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Protokollssida 

Sammanträdestid: 12.1.2022, kl. 19.00- 21:24 

                                  

                                                                        

Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva  

 

Ärenden; §§ 1  - 22. 

 

Ordinarie:              Personlig ersättare: 

 Tommy Öström, ordf.            Monica Englund 

 Marja Tuomola, viceordf.  (distans)                  Mathias Lindman 

 Hans-Olof Gustavsson (distans)   Mikael Eklund 

 Pia Lindberg-Lumme (distans)    Eija Laitala-Pettersson 

 Jonny Karlström    Marianne Karlström 

 

    

Övriga:  

 Jörgen Gustafsson, kfge ordf.  

 Klas-Göran Englund, kfge viceordf.  

 Egil Mattsson, tf. kom.dir.  

 

 

 

Underskrift  Tommy Öström                       Egil Mattsson 

  Ordförande   protokollförare 

     

   

   

 

     

Justering  protokolljusterare  protokolljusterare 

  Jonny Karlström  Marja Tuomola

  

      

   

 

Protokollet framlagt till påseende                    .2022 

Kommunkansliet i Åva,  

 

Intygar   Utdragets riktighet intygar 

 

Egil Mattsson,  

Tf. kom.dir  datum_______namn_____________________________ 
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1. Laglighet och beslutförhet 

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet 

närvarande ledamöter beslutfört.   

 

2. Protokolljusterare  

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

Till protokolljusterare valdes Jonny Karlström och Marja Tuomola. 

 

§ 3. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan   

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

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, tillagt extra ärende § 21. Vänortstämma i Holmestrand 7-

11.6.2022 / EXTRA ÄRENDE  

 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänd med tillagt extra ärende § 21. Vänortstämma i Holmestrand 7-

11.6.2022 / EXTRA ÄRENDE 
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4. Nämndernas mötesprotokoll, PM  

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

Genomgång av följande protokoll och PM m.m.: 

- Omsorgsnämndens protokoll 4.11.2021 

- Bildningsnämndens protokoll 9.12.2021  

- Byggnadstekniska nämndens protokoll 20.12.2021 

- Bibliotek- och kulturnämndens protokoll 29.11.2021 
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5. Kommunfullmäktige beslutens laglighet 16.12.2021  

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

Genomgång av Kfges protokoll 16.12.2021. 

 

Förslag: 

Att samtliga beslut verkställs eftersom de kan anses vara fattade i överensstämmelse med 

kommunallagen.   

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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6. Genomgång och behandling av Susanne Lehtinens rapport ”Utredning om 

personaldimensioneringar i Brändö kommun inklusive åtgärdsförslag”  

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

4.11.2021 inkom kommunens beställda utredning av Susanne Lehtinen från AXProbus Ab. 

Rapporten heter ”Utredning om personaldimensioneringar i Brändö kommun inklusive 

åtgärdsförslag” (dnr 74/10.11.2021). Rapporten delgavs Kst på möte 8.11.2021, som 

konstaterade att rapporten tas upp till behandling på styrelsens nästa möte efter budgetmötet 

och budgetprocess.  

 

Rapporten är ett underlag framtaget som ett led i arbetet med att se över och förbättra 

kommunens ekonomi efter det budgeterat underskott på -579 970 € i budgeten 2021.  

         

Kommunstyrelsen bör diskutera och behandlar rapporten samt hur fortsatt arbete med 

rapporten läggs upp.  

 

Förslag: 

Kommunstyrelsen lägger upp en färdplan för hur kommunfullmäktige och nämnder arbetar 

vidare med rapporten under våren. 

 

Ärende till Kfge 

 

 

Diskussion och genomgång av åtgärdsförslagen i rapporten. 

 

 

Beslut: 

Rapporten lämnas till nämnderna som får inkomma med sina utlåtanden till styrelsen. 

Rapporten lämnas också till kommunens enheter som får inkomma med personalens 

utlåtanden till styrelsen. Därefter behandlar styrelsen rapporten på nytt med nämndernas och 

personalens utlåtanden varefter ärendet går till Kfge. 

 

Tillägg till diskussionen berörande skolan (bildningsnämnden), Kst vill att diskussion förs och 

redogörs kring:  

- Upplägget kommunen har idag med klasslärare och lektorer på skolan. Diskussion 

om upplägget ur olika perspektiv, förutsättningar, miljöer, arbetstagare, arbetsgivare 

och elevernas perspektiv.        

- Förklara timresursen för elever i förberedande undervisning med annat modersmål,  

Brändös upplägg jämfört med andra kommuners upplägg, vilka alternativ finns för att 

ordna undervisningen.  
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7. Nytt ekonomisystem för kommunerna - avrop  

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

Under våren 2020 har Åda i samarbete med kommuner och kommunalförbund upphandlat ett 

ekonomisystem. Kommunerna har fr.o.m. hösten 2020 avropa systemet och påbörja 

införandet i sin organisation. Projektets huvudman, Jomala kommun, som har beviljats 

landskapsstöd för själva upphandlingen där kommunerna står för endast 20 % av 

totalkostnaden. Det nya ekonomisystemet är en s.k. SaaS lösning (Software as a Service) 

vilket betyder att leverantören (Consilia) tillhandahåller systemet som en molntjänst. Denna 

lösning innebär att kunden betalar en licenskostnad per användare till leverantören för att 

upprätthålla systemet. 

Som ägare i Åda kan Brändö kommun avropa (beställa) den upphandlade lösningen. 

Avropsavtalet tecknas mellan kunden och leverantören Consilia Solutions Ab. Kunden 

beslutar i samband med avropet vilka funktioner som önskas ta i bruk. Kunden och 

leverantören sätter också upp en gemensam plan för införandet så att båda parter har 

behövliga resurser tillgängliga för införandeprojektet. 

 

För projektet är avsatt pengar i budgeten 2022.  

 

Förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att avropa det nya upphandlade ekonomisystemet. 

Kommundirektören verkställer avropet till Åda. 

 

Kommundirektören och ekonomichefen ges fullmakt att förhandla med Consilia Solutions Ab 

om avropsavtalet. 

 

Ärende till Kfge:  

 

Beslut: 

Enligt förslag 
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8. Uppsägning av tjänsten som byggnadsinspektör/kommuntekniker p.g.a. pensionering.  

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

Kommuntekniker Bo Qvarnström har lämnat bifogade avskedsansökan till kommunen och 

avser gå i pension fr.o.m. 1.5.2022. 

I.o.m. uppsägningen bör Kst. Bevilja Qvarnström avsked samt fatta övriga beslut för 

lediganslående av tjänsten m.m. (se Förvaltningsstadgan och i första hand 85 §). 

Mera framgår av § 9 i detta protokoll där rekryteringen av ny 

byggnadsinspektör/kommuntekniker behandlas. 

 

Förslag (ordf. Öström): 

Qvarnström beviljas avsked från tjänsten som byggnadsinspektör/kommuntekniker enligt 

bifogade brev d.v.s. fr.o.m. 1.5.2022. 

 

Beslut:  

Enligt förslag 
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9. Ledigslående och rekrytering av tjänsten som byggnadsinspektör och 

kommuntekniker.  

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

Byggnadsinspektör och kommuntekniker Bo Qvarnström går i pension fr.o.m. 1.5.2022 (se 

punkt Kst 8/12.1.2022). Sista officiella arbetsdagen blir 30.4.2022 men Qvarnström kommer 

att ta ut semesterdagar så den siat dagen på kontoret blir 31.3.2022. Om det är möjligt vore 

det positivt om den nya kommunteknikern kunde arbeta en tid jämsides med Qvarnström före 

han slutar. 

Avdelningschefer tillsätts av Kfge på förslag av styrelsen (§85 förvaltning stadgan).    

Kst (Kst 83/9.6.2021) tillsatte en arbetsgrupp som skulle komma med förslag till Kst per 

30.11.2021 på hur tjänsten ska formuleras efter att nuvarande 

kommuntekniker/byggnadsinspektör har slutat. Arbetsgruppen har inväntat nya 

kommundirektören till gruppen och hade därav sitt första möte 14.12.2021 (se mötets 

anteckningar som bilaga).  

 

Tjänsten bör omgående ledigslås för att kunna annonseras ut, med om möjligt 

tjänstestartdatum i v. 12 eller v. 13.    

Bör även bestämma hur tjänsten annonseras vem som intervjuar, kallande till intervjutillfällen 

som bör ske inom februari 2022. Urvalsproceduren ges minst 3 veckor tid med avsikt att Kfge 

i början av mars väljer ny kommuntekniker och byggnadsinspektör.          

    

Förslag (ordf. Öström):   

Tjänsten som kommuntekniker och byggnadsinspektör lediganslås och utannonseras för att 

kunna sökas omgående och med tjänstestartdatum om möjligt i v. 12 eller v. 13. 

Tillsätts rekryteringsgrupp som ansvarar för kandidatintervjuerna och det praktiska kring 

processen.   

Ansökningstid t.o.m. 3.2.2022. Intervjuer i början av februari med avsikt att Kfge i början av 

mars kan väljer ny kommuntekniker och byggnadsinspektör.  

  

Beslut: 

Tjänsten som kommuntekniker och byggnadsinspektör lediganslås och utannonseras för att 

kunna sökas omgående och med tjänstestartdatum om möjligt i v. 12 eller v. 13. 

Ansökningstid t.o.m. 3.2.2022. Intervjuer i början av februari med avsikt att Kfge i början av 

mars kan väljer ny kommuntekniker och byggnadsinspektör.  
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10. Korrigering av sifferfel i den resultaträkning och finansieringskalkyl som finns som 

bilaga till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av tilläggsbudget 

II/2021 (kst § 154/08.11.21 och kfge § 38/11.11.21) 

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till kännedom 

 

I den resultaträkning och finansieringskalkyl som finns som bilaga till kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges behandling av tilläggsbudget II/2021 (kst § 154/08.11.21 och kfge § 

38/11.11.21) finns ett fel i kolumnen Tilläggsbudget I/2021. Beloppet på raden Köp av tjänster 

ska vara -62 200, INTE -55 200 (differens 7 000). Det felaktiga beloppet har använts i 

summeringarna i resultaträkning och finansieringskalkyl, vilka således också är felaktiga. Det 

korrekta beloppet för resultaträkningens rad Räkenskapsperiodens underskott i kolumnen 

Budget efter förändringar är -230 815 och finansieringskalkylens rad Kassamedel 31.12 i 

kolumnen Budget efter förändringar ska vara 1 152 203. 

Bifogas korrigerad resultaträkning och finansieringskalkyl. 

 

Brändö den 4 januari 2022 

Ekonomichef Susanne Öström 

 

Förslag: 

Styrelsen noterar sifferfelet från kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av 

tilläggsbudget II/2021 samt att ekonomichefen har korrigerat siffrorna i resultaträkning och 

finansieringskalkyl.  

 

Ärende till Kfge 

 

Beslut: 

Enligt förslag 
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11. Markandsavgifter till borgenslånet för Jurmo och Torsholma vatten 

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

Det har kommit till kännedom efter Kfge beslut (Kfge 49/11.11.2021) om beviljande av 

kommunal borgen totalt 100 000 € till Andelslaget Torsholma vatten, att kommunen 2017 fått 

revisorsanmärkning (Kfge 32/9.10.2017) för att inte fastställt ett marknadsorienterat pris för 

borgensförbindelse beviljad Fast. Ab Torsholma bostäder (Kfge 59/14.6.2016). Kommunen 

kompletterade då sitt beslut och fastställde som villkor för borgen ytterligare ett 

marknadsorienterat pris om 0,1 % av borgenssumman. 

För att inte agera lagstridigt gällande beviljade borgensförbindelser 2021, 100 000 € till 

Andelslaget Torsholma vatten (Kfge 49/11.11.2021) och 75 000 € till Jurmo Vatten (Kfge 

25/7.1.2021) kompletteras besluten med att fastställa ett marknadsorienterat pris om 0,1 % 

(100 € respektive 75 €) per helår av borgenssumman.  

 

Förslag:          

Kfge beslut om borgensförbindelse om 100 000 € till Andelslaget Torsholma vatten (Kfge 

49/11.11.2021) och 75 000 € till Jurmo Vatten (Kfge 25/7.1.2021) kompletteras med att 

fastställa ett marknadsorienterat pris om 0,1 % (100 € Torsholma vatten respektive 75 € 

Jurmo Vatten) per helår av borgenssumman.  

Summan, priset, första gången för kalenderår 2021.  

 

Ärende till Kfge. 

 

Beslut: 

Enligt förslag 
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12. Införskaffande av nytt kreditkort för kommunen  

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

Kommunens kreditkort som införskaffats 2014 (Kst 143/3.11.2014) har varit personligt 

kopplat till tidigare kommundirektör John Wrede. Kortförbindelsen har avslutats och Wrede 

har på bankens uppmaning förstört kortet.  

Kommunen behöver dock ett kreditkort främst för betalningar av köp eller beställningar över 

nätet. Ett nytt kreditkort skulle enligt tidigare linje vara kopplat till kommundirektören. 

Innehållet i förslaget är helt enligt beslut 2014 (Kst 143/3.11.2014).   

 

Förslag:  

Brändö kommun avtalar om ett nytt internationellt betal- och automatkort (bankkort) d.v.s. ett 

OP-Visa Business Card som ställs på KD Egil Mattsson. Kortet ställs på konto för ändamålet i 

Andelsbanken för Åland. Bruksgränsen (för varje dygn) är för kontantuttag (Otto och Visa 

automater) 100 € (hundra euro), kortbetalning kontant 500 € (femhundra euro) och för köp på 

nätet 500 € (femhundra euro). Kortavtalet undertecknas av Mattsson och Kst. ordf. Tommy 

Öström. 

Kortet i kraft 3 år (korten ställs alltid för 3 år) och förlängs automatiskt. 

Mattsson redovisar kortens användning (varje transaktion) till Kst. två gånger i året (senast 

per 30.06 och per 31.12) under ”Ärenden till kännedom” (d.v.s. i samband med närmast Kst. 

protokoll/möte).  

Kommunens övriga tjänstemän (avdelningscheferna och föreståndarna som framför sina 

önskemål om nyttjande av kortet per e-post till Mattsson) informeras om kortet och villkoren 

för användningen samt kontaktar Mattsson när transaktioner blir aktuella där kortbetalning är 

det mest praktiska/snabbaste. Kortet kan användas för köp inköp inom landet d.v.s. i butiker 

m.m. inom landet (köp utomlands endast när det gäller nätköp). Obs! minimering av 

användning med tanke på momsen (blir i regel ej avdragbar). Korten används för uttag av 

kontanter endast i undantagsfall.  

 

Beslut:  

Enligt förslag 
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13. Bobarhetsprojektet   

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

(Text av Agneta Weckman Wackström, Företagsam skärgård) 

Den åländska skärgården avfolkas sakta. År 1980 bodde här 2.542 personer, år 2000 2.348 

och år 2019 2.057. Varför vill allt färre människor bo i skärgården? Vad är det som gör att 

den inte är bobar? 

Om vi visste svaret skulle vi göra något åt det. 

Metoden bobarhet är ett sätt att med lokal kunskap ta reda på hur ett ö-samhälle kan bli mer 

bobart. Metoden utvecklades i ett EU-projekt på Kökar år 2020 och ska nu användas av finska 

öar i 12 Leader-områden. Öar i Danmark och Kroatien planerar liknande satsningar. 

Man mäter hur bra eller dålig man är i 45 indikatorer indelade i sju områden. 

Till detta behövs ett litet team med 2 helst 3 personer, som bor i kommunen. Projektet 

organiserar en kurs där de lär sig metoden. Det är Åbo Akademi som håller i kursen, område 

för område, både samlat och på distans, med stöd när det behövs. Teamet ordnar möten med 

nämnder, företagare och föreningar. De samlar information från infödda, inflyttare, 

tjänstemän, barn, bortflyttare och andra. De kan ta hjälp av forskare och studenter, om det 

behövs. De kan ta bort eller lägga till indikatorer, om de vill. Arbetet stäms fortlöpande av 

med kommunstyrelsen. 

Det hela tar ungefär ett år. När det är klart finns en tydlig rapport om platsens bobarhet, 

sammanfattad i ett cirkeldiagram. Det är sedan upp till kommunstyrelse och fullmäktige att 

besluta vad man ska göra åt sina svaga och starka sidor. 

 

Företagsam Skärgård önskar nu få veta om:  

 

(1) kommunen vill gå med i projektet, som finansieras med Leader-medel och talkotimmar 

från alla möten, samt  

(2) det finns 2–3 personer som vill engagera sig som projektteam. 

 

Förslag: 

Kommunen deltar i projektet och meddelar Företagsam skärgård om sitt deltagande.    

Kst hänskjuter ärendet till närings- och utvecklingsnämnden.   

 

Beslut: 

Enligt förslag 
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14. Friskvård för kommunens anställda 

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

Kommunen har friskvårdsförmån för sin personal. Dokumentet ”Friskvårdsförmån för Brändö 

kommuns personal” (se bilaga) uppdateras och godkänns årligen av Kst, varefter 

informationen skickas åt kommunens anställda.  

Två av kommunen godkända friskvårdsproducenter har tillkommit listan under 2021. De är 

”Konstterapi, Kirsi Sundholm/ Andelslaget Urstam” och ”Massage Ivan Suprun/ Nikapak 

Ab”. De har nu lagts med på listan över friskvårdsproducenter.        

 

Förslag: 

Kst omfattar uppdaterat dokument ”Friskvårdsförmån för Brändö kommuns personal 2022”, 

med instruktioner och anvisningar för friskvårdsförmånen 2022 för Brändö kommuns 

anställda.  

 

Beslut: 

Enligt förslag 
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15. Nya färjan Åva-Osnäs, namnförslag och informationsmöte    

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

Infrastrukturminister Christian Wikström meddelat tf. kommundirektör Egil Mattsson per 

telefon, 8.12.2021, om landskapsregeringens inkommande köp av ny begagnad färga som ska 

börja trafikera Åva-Osnäs 2023. Den nya färjan ger en liten kapacitetsökning, några bilplatser 

fler, jämfört med nuvarande Viggen. Den är också betydligt mer bränslesnål vilket är positivt 

med tanke på miljön. Om tidtabellen tillåter kommer färjan att tas i bruk på linjen Åva-Osnäs 

våren 2023 om inte sätts den i trafik på hösten 2023. Bytet sker inte under sommarsäsongen.    

 

Ministern meddelade också att kommunen kommer att få döpa färjan, någonting mer 

passande än nuvarande Fedjefjord. Samt att det finns en tradition av namn på sjöfåglar på 

färjorna inom Ålandstrafiken.  

 

Ministern meddelade även att vi gärna får ordna ett lokalt informationstillfälle där han kunde 

delta eventuellt på distans. Tanken med tillfället är att ge allmänheten möjlighet att ställa 

frågor kring den nya färjan.     

 

Förslag:  

Kommunen ordnar en namninsamling för den nya färjan, där kommunens invånare får ge sina 

förslag på sjöfågelnamn med motivering till varför just den fågeln. Kst väljer därefter fram tre 

förslag inklusive motivering som ges till Kfge att välja mellan.   

  

Styrelsen diskuterar upplägg kring informationstillfälle med ministern och överlåter det 

praktiska kring tillfället åt tf. kommundirektören att ordna.  

 

Beslut: 

Enligt förslag 
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16.  Personalenkät 

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

Kommundirektören ser över att en personalenkät kommer att genomföras med inriktning på 

välmående i arbetet för kommunens samtliga anställda. Personalenkäten görs som ett led i ett 

långsiktigt arbete för att kontinuerligt följa upp och därmed få underlag för att befrämja 

välmående i arbete inom kommunen.  

Tidsplanen är att kunna få ut enkäten så snabbt som möjligt, i början av året.   

 

Förslag:  

Diskussion, om det finns specifika frågor som Kst anser att ska tas med i enkäten. 

 

Beslut: 

Kst anser det viktigt att anonymiteten säkras, att svaren blir sanningsenliga, att återkoppling 

och uppföljning görs efter enkäten. 
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17. Initiativ – Husbilställplats på Brändö 

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

Olli-Pekka Lehtonen har inkommit med ett initiativ om ställplats för husbilar på Brändö (dnr 

75/22.11.2021), se bilaga. 

Tanken är att anvisade ställplatser för husbilar skulle minska husbilar som skulle vara 

parkerade längs vägar eller andar ställen i kommunen. Det har bland annat funnits problem 

med parkerade husbilar vid kommunens simstrand.  

Det som bör beaktas i sammanhanget är om en ställplats för husbil skulle konkurrerar med 

ortens turistföretagare.      

Kan anmärkas att Brändö Stugby Camping tog emot hyrvagnar och husbilar sommaren 2021. 

 

Förslag: 

Kst diskuterar och besluter om ärendet ska utredas vidare. Samt ifall av beslut om vidare 

utredning, om ärendet då ska delegeras till byggnadstekniska nämnden.     

 

 

Ordförande föreslog att inte gå vidare med initiativet om ställplats för husbilar. Med 

motiveringen att kommunen inte ska konkurrera med befintliga campingplatser och 

företagare. Förslaget understöddes av Hans-Olof Gustavsson.   

 

Pia Lindberg-Lumme föreslog att ärendet kunde utredas vidare. Förslaget fick inget understöd 

och förföll.    

    

Beslut:  

Kommunen går inte vidare med initiativet om ställplats för husbilar. Med motiveringen att 

kommunen inte ska konkurrera med befintliga campingplatser och företagare.     
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18. Ansökan om bidrag till festplats på Björkö 

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

Björkö Byalag rf har inkommit med en ansökan om bidrag av Brändö kommun för planerad 

festplats på Björkö (dnr 76/1/2021), se bilaga ansökan och utvecklingsplan.     

 

Skriver följande: 

Vi vill gärna söka 2000€ i bidrag för att bygga en Festplats enligt bifogade bilagor. 

Huvudfinansieringen sker med Leaderbidrag och genom Talko. Vi har också sökt samma 

summa fån Kumlinge kommun men hoppas att även Brändö vill bidra med motsvarande 

belopp. Arrangemang på Björkö görs ofta i tätt samarbete med Lappo. Björkö är också väldigt 

populärt bland turister som besöker Lappo. En festplats på Björkö kan generera positiva 

effekter för gästhamnen, Pellas, Butiken och Restaurangen på Lappo så väl som för hela 

kommunen. 

 

Förslag: 

Kst diskuterar ansökan samt besluter om eventuella bidrag.  

 

Ordförande föreslog avslag på ansökan. Med motiveringen att kommunen understöder endast 

aktiva föreningar inom kommunen. Enhälligt understöd.   

 

Beslut: 

Avslag på ansökan, med motiveringen att kommunen understöder endast aktiva föreningar 

inom kommunen. 
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19. Begäran om yttrande angående förslag till bibliotekspolitiskt program 

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

Landskapsregeringen har sänt en begäran om yttrande (bilaga) angående förslag till 

bibliotekspolitiskt program (bilaga) som utarbetats under 2021, på beställning av 

landskapsregeringen. Det är första gången landskapet Åland får ett sådant styrdokument för 

bibliotekssektorn. 

Programmet berör den kommunala biblioteksverksamheten i hög grad och av den anledningen 

önskar landskapsregeringen höra kommunernas synpunkter på programmet.  

Synpunkterna ska inlämnas senast den 11.2.2022.  

 

Tjänsteman Åsa Lundberg har skickat synpunkter på programmet som Mattsson har 

sammanställt till ett utlåtande för Brändö kommun.  

 

Förslag: 

Styrelsen omfattar med eventuella ändringar förslag till utlåtande för förslag till 

bibliotekspolitiskt program.  

 

Beslut:  

Styrelsen omfattade utlåtande (bilaga) på förslag till bibliotekspolitiskt program med en 

textkorrigering.  
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20. Invånarinitiativ – Asterholma ön skapa förutsättningar för inflyttning  

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

 

Svens Sjöholm har inkommit med ett invånarinitiativ för planläggning av strandnära mark på 

Asterholma för att erbjuda nästa generations skärgårdsbor möjlighet att köpa strandnära mark. 

(dnr 73/2.11.2021) se bilaga. Detta för att öka inflyttningen. Tanken är att kommunen skulle 

vara huvudman för projektet.  

 

Förslag: 

Kst diskuterar initiativet och besluter om ärendet går vidare för fortsatt behandling.      

 

Ordförande föreslog avslag på initiativet. Med motiveringen att kommunen inte kan gå in som 

huvudman. Kommunen stöder privata aktörer som vill planera bostadsområden. Understöddes 

enhälligt.   

 

Beslut:  

Avslag på initiativet. Med motiveringen att kommunen inte kan gå in som huvudman. 

Kommunen stöder privata aktörer som vill planera bostadsområden.  
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21. Vänortstämma i Holmestrand 7-11.6.2022 / EXTRA ÄRENDE  

Kommunstyrelsen 12.1.2022: 
 

Enligt det rullande system som tillämpas mellan kommunerna på Åland står Eckerö, Saltvik 

och Brändö i tur att sända representanter till årets nordiska vänortstämma som arrangeras i 

Holmestrand 7-11.6.2022. Se bilaga inbjudan.  

Föreningen Norden på Åland har i nuläget reserverat två platser per kommun till årets stämma 

och hoppas att kommunerna snarast möjligt utser sina representanter till stämman.  

Kostnaderna fördelas jämt mellan skärgårdskommunerna. Brändö fakturerar i efterskott de 

övriga skärgårdskommunerna.  

John Wrede är vidtalad och han ställer sig positivt till att representera Brändö och 

skärgårdskommunerna på stämman.   

 

Förslag: 

Kst utser John Wrede och eventuellt en representant till att representera Brändö och 

skärgårdskommunerna på vänortstämman.        

 

Beslut: 

John Wrede representerar Brändö och skärgårdskommunernas på vänortstämman.  
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22. Ärenden till kännedom  
Kommunstyrelsen 12.1.2022: 

- Besvär inlämnat gentemot Kfge:s protokoll 11.11.2021 

- Skrivelse om skärgårdstrafiken och tvärgående linjen, svar från landskapsregeringen. 

- Tjänstemannabeslut 
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR 

Kommunstyrelsen 12.1.2022        §§ 1 -  21.  

 

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:  

§§ 1, 2, 3. 

Annan grund för besvärsförbud, vilken: - 

 

 gäller §§. 

 

Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.  

(i allmänhet de tre första §§) 

§§ 4, 6, 16, 22. 

 

Rättelseyrkande  

Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt 

rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa 

paragrafer:  

 

§§ 5, 7-15, 17-21. 

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.  
------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 


