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Protokollet framläggs till påseende 28.03.2023 kl. 12.00 på kommunkansliet i Åva.  

 

 

Ordförande   Tommy Öström                  enligt uppdrag Egil Mattsson kom.dir. 
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Protokollssida 

Sammanträdestid: 21.03.2023, kl. 19:00-20.05 

                                  

                                                                        

Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva  

 

Ärenden; §§ 47–57 

 

Ordinarie:              Personlig ersättare: 

 Tommy Öström, ordf.            Monica Englund 

 Marja Tuomola, viceordf.   (distans)                 Tobias Blomqvist 

 Mathias Lindman    Mikael Eklund 

 Pia Lindberg-Lumme     Eija Laitala-Pettersson 

 Jonny Karlström (distans)   Marianne Karlström 

 

    

Övriga:  

 Jörgen Gustafsson, kfge ordf.  

 Klas-Göran Englund, kfge viceordf.  

 Egil Mattsson, kom.dir.  

 

 

 

Underskrift  Tommy Öström                       Egil Mattsson 

  Ordförande   protokollförare 

 

   

   

 

  Mikael Eklund  Jonny Karlström 

Justering  protokolljusterare  protokolljusterare 

      

      

   

 

Protokollet framlagt till påseende         .2023 

Kommunkansliet i Åva,  

 

Intygar   Utdragets riktighet intygar 

 

Egil Mattsson,  

Kom.dir  datum_______namn_____________________________ 
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47. Laglighet och beslutsförhet 

Kommunstyrelsen 21.03.2023: 

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

närvarande ledamöter beslutfört.   

 

48. Protokolljusterare 

Kommunstyrelsen 21.03.2023: 

Till protokolljusterare valdes Mikael Eklund och Jonny Karlström. 

 

49. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan   

Kommunstyrelsen 21.03.2023: 

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 ändringen att § 53. Integrationsprogram, stryks från 

föredragningslistan. Ärendet tas upp på nästa möte i stället.   

Enhälligt understöd.  

 

Beslut: 

Enligt förslag.   
 

 

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

 

50. Nämndernas mötesprotokoll, PM 

Kommunstyrelsen 21.03.2023: 

Genomgång av följande protokoll och PM m.m.: 

 

Biblioteks och kulturnämnden 06.03.2023. 

 

 

 

------------------------------------------------------ 
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51. Kommunfullmäktige beslutens laglighet 16.03.2023 

Kommunstyrelsen 21.03.2023: 

 

Genomgång av Kfges protokoll i ärendet. 

 

Förslag: 

Att samtliga besluts verkställs eftersom de anses vara fattade i överenstämmelse med 

kommunallagen.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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52. 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%.   

 

Kim Hohmann anförde ett förslag men drog tillbaka förslaget.  
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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”.    

 

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.  
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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. 

 

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.   
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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.  
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53. 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. 
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§ 54. Skärgårdskommunernas samarbete inför Lagtingsvalet  

Kommunstyrelsen 21.03.2023: 

 

På skärgårdskommunernas senaste möte på Kökar 14.11.2022 beslöts om kommunerna skulle 

utse representanter till en informell gruppen som skulle skissa på skärgårdsfrågor att lyfta 

inför lagtingsvalet i höst. Gruppen skulle komma med ett konkret förslag på frågor att lyfta 

som skärgårdskommunmötet kan ta ställning till före sommaren. Föglö sammankallar första 

mötet som hålls på Föglö 20.3.2023.  

KD har diskuterat ärendet med styrelse-, styrelse vice- och fullmäktigeordförande och 

framkommit till att representanter från Brändö är någon av dem, kan variera, samt KD. Till 

fösta mötet som hålls på Föglö 20.3 deltar fullmäktigeordförande och KD.  

De kommande mötena kommer att vara möjliga att delta i på distans.  

 

Förslag: 

Kommunens representation i samarbetsgruppen för frågeställningar inför lagtingsvalet är 

någon av styrelseordförande, styrelse viceordförande eller fullmäktigeordförande samt KD.         

 

Beslut: 

Enligt förslag.  
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§ 55. Förslag till skärgårdsrepresentant till Visit Ålands styrelse 

Kommunstyrelsen 21.03.2023: 

 

Niklas Eriksson (KD Föglö) har per epost uppmärksammat övriga KD för 

skärgårdskommunerna per epost 02.03.2023 att mandattiden (två år) för 

skärgårdskommunernas representant Satu Numminen i Visit Ålands styrelse utgår i år. 

Numminen har suttit i styrelsen ett flertal år framförd av skärgårdskommunerna. 

Enligt mellankommunala ombudsstämmans beslut skall Numminen föras fram som kandidat 

igen, under förutsättning att hon ställer upp.  

Numminen har meddelat att hon efter flera år på posten gärna kan avstå uppdraget, men kan 

fortsätta om det absolut inte hittas någon annan kandidat från skärgården. 

Eriksson har uppmanat KD i skärgårdskommunerna att höra sig för i respektive kommuner 

för potentiella kandidater. Det vore av vikt att hitta potentiell kandidat som arbetar inom 

turismnäringen och som kan föra fram skärgårdsperspektivet.  

KD har talat i ärendet med Eija Laitla-Pettersson som bedriver Brändö Bike&Bed på Brändö 

och som är suppleant i kommunstyrelsen. Eija har meddelat att hon är intresserad av 

uppdraget och ställer sig till förfogande som kandidat/representant för skärgårdskommunerna 

till Visit Ålands styrelse. Representationen är ett mellankommunalt ärende vilket gör att om 

fler kandidater från skärgården förs fram försöker skärgårdskommunerna enas kring en 

kandidat.  

Valberedningen till Visit Ålands styrelse ska ha förslagen senast 24 mars.  

 

Förslag:  

Styrelsen för farm Eija Laitila-Pettersson som förslag till skärgårdskommunernas kandidat till 

Visit Ålands styrelse.    

     

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 56. Ersättning för anordnande av förhandsröstningsställen 

Kommunstyrelsen 21.03.2023: 

 

Under år 2023 förrättas riksdags-, lagtings- och kommunalval. Styrelsen fastslog 

förhandsröstningsställen för valåret på sitt möte 04.01.2023. Förhandsröstingställen blev i 

enlighet med tidigare år Brändö Andelshandel och Lappo Handelslag.  

KD har diskuterat ersättning för anordnande av förhandsröstingställe med respektive part. 

Ersättningens storlek utgår från senaste vals belopp. Lappo Hlg erläggs enligt 

överenskommelse 500 € per val och Brändö Ahl. 700 € per val. Skillnaden motiveras med att 

antalet förhandsröstare inom Vägnätet/Jurmo sannolikt är avsevärt större än för Lappo och att 

förhandsröstningen binder upp butikens personal. 

 

Förslag: 

Lappo Hlg erläggs 500 € per val och Brändö Ahl. 700 € per val för anordnande av 

förhandsröstningsställe under valåret 2023.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 57. Ärenden till kännedom  

Kommunstyrelsen 21.03.2023: 

 

- Integrationsmöte i Sund 15.02.2023 

- BKF andelstämma 20.02.2023 

- Ny hemsida 02.03.2023 

- Grupp 44 möte 15.03.2023 

- Trafikgruppens möte 16.03.2023 

- Integrationsmöte i Mariehamn 13.03.2023 

- Skärgårdskommunsrepresentanter på möte på Föglö 20.03.2023 
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR 

Kommunstyrelsen 21.03.2023        §§ 47 -  57.  

 

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:  

§§. 52, 53,   

Annan grund för besvärsförbud, vilken: - 

 

 gäller §§. 

 

Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.  

(i allmänhet de tre första §§) 

§§. 48-50, 57 

 

Rättelseyrkande  

Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt 

rättelseyrkande beträffande följande paragrafer.  

§§ 47, 51, 54, 55, 56 

 

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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


