark- och vattenägaren.
Förslag: Bryggan med elanslutning överlåts till Jurmo samfällighet för 1 €.
Ärendet till kommunfullmäktige då det är fråga om fast anläggning.
Beslut: Enligt förslag.
Kommunstyrelsen: 29.3.2022
Förslag
Genomgång
Diskussion

Marianne Karlström anmälde jäv.
Beslut:
Bryggan med elanslutning överlåts till Jurmo samfällighet för 1 €.
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§ 43. Tillsättande av äldreråd 2022–2023
Kommunstyrelsen 29.3.2022:
Sture Gustafsson som är ordförande för äldrerådet i Brändö har meddelade att han av
hälsoskäl inte vill handha uppdraget mer.
Äldrerådet 2021
Sture Gustafsson, ordförande,
Stina Sjöman, viceordförande
Raimo Adamsson
Sonja Malm
Äldreomsorgschef Niklas Feiring är rådets sekreterare och Marja Tuomola är
kommunstyrelsens representant i rådet.
Äldreådet hade ett möte förra året.
Hela äldrerådet ska tillsättas på nytt för mandatperioden 2022–2023.
Ur verksamhetsstadgan:
§ 3 Sammansättning.
Kommunstyrelsen i Brändö kommun utser medlemmar till äldrerådet bland intresserade
kommunmedlemmar som hör till den äldre befolkningen. Med äldre befolkning avses
personer som fyllt 65 innan mandatperiodens början. Till medlem kan också en anhörig till en
äldre person väljas om det är ändamålsenligt för att äldrerådet allsidigt ska representera dem
som brukar olika former av socialservice för äldre i kommunen. Medlemmar i äldrerådet ska
ha permanent bosättningsort i kommunen. Äldrerådet har fyra medlemmar.
Jämställdhetsaspekter beaktas. Medlemmar i äldrerådet tillsätts för kommunstyrelsens
mandatperiod (2år). Kommunstyrelsen kan utse en representant, som har närvaro- och
yttranderätt i äldrerådet. Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören har närvarooch yttranderätt.
Förslag: (på mötet)
Ärendet bordläggs till nästa möte.
Beslut:
Ärendet bordläggs till nästa möte.
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§ 44. Utlåtande om lagförslag om kommuner med synnerligen ansträng ekonomi
Kommunstyrelsen 29.3.2022:
Ålands landskapsregering inbegärt (brevnr 9 L1, ärendenr ÅLR 2022/794, datum 1.2.2022)
yttrande av kommunerna över lagförslag om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi.
Brändö kommun har redan tidigare gett utlåtande över promemorian till ifrågavarande
lagförslag (Kst 106/2021):
”Lagförslaget och de angivna kriterierna saknar inte relevans och beskriver en kommuns
nuvarande och långsiktiga förmåga att upprätthålla samhällsservicen på egen hand. Viktigt att
påpeka i sammanhanget är att den ekonomiska bärkraften för en kommun är i olika grad
avhängig av landskapsandelarna som inte utökats i takt med de åtaganden kommunerna
förutsätts sköta, vilket lett till att ekonomin inom flera kommuner är ansträngd.
Brändö kommun välkomnar lagförslaget och har inget att invända mot det kriterier som
föreslå ligga till grund för definitionen av kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi.”

Förslag:
Kommunen framför följande som utlåtande till lagförslaget:
Kommunen ser fortsättningsvis välkomnande på lagförslaget. Men framhåller samtidigt, som
även tidigare, att landskapsandelarnas storlek är av ytterst stor betydelse för den kommunala
ekonomin. Det offentliga Åland är en helhet där landskapet och kommunerna inte ska stå i
motsatsförhållande till varandra. När kommunerna mår bra mår landskapet bra och vice vers.
Därav är det ologiskt att landskapsandelarna minskat men påförda åtaganden ökat för
kommunerna.
Minskade landskapsandelar och ökade åtaganden leder ofrånkomligt till att kommunernas
ekonomier ansträngs. Ansträngda kommunekonomier leder till icke välmående kommuner
och icke välmående kommuner leder i förlängningen till ett icke välmående landskap.
Beslut:
Enligt förslag
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§ 45. Tjänsten som byggnadsinspektör och kommuntekniker, arrangemang under
övergångstid
Kommunstyrelsen 29.3.2022:
Ansökningstiden till tjänsten som byggnadsinspektör och kommuntekniker är öppen för andra
gången t.o.m. den 31.3.2022 kl. 16:00. Styrelsen förlängde ansökningstiden till följd av att
ingen sökt tjänsten under den första ansökningsrundan. Till följd av detta kommer det att
uppstå ett tomrum före en ny person är anställd för tjänsten.
Nuvarande byggnadsinspektör och kommuntekniker Bo Qvarnström arbetar sista dagen före
sin pension 31.4.2022.
Diskussion har förts med Qvarnström, som kan tänka sig åta sig byggnadsinspektionsärenden
tills en ny person anställts. Detta mot ersättning på timbasis och för en tid om två månader,
varefter situationen evalueras på nytt.
Förslag:
Kommunen avtalar med Bo Qvarnström om att sköta byggnadsinspektörsärenden mot
ersättning på timbasis, för tiden 1.4-31.5.2022. Varefter kontraktet kan förlängas eller avslutas
beroende på situationen.
Beslut:
Enligt förslag
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§ 46. Förlängande av mandatet för arbetsgruppen kring utredning av kommunens kök
Kommunstyrelsen 01.09.2021:
Genomgång av Kfges beslut i ärendet.
Ytterligare anslag 10 000 € , se Kfge 01.07.2021 Tilläggsbudget I/2021.
FÖRSLAG:
Förslag att arbetsgruppen för utredningen av alt. 4 (se Kfge 01.07.2021) men också enbart
Solkullas köks behov av renovering (tilläggsförslag av ordf. Öström) som jämförelse och i
övrigt enligt KD:s förslag (se Kst. 09.06.2021) består av: Margaret Lundberg ordf., Marja
Tuomola, bildningschef Julia Grünewald, kommuntekniker Bo Qvarnström, äldreomsorgschef
Niklas Feiring sekreterare. Utredningen bör vara Kst. tillhanda inom mars 2022.
Arbetsgruppens möteskostnader m.m. på Tillfälliga verksamhetsorgan.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Kommunstyrelsen 29.3.2022:
Arbetsgruppen tillsatt av Kst 1.9.2021 med uppdrag att granska kommunens kök samt
inkomma med utredning och alternativ behöver förlängt mandat. Orsaker till att tiden inte
räckt till för arbetsgruppen att inkomma med utredningen inom mars månad är det försämrade
covid läget i början av året. Utomstående besök på Solkulla har begränsats på grund av
smittorisken, vilket satt stopp för arbetsgruppens arbete.
Arbetsgruppen har begärt om tilläggstid och uppskattat kunna inkomma med sin utredning till
mitten av maj.
Förslag:
Mandatet för arbetsgruppen med ansvar för att inkomma med utredning om kommunens kök
förlängs. Arbetsgruppens utredning ska vara styrelsen tillhanda 16.5.2022.
Beslut:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

10

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

29.3.2022

§ 47. Inomhustemperaturen på Solkulla
Älderomsorgsnämnden 3.3.2022:
§ 14

EXTRA ÄRENDE: TEMPERATUREN PÅ SOLKULLA UNDER SOMMARMÅNADERNA

Under sommaren 2021 var temperaturerna på Solkulla servicehus väldigt höga. För
personalen var det mycket tungjobbat speciellt i klienternas rum där en stor del av det tyngsta
arbetet sker. För de boende medför höga inomhustemperaturer hälsovådliga effekter - främst
uttorkning vilket i förlängningen har en cirkulatorisk negativ påverkan.
Höga temperaturer (över +25C) påverkar också medicinernas verksamma ämnen.
Inga temperaturmätningar gjordes sommaren 2021.
Förslag:
Att nämnden uppmärksammar kommunstyrelsen och byggnadstekniska nämnden på att
drägliga och icke-hälsovådliga inomhustemperaturer måste kunna garanteras på Solkulla
under årets varma månader.
Prioriterade är då boendeutrymmena och kansliutrymmena.
Nämnden påpekar att ärendet är skyndsamt. Nämnden önskar en åtgärdsplan inom april
månad.
Beslut:
Enligt förslag.
Kommunstyrelsen 29.3.2022:
Äldreomsorgsnämnden lyfter problematik med höga inomhustemperaturer på Solkulla på
sommaren. Nämnden efterlyser en åtgärdsplan inom april månad samt poängterar att ärende är
brådskade med tanke på sommaren.
Under arbetsmöte med arbetsgruppen som utreder kommunens kök, 15.3.2022, meddelade
inkopplade byrå Aalto-Setälä att möjligheten till att utreda ventilationssystemet ”i samma
veva” är möjligt. Detta kunde göras som ett tilläggsarbete.
Om kommunen anser det viktigt att åtgärda ventilationen på Solkulla inför sommaren vore
detta ett möjligt tillfälle.
Förslag:
Kommunstyrelsen berättigar arbetsgruppen som utreder kommunens kök att begära in
utredning av ventilationssystemet på Solkulla av Aalto-Setälä. Därtill installeras
luftvärmepump till det allmänna utrymmet matsalen och samlingsrummet till sommaren, samt
värme och ventilationen ses över.
Beslut:
Enligt förslag
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48. Förlängning av mandat för arbetsgrupper och kommittéer /Extra ärende
Kommunstyrelsen 29.3.2022:
De arbetsgrupper, kommittéer m.m. som tillsatts av Kst. för åren 2020–2021 har beviljats
mandat av nämnda Kst. för nämnda år. I.o.m. att ny Kst. tillträtt bör mandaten förlängas,
upphöra eller medlemmarna bytas m.m. Mandat kan m.a.o. ges för max. den tid som nämnda
organ (Kst. i detta ärende) har beviljats mandat. För den nyvalda Kst. max. för åren 2022–
2023.
Följande arbetsgrupper, kommittéer m.m. har uppgifter kvar att utföra trots att deras mandat,
i.o.m. ny Kst., gått ut;
- Kst. §19/2020 Trafikarbetsgrupp
- Kst. §103/2017 Hållbarhetsarbetsgruppen.
Förslag:
Kommittéerna beviljas förlängt mandat enligt följande (om inte annat nämns så med samma
sammansättning):
- Hållbarhetsarbetsgruppen (se budget 2020 Tillfälliga verksamhetsorgan) med samma
sammansättning som tidigare (Kst. 103/27.09.2017) d.v.s. ordf. Emelie Bergendahl och
medlemmar Eija Laitala-Pettersson, Ari Määttä och Ewert Gustafsson. KD Egil Mattsson
ersätter John Wrede som sekreterare/föredragande (ej medlem) i gruppen.
- Trafikarbetsgruppen (Kst. §19/2020 Trafikarbetsgrupp)
Trafikarbetsgruppen, som lyder under Kst., består av följande fyra medlemmar;
Leif Eriksson,ordf. Roger Husell, Malena Strandvall, Marja Helin.
KD agerar som trafikarbetsgruppens föredragande och sekreterare.
Beslut:
Enligt förslag
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§ 49. Arrendeavtal /Extra ärende
Kommunstyrelsen 29.3.2022:
I samband med att kommunens arrendeavtal för marker går ut eller avslutas inkommer
förfrågningar om arrende av intressenter.
Kommunen har ingen tidigare uttalad linje gällande sina arrendemarker. Men det ligger i
kommunens intresse att i första hand bjuda ut mark som kan arrenderas åt kommunens
invånare. Detta för att uppmuntra till lokal näringsverksamhet.
Förslag:
Vid utarrendering av kommunens marker prioriterar kommunen i första hand lokala aktörer
och i andra hand aktörer utanför kommunen.
Beslut:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

13

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

29.3.2022

50. Central Baltic projekt Archipelago Remote Services /Extra ärende
Kommunstyrelsen 29.3.2022:
Kommunen har fått förfrågan att vara med i ett projekt/program Archipelago Remote Services
för att främja realtids musikundervisning och musicerande på distans. Huvudman för projektet
är Stockholms Musikpedagogiska Institut. Ålands Musikinstitut och andra
skärgårdskommuner deltar i projektet.
För deltagande i projektet behöver kommunen tillhandahålla ett utrymme som har
uppkoppling till fibernätet, något som kan ordnas i befintliga utrymmen på skolan.
Deltagande i projektet skulle inte påföra kommunen andra kostnader än en mindre månatlig
abonnemangskostnad.
Genomfört projekt skulle ge kommunen betydligt bättre möjligheter till musikundervisning
och musiksammarbeten på distans.
Förslag:
Kommunen deltar i projektet.
Beslut:
Enligt förslag
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51. Ärenden till kännedom
Kommunstyrelsen 29.3.2022:
- Krisen i Ukraina, inverkan på kommunen.
- Kommunens stöd till hjälpförsändelse till Ukraina, 300€ förnödenheter från andelshandeln.
- Jimmy Häggblom från Flexens flexens.com ringde (16.2.2022) för kontaktuppgifter till
kommunen. Bolaget utreder byggande av havsbaserad vindkraft för Åland och ett av
områdena som kommer att finnas med i utredningarna är inom Brändös norra vattenområde.
Vindkraft på område kan betyda ekonomiska fördelar för kommunen, fastighetskatt som
landskapet fastställer.
- Skärgårdsnämnden 11.3.2022-31.12.2023
- Skrivelse om lösning för småbåtstrafiken under brobyggnadstiden.
- Tjänstemannabeslut:
Ekonomichef Susanne Öström: Beviljande av arbetserfarenhetstillägg
- Tecknade hyresavtal
- Ny fastighetsskötare fr.o.m 2.5.2022
- Rekryteringsprocessen av ny kommuntekniker och byggnadsinspektör
- Understödsförfrågan taxi
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 29.3.2022
§§ 38 - 51.
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:
§§ . 43, 44, 46, 48,
Annan grund för besvärsförbud, vilken: gäller §§ , .
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 38-41, 51 .
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ .
Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till
offentligt påseende. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen
efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats
publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla (ÅFS 2017/86, kommunallagen 116
§) d.v.s. 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.
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Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten:
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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