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Kallelsesida 
utfärdad 20.1.2022    

Sammanträdestid:    27.1.2022, kl. 18.30 

Sammanträdesplats:  Brändöhallen 

 

§ 1. Laglighet och beslutsförhet 

§ 2. Protokolljusterare 

§ 3. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan    

§ 4. Val av ordförande och viceordförande (presidium) för fullmäktige år 2022 

§ 5. Sammanträdesdag för fullmäktige 

§ 6. Val av kommunstyrelse för 2022–2023  

§ 7. Val av ordförande och viceordförande (presidium) för kommunstyrelsen för  

2022–2023 

§ 8. Nytt ekonomisystem för kommunerna – avrop 

§ 9. 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) 

§ 10. Marknadsavgifter till borgenslånet för Jurmo och Torsholma vatten 

§ 11. Ärenden till kännedom 

 

 

 
 

Protokollet framläggs till påseende 3.2.2022, kl.17.00 på kommunkansliet i Åva 

 

Sammankallare Jörgen Gustafsson, kfge.ordf. 

 

enligt uppdrag Egil Mattsson, tf kommundirektör. 

 

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva 

(kommunkansliet) samt på kommunens elektroniska anslagstavla tiden 20-27.1.2022. 

 

Intygar Egil Mattsson, tf kommundirektör. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Sammanträdestid: 27.1.2022 kl.18:30 – 18:51  

Sammanträdesplats: Brändöhallen 

                                       

Beslutande 

Ordinarie:    Suppleanter:                                       

 

 Jörgen Gustafsson, ordf.   

 Klas-Göran Englund, viceordf.   Ewert Gustafsson 

 Karl-Johan Henriksson,  

 Kim Hohmann    

 Olof Holmberg (på distans)                              

 Roger Husell     

 Marja Helin    

 Margaret Lundberg (förhinder)                     

 Susanne Sandberg   

 Malena Strandvall   Jaana Pettersson (på distans)  

 Tiina Thörnroos      

  

      

Övriga:   

 Tommy Öström, kst.ordf. 

 Marja Tuomola, kst.viceordf. 

 Egil Mattsson, tf kommundirektör    

 Susanne Öström, ekonomichef  

 
 

Paragraf §§ 1 - 11  
 

Underskrift                                    

Roger Husell  Jörgen Gustafsson Egil Mattsson 

Ordförande  Ordförande       protokollförare 
 §§ 1-4  §§ 5-11 

  

Ewert Gustafsson  Susanne Sandberg  

protokolljusterare  protokolljusterare 
 

 

Protokollet framlagts till påseende:  

Kommunkansliet i Åva,   

 

Intygar 

 Egil Mattsson 

Tf. kom.dir.     
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1. Laglighet och beslutsförhet 

Kommunfullmäktige 27.1.2022:   

Ordf. konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet  

närvarande ledamöter beslutfört.  

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

 

2.  Protokolljusterare  

Kommunfullmäktige 27.1.2022:   

Till protokolljusterare valdes Ewert Gustafsson och Susanne Sandberg 

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

 

3. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan    

Kommunfullmäktige 27.1.2022:   

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: 

Föredragningslistan godkänd utan ändringar. 

----------------- 
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4. Val av ordförande och viceordförande (presidium) för fullmäktige år 2022 
Kommunfullmäktige 27.1.2022:   

Ordf. redogjorde för ärendet. Konstaterades att ett presidium som består av en  

ordförande och en viceordföranden skall utses för kalenderåret vid samma 

valförrättning. 

 

 

Förslag: (på mötet):  

Förslag av mötesordförande Roger Husell omval d.v.s.: 

Jörgen Gustafsson, ordförande 

Klas-Göran Englund, viceordförande 

  

Förklaras omedelbart justerat. 

 

Beslut: 
Förslaget omfattades enhälligt.  
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5. Sammanträdesdag för fullmäktige 
Kommunfullmäktige 27.1.2022:   

Ordf. redogjorde för ärendet. Konstaterades att kommunfullmäktige (förkortas i text i  

ärenden framöver i allmänhet Kfge) besluter om vilka dagar sammanträden skall äga rum.  

  

  

Förslag (på mötet): 

Förslag av ordförande Jörgen Gustafsson 

Torsdag kl. 19.00 om mötet är kort (1,5 h)  

 

Beslut: 

Förslaget omfattades enhälligt.    
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6. Val av kommunstyrelse för 2022–2023  

Kommunfullmäktige 27.1.2022:   

Ordf. redogjorde för ärendet. Konstaterades att fullmäktige först tillsätter en styrelse  

(förkortas i text i ärenden framöver: Kst). 

  

Förslag (på mötet): 

Förslag av ledamot Roger Husell omval d.v.s.: 

Ordinarie:   Personliga ersättare:  

Tommy Öström  Monica Englund 

Marja Tuomola     Mathias Lindman 

Hans-Olof Gustavsson   Mikael Eklund 

Pia Lindberg-Lumme  Eija Laitala-Pettersson 

Jonny Karlström  Marianne Karlström 

 

Ärendet förklaras omedelbart justerat. 

 

Beslut: 

Förslaget omfattades enhälligt 
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7. Val av ordförande och viceordförande (presidium) för kommunstyrelsen för  

2022–2023 

Kommunfullmäktige 27.1.2022: 

Ordf. redogjorde för ärendet. Konstaterades att kommunfullmäktige först tillsätter en  

kommunstyrelse varefter bland dem som utsetts utses ett presidium bestående av en  

ordförande och en eller två viceordföranden. Konstaterades att kommunstyrelsen under  

tidigare år haft en viceordförande. 

 

Förslag: (på mötet); 

Förslag av ledamot Karl-Johan Henriksson omval, understöddes av Tiina Thörnroos.  
 

Tommy Öström, ordförande 

Marja Tuomola, viceordförande ordförande 

 

Ärendet förklaras omedelbart justerat. 

 

Beslut:  

Enligt förslag 
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8. 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 

 

__________________________ 

Kommunfullmäktige 27.1.2022: 

Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. 

Diskussion. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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9. 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 

 

 

__________________________ 

Kommunfullmäktige 27.1.2022: 

Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. 

Diskussion. 

 

Beslut: 

Enligt förslag 
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10. Marknadsavgifter 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 

 

 

__________________________ 

Kommunfullmäktige 27.1.2022: 

Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. 

Diskussion. 

 

Beslut: 

Enligt förslag 
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11.  Ärenden till kännedom  

Kommunfullmäktige 27.1.2022:   

KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom: 

- Kst:s mötesprotokoll 12.1.2022 

- Lehtinens rapport, ute på utlåtanderunda till nämnderna och personalenheterna. 
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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: 27.1.2022, §§ 1 - 11. 

 

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. 

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

 
 

 


