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KALLELSESIDA 

Utfärdad 22.4.2021 

 

Sammanträdestid: 27.4.2022: kl.19.00.  

Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 

 

§ 52. Laglighet och beslutsförhet 

§ 53. Protokolljusterare 

§ 54. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan   

§ 55. Nämndernas mötesprotokoll, PM  

§ 56. Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 

§ 57. Tjänsten som byggnadsinspektör och kommuntekniker.  

§ 58. Ärenden till kännedom  

 

 

Protokollet framläggs till påseende 4.5.2022 kl.17.00 på kommunkansliet i Åva.  

 

 

Ordförande   Tommy Öström                  enligt uppdrag Egil Mattsson kom.dir. 

 

 

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva, 

kommunkansliet och på kommunens elektroniska anslagstavla/hemsidan under tiden 22 – 

27.4.2022. 

  

Intygar Egil Mattsson, kom.dir. 
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Korrigerad Kallelsesida 

Utfärdad 27.4.2021 

 

Sammanträdestid: 27.4.2022: kl.19.00.  

Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 

 

§ 52. Laglighet och beslutsförhet 

§ 53. Protokolljusterare 

§ 54. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan   

§ 55. Nämndernas mötesprotokoll, PM  

§ 56. Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 

§ 57. Tjänsten som byggnadsinspektör och kommuntekniker.  

§ 58. Indragning av lektorstjänst och föreståndartjänst i grundskolan och inrättande av 

rektorstjänst fr.o.m. 1.8.2022, samt överflyttning av tjänsteman. / Extra ärende   

§ 59. Hyreshöjning fr.o.m. 1.8.2022 / Extra ärende 

§ 60. Kommunens inställning till att Finlands Kommunförbund inrättar en tjänst som 

juridisk sakkunnig i åländska förvaltningsfrågor. / Extra ärende 

§ 61. Kommunens förslag till representanter till Företagsam skärgård. / Extra ärende 

§ 62. Ärenden till kännedom  

 

 

Protokollet framläggs till påseende 4.5.2022 kl.17.00 på kommunkansliet i Åva.  

 

 

Ordförande   Tommy Öström                  enligt uppdrag Egil Mattsson kom.dir. 

 

 

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva, 

kommunkansliet och på kommunens elektroniska anslagstavla/hemsidan under tiden 22 – 

27.4.2022. 

  

Intygar Egil Mattsson, kom.dir. 
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Protokollssida 

Sammanträdestid: 27.4.2022, kl. 19:02-21:02  

                                  

                                                                        

Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva  

 

Ärenden; §§ 52–62. 

 

Ordinarie:              Personlig ersättare: 

 Tommy Öström, ordf.            Monica Englund 

 Marja Tuomola, viceordf. (distans)                  Mathias Lindman 

 Hans-Olof Gustavsson     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, kom.dir.  

 Susanne Österöm (kl. 19:02-20:30) 

 

 

 

 

Underskrift  Tommy Öström                       Egil Mattsson 

  Ordförande   protokollförare 

 

   

   

 

     

Justering  protokolljusterare  protokolljusterare 

  Marianne Karlström  Hans-Olof Gustavsson

  

        

 

Protokollet framlagt till påseende        .2022 

Kommunkansliet i Åva,  

 

Intygar   Utdragets riktighet intygar 

 

Egil Mattsson,  

Kom.dir  datum_______namn_____________________________ 
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52. Laglighet och beslutsförhet 

Kommunstyrelsen 27.4.2022: 

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

närvarande ledamöter beslutfört.   

 

53. Protokolljusterare 

Kommunstyrelsen 27.4.2022: 

Till protokolljusterare valdes Marianne Karlström och Hans-Olof Gustavsson. 

 

54. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan   

Kommunstyrelsen 27.4.2022: 

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 extra ärenden: 

§ 58. Indragning av lektorstjänst och föreståndartjänst i grundskolan och inrättande av 

rektorstjänst fr.o.m. 1.8.2022, samt överflyttning av tjänsteman. / Extra ärende   

§ 59. Hyreshöjning fr.o.m. 1.8.2022 / Extra ärende 

§ 60. Kommunens inställning till att Finlands Kommunförbund inrättar en tjänst som juridisk 

sakkunnig i åländska förvaltningsfrågor. / Extra ärende 

§ 61. Kommunens förslag till representanter till Företagsam skärgård. / Extra ärende 

 

Beslut: 

Enligt förslag 

 

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

 

55. Nämndernas mötesprotokoll, PM 

Kommunstyrelsen 27.4.2022: 

Genomgång av följande protokoll och PM m.m.: 

 

Närings- och utvecklingsnämnden 12.4.2022 

 

------------------------------------------------------ 
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56. Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 

Kommunstyrelsen 27.4.2022: 

 

Genomgång av nämndernas förslag. Inbegripande även Kst:s egna resultatområden (inkl. 

huvudböcker; sammandrag och detalj) till verksamhetsberättelser samt förslag till bokslut för 

verksamhetsåret 2021, samt förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens 

resultat i enlighet med kommunallagen § 70. Genomgång och ”avklubbning” an efter d.v.s. en 

sida i taget.  

I samband med ärendet behandlas också bifogade ”Bekräftelsebrev till revisorn”.  

Revisionen av kommunens räkenskaper går av stapeln 25.05.2021 (ordinarie revisorer 

informerade).  

 

Föreslag:  

Att bifogade förslag till bokslut för år 2021 och verksamhetsberättelse samt 

kommunstyrelsens förslag till åtgärder med anledning av årets resultat godkänns och 

undertecknas av samtliga närvarande styrelseledamöter i enlighet med kommunallagen § 68.  

Utöver bokslutet m.m. godkänns bifogade förslag till ”Bekräftelsebrev till revisorn”.  

Ärendet för revision och till Kfge.  

 

Beslut: 

Enligt förslag.   
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57. Tjänsten som byggnadsinspektör och kommuntekniker.  

Kommunstyrelsen 27.4.2022: 

 

Kst ledigslog tjänsten som byggnadsinspektör och kommuntekniker på sitt möte 12.1.2022. 

Kst förlängde ansökningstiden för tjänsten på sitt möte 15.3.2022. Under den förlängda 

ansökningstiden inkom en intresse förfrågan som drog sig ur ansökningsförfarandet före 

eventuell intervju och en ansökan som resulterade i arbetsintervju. Kandidaten som var på 

intervju meddelade dock 20.4.2022 att denne inte står till förfogande.  

 

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

Kst bör därmed på nytt öppna ansökningsprocessen för tjänsten. Eftersom två 

ansökningsrundor redan genomförts utan att tjänsten blivit tillsatt vore det skäl att delegera 

rätten att utlysa ansökningstiden ånyo om så skulle behövas till kommundirektören.  

 

Rekryteringsgruppen tillsatt av Kst 15.3.2022 (medl. Tommy Öström, Olof Holmberg, Pia 

Lindberg-Lumme, Marja Tuomola och Egil Mattsson) bör även få förlängt mandat tills att 

tjänsten är tillsatt.  

 

Förslag: 

Rekryteringsprocessen för ny byggnadsinspektör och kommuntekniker öppnas på nytt.  

Ansökningstid för tjänsten 28.4-31.5.2022.  

Kommundirektören delegeras rätten att utlysa eller förlänga ansökningstiden ånyo om så 

skulle behövas.    

Rekryteringsgruppen för tjänsten tillsatt av Kst 15.3.2022 får förlängt mandat tills tjänsten är 

tillsatt.  

Alternativa köptjänster under övergångstiden utreds.  

 

Förklaras omedelbart justerat. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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58. Indragning av lektorstjänst och föreståndartjänst i grundskolan och inrättande av 

rektorstjänst fr.o.m. 1.8.2022, samt överflyttning av tjänsteman. / Extra ärende   

Kommunstyrelsen 27.4.2022: 
 

Brändö grundskola leds för tillfälle av en föreståndare som verkar enligt ett skolledaravtal. 

Nya LL om barnomsorg och grundskola (2020:32) omfattar inte denna lösning mera utan en 

rektorstjänst ska inrättas i grundskolan. Malena Strandvall innehar en tjänst som lektor i 

engelska och har varit grundskolans föreståndare sedan 1.8.2015. 

 

 

Förslag: 

Tjänsten som lektor i engelska dras in och omvandlas till rektorstjänst. Skolföreståndare 

Strandvall hörs (per telefon av KD 26.4.2022) i frågan före kommunfullmäktigemötet. 

Nuvarande skolföreståndare Strandvall uppfyller behörighetskraven för tjänsten som rektor 

enligt landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola. 

Nuvarande skolföreståndare Malena Strandvall överförs till tjänsten som rektor fr.o.m. 

1.8.2022. Som motivering till överföring utan lediganslående anförs tillräcklig behörighet och 

erfarenhet för framgångsrikt handhavande av uppgiften. 
 

 

Marja Tuomola föreslog bordläggning för utredning om lektorstjänsten måste avslutas. 

Förslaget understöddes av Marianne Karlström.  

 

 

Beslut: 

Bordläggning för utredning om lektorstjänsten måste avslutas.  
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59. Hyreshöjning fr.o.m. 1.8.2022 / Extra ärende 

Kommunstyrelsen 27.4.2022: 

 

Kommunen har de senaste åren gått in för att försöka förenhetliga hyreshöjningen så lång som 

möjligt.   

Ref. till motiveringarna för förhöjningarna 2021 (Kst 52/14.04.2021). Höjningen har 

förenhetligats till 0,20 €/m2 för kommunens hyreslägenheter, med undantaget 0,10 €/m2 

förhöjning för Lärarbostäderna där inga större renoveringar görs.   

 

Förslag: 

Förslag att hyrorna höjs med samma summa per m2 som 2021 d.v.s. 0,20 € för samtliga 

hyresbostäder. 

Hyran för bostäderna i Brändö hyresbostäder, de sk Lärarbostäderna, 1 och 2 höjs, ref. till att 

inga större renoveringar görs, med hälften av ovannämnda hyresförhöjning d.v.s. 0,10 €/m2. 

Hyreshöjningen gäller fr.o.m. 1.8.2022. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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60. Kommunens inställning till att Finlands Kommunförbund inrättar en tjänst som 

juridisk sakkunnig i åländska förvaltningsfrågor. / Extra ärende 

Kommunstyrelsen 27.4.2022: 

 

Finlands kommunförbund har inkommit med en förfrågan kring de Åländska kommunerna 

inställning till om Finlands Kommunförbund inrättar en tjänst som juridisk sakkunnig i 

åländska förvaltningsfrågor. Personen skulle fysiskt vara stationerad på Åland men anställd av 

Finlands Kommunförbund. Se bilaga 45/1/2022. 

 

Detta skulle betyda en konkret tilläggsresurs på Finlands kommunförbund med focus på 

Ålandsfrågor. Samtidigt skulle samtliga åländska kommuner bli fullvärdiga medlemmar i 

Finlands Kommunförbund och erlägga full medlemsavgift till förbundet. Kostnadsökningen 

för detta är enligt den preliminära riktgivande beräkning för Brändös del 377 €/år.  

 

  

  

 

 

 

 

Förslag: 

Brändö kommun ser nyttan i och ställer sig positivt till att Finlands Kommunförbund inrättar 

en tjänst som juridisk sakkunnig i åländska förvaltningsfrågor. Samt att kommunen därmed 

skulle bli fullvärdig medlem i Finlands Kommunförbund.   

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

 

 

 Euro  Euro Euro 

 2022 FRAMTID SKILLNAD 

Brändö 1138 1515 377 
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61. Kommunens förslag till representanter till Företagsam skärgård. / Extra ärende 

Kommunstyrelsen 27.4.2022: 

 

Inför vårens årsmöte i Företagsam skärgård sökes nomineringar till styrelsen. Årsmötet är 

planerat till den 24.5.2022 på Ålands Landsbygdscentrum. Valberedningen begär in 

kommunernas nomineringar, en kvinna och en man (ordinarie och suppleant).  

John Wrede med personlig suppleant Marianne Karlström har representerat Brändö i 

Företagsam Skärgårds styrelse. Wrede har också varit ordförande för styrelsen och har 

meddelat om att han gärna fortsätter.     

  

Företagsam skärgårds sittande styrelse:  

Ordinarie                                      Personlig suppleant  

Kennet Lundström (vice.ord)       Jenny Nylund  

Gun-Britt Gullbrandsson               Beatrice Sjöberg  

Marie Prokupek                              Niklas Oriander 

John Wrede (ordf.)                        Marianne Karlström  

Madelene Ahlgren-Fagerström   Casper Mickwitz  

Mikael Lindholm                             Magnus Lundell 

 

Förslag:  

Kst nominerar för att representera Brändö, John Wrede (ordinarie) och Marianne Karlström 

(personlig suppleant) till Företagsam skärgårds styrelse, som väljs av föreningens årsmöte 

24.5.2022. Styrelsen väljer medvetet en representant som inte är tjänsteman eller 

förtroendevald. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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62. Ärenden till kännedom 

Kommunstyrelsen 27.4.2022: 

 

- Brändö Kumlinge fiber, försäljningsprocessen.  

- Ålandsbanken inför negativ ränta på checkräkningskonton. Kommunens medel överflyttade 

till Andelsbanken. 

- Begäran om synpunkter inför tilläggsbudget i LR 
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR 

Kommunstyrelsen 27.4.2022        §§ 52 - 62.  

 

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:  

§§ 56, 57. 

Annan grund för besvärsförbud, vilken: - 

 

 gäller §§. 

 

Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.  

(i allmänhet de tre första §§) 

§§. 52-55, 62 

 

Rättelseyrkande  

Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt 

rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa 

paragrafer:  

 

§§ 58, 59, 60, 61 

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. 



                    BRÄNDÖ KOMMUN           KOMMUNSTYRELSEN 

                                                                    27.4.2022 
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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.  
------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 


