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KALLELSESIDA 

Utfärdad:  29.03.2023     

Sammanträdestid:     04.04.2023, kl. 19.00 

Sammanträdesplats:   Kommunkansliet, Åva. 

 

§ 23. Laglighet och beslutsförhet 

§ 24. Protokolljusterare 

§ 25. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan 

§ 26. Utlysande av tjänsten som bibliotekarie i Brändö 

§ 27. Oasen Hammarlands begäran om återinträde 

§ 28. Ärenden till kännedom 

 

 

 

Protokollet framläggs till påseende 11.04.2023, kl.17.00 på kommunkansliet i Åva 

 

 

Sammankallare Jörgen Gustafsson, kfge.ordf. 

 

 

enligt uppdrag Egil Mattsson, kommundirektör. 

 

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva 

(kommunkansliet) samt på kommunens elektroniska anslagstavla tiden 29.03-04.04.2023. 

 

 

Intygar Egil Mattsson, kommundirektör. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Sammanträdestid: 04.04.2023 kl. 19.00 –  

Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva. 

                                       

Beslutande 

Ordinarie:    Suppleanter:                                       

 

 Jörgen Gustafsson, ordf.   

 Klas-Göran Englund, viceordf.                                                                                                

 Karl-Johan Henriksson,  

 Kim Hohmann    

 Olof Holmberg                               

 Roger Husell     

 Marja Helin      

 Margaret Lundberg                        

 Susanne Sandberg   

 Malena Strandvall     

 Tiina Thörnroos      

  

Övriga:   

 Tommy Öström, kst.ordf. 

 Marja Tuomola, kst.viceordf. 

 Egil Mattsson, kommundirektör    

 

 

Underskrift                                    

Jörgen Gustafsson                  Egil Mattsson 

Ordförande       protokollförare 

   

 
 

protokolljusterare      protokolljusterare 

 

Protokollet framlagts till påseende:  

Kommunkansliet i Åva,   

 

Intygar 

 Egil Mattsson, kommundirektör     
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23. Laglighet och beslutsförhet. 

Kommunfullmäktige 04.04.2023:   

Ordförande konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet  

närvarande ledamöter beslutfört.  

------------------------- 

 

24.  Protokolljusterare. 

Kommunfullmäktige 04.04.2023:   

Till protokolljusterare valdes NN och NN. 

----------------------------------------------------- 

 

25. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan.    

Kommunfullmäktige 04.04.2023:   

Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan  

ex. i vilken ordningsföljd ärenden skall behandlas (enkel majoritet).  

Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet men om inte ärendet 

beretts av Kst. krävs det ett enhälligt beslut). 

 

Beslut: 

 
 

----------------- 
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26. Utlysande av tjänsten som bibliotekarie i Brändö  

Kommunstyrelsen 09.02.2023: 

 

Brändös bibliotekarie, sedan augusti 1984, Åsa Lundberg ämnar gå i pension 01.10.2023 se (Kst 

44/09.02.2023). Uttag av innestående semester före pensioneringen betyder att sista egentliga 

tjänstedagen skulle bli 06.07.2023.  

 

Enligt förvaltningsstadgan för Brändö kommun: 

85 § Val och anställning av personal 

Beslutanderätt vid val och anställning av personal: 

// 

Avdelningschef  Kommunfullmäktige på förslag av styrelsen  

//  

Det organ, den tjänsteman som ansvarar för respektive verksamhet och som fattat beslut om val och 

anställning fattar även övriga beslut som berör personalen såsom uppsägning, beviljande av avsked 

och ålderspension m.m. Styrelsen beviljar dock avsked för kommundirektören och lediganslår 

tjänsten. 
// 

 

Bibliotekarietjänsten i Brändö är en 65% tjänst av heltid. Bibliotekarien är avdelningschef med 

ansvar för Brändö bibliotek och föredragande och ansvarig tjänsteman för biblioteks- och 

kulturnämnden.  

 

Förslag:  

Beror av Kfge:s beslut i ärendet (Kst 44/09.02.2023) på Kfge:s kommande möte 16.02.2023.  

Styrelsen föreslår för fullmäktige att bibliotekarietjänsten i Brändö utlyses, enligt nuvarande 

upplägg, att söka under våren 2023. Tjänsten utlyses först en månad, varefter styrelsen kan om behov 

föreligger förlänga ansökningstiden eller utlysa tjänsten på nytt.  

Tjänsten påförs en prövotid om sex månader.  

  

Beslut:     

Enligt förslag.  

 

_________________________ 

Kommunfullmäktige 16.02.2022: 

Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.   

Diskussion. 

 

(Olof Holmberg avlägsnade sig kl. 19:46) 

 

KD anmärkte en rättelse till föredragningen nuvarande tjänst är 66,21% (24 h/vecka) inte 65%.   
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Kim Hohmann anförde ett förslag men drog tillbaka förslaget.  

 

Förslag av Margaret Lundberg: återremittering till styrelsen för att se över tjänsten. 

Enhälligt understöd.    

 

Beslut: 

Återremittering till styrelsen för att se över tjänsten. 

 

_______________ 

Kommunstyrelsen  

21.03.2023 

 

Bakgrund: 

Fullmäktige återemitterade ärendet till styrelsen för att se över tjänsten som bibliotekarie.   

 

KD har begärt att bibliotekarie Åsa Lundberg lyfter ärendet i biblioteks- och kulturnämnden, för att 

erhålla nämndens syn på nämnden och på tjänsten som bibliotekarie. 

 

Biblioteks- och kulturnämnden beslut (19/06.03.2023) (som helhet se bilaga)  

// 

FÖRSLAG 

Biblioteks- och kulturnämnden upprepar beslutet från 21.03.2022 (under rubriken 

Allmänna förvaltningsfrågor nämner ”Susanne Lehtinen” att biblioteks- och 

kulturnämnden med fördel kunde stås ihop med bildningsnämnden. Biblioteks- och 

kulturnämnden anser att den nämnden bör behållas för att bevaka biblioteks- och 

kulturärenden i kommunen) och ställer sig frågande till att samma ärende bör 

behandlas flera gånger under ett år. 

 

Biblioteks- och kulturnämnden bevakar ett rum för mänsklighet, kultur och fantasi 

 

BESLUT 

Biblioteks/kulturnämnden beslöt omfatta ovannämnda förslag.  

  

Nämndens ståndpunkt i frågan är således att nämndens verksamhet ska fortgå i oförändrad form.  

 

Sett strikt ekonomiskt är inte en indragning av själva nämnden en betydlig inbesparing för 

kommunen. Nämnden håller ca fyra möten i året. Möteskostnaderna vad beträffar mötesarvoden och 

övriga möteskostnader är av ringa ekonomisk betydelse i kommunens eller kommunens 

biblioteksväsendets budget. Snarare har nämnden utgjort en personresurs till stöd för bibliotekarien 

speciellt vid anordnande av evenemang som ”En vind från havet”.    
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Om det däremot skulle vara en återkommande problematik att tillsätta nämnden då kommunens 

nämnder tillsätts, kunde det vara ett relevant argument för en indragning av nämnden. Detta är dock 

inte fallet gällande biblioteks- och kulturnämnden då det snarare funnit god uppslutning för just 

denna nämnds mandat och ett aktivt deltagande bland nämndens medlemmar.  

 

Härtill ska beaktas att om nämnden avvecklades skulle det naturliga vara att nämndens ärenden 

skulle inordnas under utbildningsnämnden. Bibliotekarien skulle därmed föredra ärenden inför 

utbildningsnämnden. Sett till dagens uppdelning av uppgifter där utbildningschefen fått utökade 

ansvarsområden i samband med bildande av kommunens köksenhet, är det inte att föredra att inordna 

biblioteks- och kulturärenden under utbildningsnämnden just nu. 

 

Som en del av att se över tjänsten som bibliotekarie bör även INSTRUKTION  

FÖR BIBLIOTEKS/KULTURVÄSENDET I BRÄNDÖ KOMMUN från 2010 (bilaga) ses över. 

Instruktionen håller långt som helhet ännu idag men några delar bör ändras, dessa gäller 

skrivningarna om skötseln av Lappo bibliotek, som enligt instruktionen ska skötas av en 

biblioteksassistent. KD:s uppdateringsförslag stryker skrivningarna om assistent för att instruktionen 

ska motsvara verkligheten. Det är bibliotekarien som sköter båda biblioteken.  KD har i bilagan gjort 

förslag till ändringar.  

 

Nuvarande bibliotekarietjänst är 66,21% av heltid vilket motsvarar 24 timmar per vecka. Nämnden 

har framhållit vikten av att kvarhålla ett tillräckligt antal timmar för att hålla tjänsten attraktiv för att 

få kompetenta sökanden. Grundlönen sätts enligt kollektivavtal för lednings- och chefsuppgifter 

inom bibliotekstjänster 02KIR042 (bilaga).   

 

Förslag:  

Styrelsens förslag till fullmäktige är att Instruktion för biblioteks/kulturväsendet i Brändö kommun 

uppdateras i samband med nyanställningen, styrelsen tillsätter arbetsgrupp på nästa möte.   

Biblioteks- och kulturnämnden fortsätter i oförändrad form. Bibliotekarien är fortsättningsvis 

föredragenade tjänstemän för nämnden och ledande tjänsteman för biblioteksväsendet i Brändö.  

Tjänsten som bibliotekarie i Brändö fortgår som 66,21% (24 h/vecka) tjänst av heltid och grundlön 

enligt 02KIR042.  Tjänsten utlyses först en månad, varefter styrelsen kan om behov föreligger 

förlänga ansökningstiden eller utlysa tjänsten på nytt.  

Tjänsten påförs en prövotid om sex månader.  

  

Ärende till Kfge.  

 

Marja Tuomola föreslog att tjänsteprocenten ändras till 65%, med motiveringen att 

utbildningschefens procent är 65% och nivån borde vara samma.   

Förslaget understöddes av Jonny Karlström. 
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Beslut: 

Styrelsens förslag till fullmäktige är att Instruktion för biblioteks/kulturväsendet i Brändö kommun 

uppdateras i samband med nyanställningen, styrelsen tillsätter arbetsgrupp på nästa möte.   

Biblioteks- och kulturnämnden fortsätter i oförändrad form. Bibliotekarien är fortsättningsvis 

föredragenade tjänstemän för nämnden och ledande tjänsteman för biblioteksväsendet i Brändö.  

Tjänsten som bibliotekarie i Brändö blir vid nyanställningen en 65% tjänst av heltid och grundlön 

enligt 02KIR042. Tjänsten utlyses först en månad, varefter styrelsen kan om behov föreligger 

förlänga ansökningstiden eller utlysa tjänsten på nytt.  

Tjänsten påförs en prövotid om sex månader.  

 

Ärende till Kfge.  

 

_________________________ 

Kommunfullmäktige 04.04.2023: 

Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.   

Diskussion. 

 

Beslut: 
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27. Oasen Hammarlands begäran om återinträde 

Kommunstyrelsen 21.03.2023: 

 

Förbundsstyrelsen för Oasen frågar om medlemskommunernas ställningstagande i fråga om 

Hammarlands kommun anhållit om återinträde i förbundet.  

Hammarlands kommun trädde ur förbundet 31.12.2022. Men har därefter köpt två platser i Oasen. I 

Oasens grundavtal är Hammarland med som kommun. 

 

Bilaga: Oasens förbundsstyrelses protokoll § 16/2.2.2023 

 

Förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Brändö kommun 

godkänner Hammarlands kommuns återinträde i Oasen.  

 

Ärende till Kfge 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

 

_________________________ 

Kommunfullmäktige 04.04.2023: 

Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.   

Diskussion. 

 

Beslut: 
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28. Ärenden till kännedom 
Kommunfullmäktige 04.04.2023:     

KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom: 

- BKF andelstämma 20.02.2023 

- Ny hemsida 02.03.2023 

- Trafikgruppens möte 16.03.2023 

- Integrationsmöte i Mariehamn 13.03.2023 

- Skärgårdskommunsrepresentanter på möte på Föglö 20.03.2023 

- Kst mötesprotokoll 21.03.2023 

_________________________ 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 

Brändö kommun - KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Datum för sammanträde: 04.04.2023, §§ 23 - 28. 

 

Kommunalbesvär 

 

 Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut kan överklaga beslutet  

genom kommunalbesvär hos Ålands förvaltningsdomstol, Pb 31, 22101 Mariehamn 

 

 Kommunalbesvär skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet 

 

Kommunalbesvär får framställas om: 

  

  - beslutet tillkommit i felaktig ordning. 

 - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

 - beslutet annars strider mot lag. 

  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Delfående av beslut innebär: 

 - för parts del sju dagar efter dagen då brevet avsänts, om inte något annat påvisas. 

 - för kommunmedlem när protokollet har lagts fram offentligt. 

 ----------------------------------------------------------------------- 

 

 Rätt att framställa besvär: 

 - den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt  

   påverkas av beslutet  

 - kommunmedlemmarna 

                        ----------------------------- 

 

 Besvärsförbud: 

 Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast gäller beredning eller 

 verkställighet. 

 ---------------- 

 

 

 


