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KALLELSESIDA 

Utfärdad 30.12.2022 

 

Sammanträdestid: 04.01.2023: kl.19:00.  

Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 

 

§ 1. Laglighet och beslutsförhet 

§ 2. Protokolljusterare 

§ 3. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan   

§ 4. Nämndernas mötesprotokoll, PM   

§ 5. Årsklocka 2023 

§ 6. Tjänstebeskrivning för kommuntekniker 

§ 7. Utökad tjänst, utbildningschef 

§ 8. Initiativ om funktionshinderdag 

§ 9. Arbetsgrupp för kommunens vägar samt vägunderhåll 

§ 10. TWeb/Valmu ärendehanteringssystemet 

§ 11. Utse två personer till vindkrafts referensgrupp 

§ 12. Jurmo Turism förslag till sänkt hastighetsbegränsning i bykärnan av Jurmo 

§ 13. Lagförslag om vattenlag, remiss 

§ 14. Energibesparing i kommunen, 30% under fem år   

§ 15. Ärenden till kännedom  

 

 

Protokollet framläggs till påseende 05.01.2023 kl. 12.00 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 

30.12.2022 – 04.01.2023. 

  

Intygar Egil Mattsson, kom.dir. 
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KALLELSESIDA 

Utfärdad 4.1.2023 

 

Sammanträdestid: 04.01.2023: kl.19:00.  

Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 

 

§ 1. Laglighet och beslutsförhet 

§ 2. Protokolljusterare 

§ 3. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan   

§ 4. Nämndernas mötesprotokoll, PM   

§ 5. Årsklocka 2023 

§ 6. Tjänstebeskrivning för kommuntekniker 

§ 7. Utökad tjänst, utbildningschef 

§ 8. Initiativ om funktionshinderdag 

§ 9. Arbetsgrupp för kommunens vägar samt vägunderhåll 

§ 10. TWeb/Valmu ärendehanteringssystemet 

§ 11. Utse två personer till vindkrafts referensgrupp 

§ 12. Jurmo Turism förslag till sänkt hastighetsbegränsning i bykärnan av Jurmo 

§ 13. Lagförslag om vattenlag, remiss 

§ 14. Energibesparing i kommunen, 30% under fem år   

§ 15. Ärenden till kännedom  

§ 16. Extra ärende / Sekreterare för valnämnden 

§ 17. Extra ärende / Anhållan om befrielse från centralvalnämnden samt tillsättande av 

ny suppleant till centralvalnämnden 

§ 18. Extra ärende / Röstning ställen för förhandsröstningen  

§ 19. Extra ärende / Anställning av kökschef 

 

 

Protokollet framläggs till påseende 05.01.2023 kl. 12.00 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 

30.12.2022 – 04.01.2023. 

  

Intygar Egil Mattsson, kom.dir. 
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Protokollssida 

Sammanträdestid: 04.01.2023, kl. 19:00-20:35 

                                  

                                                                        

Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva  

 

Ärenden; §§ 1-19. 

 

Ordinarie:              Personlig ersättare: 

 Tommy Öström, ordf.            Monica Englund 

 Marja Tuomola, viceordf.                    Tobias Blomqvist 

 Mathias Lindman    Mikael Eklund 

 Pia Lindberg-Lumme (förhinder)   Eija Laitala-Pettersson (förhinder) 

 Jonny Karlström    Marianne Karlström 

 

    

Övriga:  

 Jörgen Gustafsson, kfge ordf.  

 Klas-Göran Englund, kfge viceordf.  

 Egil Mattsson, kom.dir.  

 

 

 

Underskrift  Tommy Öström                       Egil Mattsson 

  Ordförande   protokollförare 

 

   

   

 

     

Justering  protokolljusterare  protokolljusterare 

  Marja Tuomola  Jonny Karlström 

      

   

 

Protokollet framlagt till påseende         .2023 

Kommunkansliet i Åva,  

 

Intygar   Utdragets riktighet intygar 

 

Egil Mattsson,  

Kom.dir  datum_______namn_____________________________ 
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1. Laglighet och beslutsförhet 

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

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

närvarande ledamöter beslutfört.   

 

2. Protokolljusterare 

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

Till protokolljusterare valdes Marja Tuomola och Jonny Karlström. 

 

3. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan   

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

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 extra ärenden: 

§ 16. Extra ärende / Sekreterare för valnämnden 

§ 17. Extra ärende / Anhållan om befrielse från centralvalnämnden samt tillsättande av ny 

suppleant till centralvalnämnden 

§ 18. Extra ärende / Röstning ställen för förhandsröstningen  

§ 19. Extra ärende / Anställning av kökschef 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

 

4. Nämndernas mötesprotokoll, PM 

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

Genomgång av följande protokoll och PM m.m.: 

BTN 

Bildningsnämnden 

Biblioteks och kulturnämnden 

Omsorgsnämnden 

 

 

------------------------------------------------------ 
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5. Årsklocka 2023 

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

 

För att få bättre struktur och helhetsbild över verksamhetsåret, speciellt med tanke på 

kommunstyrelsens och fullmäktiges möten, börjar KD arbeta utifrån en årsklocka. Tanken är 

att ha preliminära mötesdatum för både Kst och Kfge inprickade för hela året. Årsklockan är 

självfallet levande och kan ändra utefter behov under året, men med preliminärt färdiga datum 

skulle nämnderna och tjänstemännen också få en klarare tidtabell att utgå ifrån i sitt arbete.     

Som bilaga utkast till mötesdatum för år 2023.       

 

 

Förslag: 

Styrelsen fastställer årsklockans preliminära mötesdatum för 2023.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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6. Tjänstebeskrivning för kommuntekniker 

Kommunstyrelsen 8.8.2022: 

// 

Förslag: 

Hans-Olof Gustavsson föreslås till tjänsten som ny kommuntekniker. 

Gustavsson inleder tjänsteförhållande så snart som möjligt beaktande uppsägningstid från 

nuvarande arbetsplats.  

Ny befattningsbeskrivning skrivs i samband med tillträde och behandlas under hösten av 

Kfge.  

Lönen och övriga praktiska ärenden för befattningen hänskjuts kommundirektören, 

ekonomichefen och Kst presidiet att förhandla och besluta om.            

 

Ärende till Kfge.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

_________________________ 

Kommunfullmäktige 18.8.2022: 

Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.   

Diskussion. 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

 

_________________________ 

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

Vid tillsättande av tjänsten som kommuntekniker (Kfge 149/18.08.2022) beslöts att ny 

befattningsbeskrivning utarbetas i samband med tillträde. Konstateras att beskrivningen ska 

heta tjänstebeskrivning, inte befattningsbeskrivning, då kommunteknikern är tjänsteman. 

Samt att styrelsen bör fastställa en ny tjänstebeskrivning för kommunteknikern.   

Styrelsen behandlar utkast till tjänstebeskrivning för kommunteknikertjänsten.     

 

 

Förslag: 

Ny tjänstebeskrivning för kommunteknikertjänsten omfattas, med korrigeringar.  

 

Ärende till Kfge. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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7. Utökad tjänst, utbildningschef 

Kommunstyrelsen 17.10.2022: 

 

Utbildningschef Julia Grünewald har inkommit med förfrågan om utökad tjänst i procent från 

nuvarande 55% av heltid. Detta med anledning av att det nya kostnadsstället kommunens kök 

placeras under utbildningssektorn fr.o.m. budgeten 2023 och Grünewald därmed får ett nytt 

resultatområde att ansvara för.       

 

Förslag: 

Enligt beslut, Kst 102/2022, ska tjänsten utvärderas.  

Tjänsten utvärderas och därefter fattar Kst beslut i frågan.      

 

Beslut: 

Enligt förslag 

_________ 

 

Kommunstyrelsen 2.11.2022: 

 

Utvärdering av utbildningschefstjänsten med avseende på arbetstiden, som bilaga.  

  

Utgående från utvärderingen, timmar och intervju, och med focus på helheten ej enbart på 

RO-kommunens kök utan även den reella arbetsmängden och utveckling för hela 

utbildningssektorn föreslås en ökning av utbildningschefens tjänsteprocent från nuvarande 

55% till 70%. Tjänsten utvärderas på nytt under år 2024, för möjlighet till justering som kan 

gå i båda riktningar beroende på arbetsmängden.     

 

Förslag: 

Utbildningschefens tjänsteprocent höjs från nuvarande 55% till 70%. Tjänsten utvärderas på 

nytt under år 2024, för möjlighet till justering som kan gå i båda riktningar beroende på 

arbetsmängden.  

 

Ordförande föreslog Bordläggs och KD utreder vidare. Förslaget understöddes av Mikael 

Eklund.  

KD drog tillbaks fördragingens förslag.    

 

Beslut: 

Beslut enligt ordförandes förslag.  

_________________________ 

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

Kommunstyrelsen bordlade ärendet på sitt möte 2.11.2022. Styrelsen behandlar därmed 

ärendet på nytt.   
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Förslag: 

Utbildningschefens tjänsteprocent höjs från nuvarande 55% till 70%. Tjänsten utvärderas på 

nytt under år 2024, för möjlighet till justering som kan gå i båda riktningar beroende på 

arbetsmängden.  

 

Förslag av ordförande: Tjänsteprocent höjs från nuvarande 55% till 65%. Tjänsten utvärderas 

på nytt under år 2024. 

Understöddes enhälligt.  
 

Ärende till Kfge. 
 

Beslut: 

Beslut enligt ordförandes förslag.  
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8. Initiativ om funktionshinderdag  

Omsorgsnämnden § 32/20.10.2022 

 

Bifogas skrivelse om med initiativ om funktionshindersdag av Jaana Pettersson. 

Skrivelsen tar upp behovet av att uppmärksamgöra de funktionshinder som Brändöbor 

stöter på i vardagen och som inte behöver vara så svåra att undanröja. Skrivelsen 

betonar att det gärna får göras till ett jippo med positiv framtoning. 

 

Kommunen har inte ensamt resurser att ordna ett sådant evenemang men kunde väl 

fungera som initiativtagare för ett sådant evenemang under förutsättning att 

tredjesektorn kan engageras. Vissa organisationer har redan ställt sig positiva till idén. 

För att förverkliga projektet behöver tredje sektorn engageras. Lokala samarbetspartners 

kunde vara t.ex. Brändö idrottsförening, Folkhälsan på Brändö, församlingen, Röda 

korset i Brändö, Vård i Livet, Hemgårdsföreningen och Brändö-Kumlinge Lions. 

 

Målgruppen skulle vara brändöbor i alla åldrar, kommunens personal, tredje sektorn, 

lokala aktörer och överhuvudtaget personer som kan påverka den lokala omgivningen i 

vid bemärkelse i Brändö och ha nytta av ett med funktionshindersperspektiv.   

 

Medel för att genomföra projektet behöver anslås. Kostnader för material och 

köptjänster uppstår säkert. Ett genomförande kräver också ett stort engagemang och en 

betydande arbetsinsats från frivilliga.  

 

FÖRSLAG: 

Att nämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att kommunen initierar 

temadagar 2023 med arbetsnamnet ”funktionshinder i vardagen”. En projektbudget om 

2500 € avsätts för ändamålet innefattande materialkostnader och eventuella externa 

köptjänster. Alla sektorer inom kommunen involveras. Det praktiska arbetet och 

planeringen inleds om tillräckligt antal övriga aktörer i kommunen ställer upp.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

_________________________ 

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

Genomgång av omsorgsnämndens förslag i ärendet.   

Diskussion. 

 

Förslag av Karlström: Kommunen förhåller sig positivt till att ge bidrag för initiativet om 

initiativet och verkställande kommer tredje sektorn. Kommunen har inte personresurser att 

själva arrangera projektet.     

Understöddes enhälligt.  

 

Beslut: 

Beslut enligt Karlströms förslag.  
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9. Arbetsgrupp för kommunens vägar samt vägunderhåll 

Byggnadstekniska nämnden 10.11.2022:  

 

Kommunens vägunderhåll är i behov av utredning samt kommunvägarna är i behov av 

utvärdering.  

Förslag: 

Byggnadstekniska nämnden anhåller om att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att 

utreda underhåll av kommunvägarna.  

- Vinterunderhåll. 

- Sommarunderhåll.  

- Avgifter.  

- Utvärdera status på nuvarande kommunala vägar. 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

___________ 

Kommunstyrelsen 29.11.2022: 

Förslag: 

Styrelsen besluter tillsätta arbetsgrupp för kommunens vägar samt vägunderhåll enligt BTNs 

förslag.  

Till medlemmar i arbetsgruppen föreslås: 

NN ordf. 

NN vice 

Olof Holmberg medlem 

Ralf Sandberg medlem 

Kommuntekniker, Hans-Olof Gustavsson, arbetsgruppens sekreterare.    

 

Ordförande föreslog att ärendet bordläggs till nästa möte, understödet enhälligt.  

 

Beslut: 

Bordlagt till nästa möte.  

_________________________ 

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

Genomgång av bordlagt ärende.   

 

Förslag: 

Styrelsen besluter tillsätta arbetsgrupp för kommunens vägar samt vägunderhåll enligt BTNs 

förslag.  

Till medlemmar i arbetsgruppen föreslås: 

NN ordf. 

NN vice 

Olof Holmberg medlem 

Ralf Sandberg medlem 

Kommuntekniker, Hans-Olof Gustavsson, arbetsgruppens sekreterare.   
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Ärend hänskjuts tekniska nämnden.     

 

Ordförandes förslag: Styrelsen tillsätter ingen arbetsgrupp och återför ärendet till nämnden. 

Om nämnden vill kan de tillsätta en arbetsgrupp.     

Enhälligt understöd. 

 

Beslut: 

Beslut enligt ordförandes förslag. 
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10. TWeb/Valmu ärendehanteringssystemet 

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

 

Styrelsen tillsatte i början av året en arbetsgrupp för IT-, webb- och telefonlösningar (Kst 

34/2022). Ärendena som ny hemsida, ny e-postserver i form av Office 365 och ibruktagande 

av Teams samt ny telefonväxel, enligt arbetsgruppens rapport ”Digital uppdatering för Brändö 

kommun”, är alla på gång och ser ut att komma i bruk under början av 2023. Dessa processer 

har samtidigt aktualiserat att kommunen saknar välfungerande digital diarieföring, 

ärendehantering och dokumenthantering.  

 

I dagsläget sköts diarieföringen i Excel i enlighet med den modell kommunförbundet gav vid 

början av året då kommunen var tvungen att övergå till helt elektronisk diarieföring. Har 

konstaterats under året att kansliet måste skaffa ett program för att få ett bättre system med 

diarieföringen, ärendehanteringen och dokumenthanteringen.  

 

En del större kommuner på Åland som Jomala och Lumparland använder programmet 

TWeb/Valmu för att sköta dessa funktioner. Kommunassistent Garpenmalm var i kontakt med 

bolaget och fick en introduktion i programmet varpå en presentation hölls för kansliet där 

Garpenmalm, Gustavsson, Feiring och Mattsson deltog. Sammanfattningen efter 

presentationen var att programmet är exakt det vi söker.  

 

Allt detta i enlighet med att vinna tid och resursers som nu sätts ner på dessa funktioner. 

Nackdelen med programmet är en hög uppstartskostnad och en ganska hög månads 

brukskostnad. Kostnaderna skulle fördelas jämt mellan kommunens fem tjänstemäns 

kostnadsställen. Bilaga offertpriser.      

 

Förslag: 

Kommunen går in för att införskaffa TWeb/Valmu som diarie- och ärendehanteringssystem 

under våren 2023. Medel för uppstart av programmet upptas i tilläggsbudget 1.   

  
 

Beslut: 

Beslut enligt förslag.   
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§ 11. Utse två personer till vindkrafts referensgrupp 

Kommunstyrelsen 04.01.2023 

 

Kumlinge kommun har väkt ett initiativ gällande tillsättandet av en kommunal referensgrupp 

för bevakandet av kommunernas intressen avseende vindkraftsprojektet Sunnanvind. De 

övriga berörda kommunerna dvs. Saltvik, Hammarland, Brändö och Geta visade intresse för 

initiativet när beslut om kallelse till det inledande mötet 20.12.2022 fattades.  

 

Det inledande mötet kring en kommunal referensgrupp hölls i Saltvik 20.12.2022, protokoll 

samt protokollsbilaga som bilaga.  

 

Mötet föreslog att kommunerna i januari utser två representanter var jämte ersättare för att 

ingå i referensgruppen. Hammarlands kommunstyrelse har redan fattat ett sådant beslut. 

Kommundirektörerna fungerar i tur och ordning som protokollförare under sammanträdena.  

Tanken är att nästa möte hålls i februari 2023 efter att kommunerna utsett sina representanter.  

 

Referensgruppen har ingen direkt beslutanderätt utan beslut fattas enligt sedvanliga 

kommunala beslutsgångar. 

 

Mandatet för referensgruppen är att på samtliga berörda kommuners vägnar samla in och 

analysera material, bjuda in till och aktivt delta i sammanträden med representanter för 

operatörerna, LR, planläggare och övriga intressenter samt att framföra kommunerna 

gemensamma tankar och åsikter i projektet. 

 

Förslag: 

Till representanter från Brändö till referensgruppen väljs NN och NN och som ersättare NN 

och NN.  

 

Beslut:  

Ärende bordlades.  
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§ 12. Jurmo Turism förslag till sänkt hastighetsbegränsning i bykärnan av Jurmo 

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

 

Styrelsen för Djurmo Turism AB via Johan Strandvall har inkommit med ett förslag till sänkt 

trafikhastighetsbegränsning i centrum av Jurmo by från 50 km/h till 30km/h under 

sommarsäsongen 1.6–31.8. Orsaken till förslaget är allmän säkerhet och att denna skulle höjas 

om hastighetsbegränsningen sänktes under sommarsäsongen. Förslagskrivelsen och berörda 

vägavsnitt som bilaga.    

 

Strandvall har varit i kontakt med Landskapet i ärendet, som har begärt att han tar det till 

kommunen först.  

 

KD har kontaktat infrastrukturavdelningen på landskapet för att klargöra tågordningen och 

förfarande kring eventuell anhållan om sänkt hastighet. De utmärkta sträckorna på bilagan 

inkluderar både landskapets och kommunens vägar.  

 

Förslag:  

Ärendet sänds till tekniska nämnden som utreder, tar in höranden, i ärendet. Varefter 

nämnden tar ställning till om den sänder en anhållan om sänkt hastighet till 

landskapsregeringen.   

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 13. Lagförslag om vattenlag, remiss 

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

 

Landskapsregeringen ger kommunen möjlighet att lämna synpunkter på utkast till lagförslag 

om vattenlag. Remissbrev och utkast till lagförslag om vattenlag som bilaga. 

 

Utlåtanden ska inlämnas senast den 24 januari 2023. 

 

Förslag till utlåtande från Brändö kommun som bilaga.  

 

Förslag:  

Utlåtande om vattenlag godkänns med eventuella tillägg och ändringar under mötet. Godkänt 

utlåtande sänd in till landskapsregeringen.  

 

Beslut: 

Ärendet bordlagt. 
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14. Energibesparing i kommunen, 30% under fem år   

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

 

På grund av rådande världsläget har kommunen och den enskilda medborgaren sett en 

markant ökning i priset på el och andra energiformer. Detta konstaterades redan under 

diskussionerna och arbetet med budgeten 2023. Ett av fokusområdena i budgeten är en grön 

omställning. Ett av kommunens första steg i denna riktning är anslag för solpaneler till 

Hemgården eller Solkulla under 2023. Ett annat steg är att tekniska sidan kommer att stegvis 

se över armaturer och annan energidriven utrusning och system för att implementera nya 

funktionssätt för att minska på energiförbrukningen. 

För att visa att vi menar allvar med att få ner den egna energiförbrukningen och därigenom få 

ner kostnaderna uppställs ett mål om en 30 % minskning av nuvarande energiförbrukning 

fram till och med 2027. Kommunen vill därigenom visa vägen och uppmuntra den enskilde 

kommuninvånaren, företagaren och fastighetsägaren att göra lika.  

Där mål kan ställas upp och resultaten kan mätas, leder ofta till att saker blir gjorda. 

Därav ställer styrelsen upp ett mål om en minskning på 30 % av kommunens egna 

energianvändningen fram till och med år 2027.      

 

Förslag:  

Styrelsen fastslår ett mål om en minskning på 30 % av kommunens egna energianvändningen 

fram till och med år 2027.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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15. Ärenden till kännedom 

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

- Kansliet går vidare med byte av telefonväxel.  

- DPO, KD har undertecknat DPO avtalet.  

- Komplettering av skatteinkomster 
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16. Extra ärende / Sekreterare för valnämnden  

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

 

Under år 2023 förrättas riksdags-, lagtings- och kommunalval. Centralvalnämnden tillsätts av 

kommunfullmäktige medan övriga beslut fattas av Kst. Fullmäktige tillsatte centralvalnämnd 

för året på sitt möte 13.10.2022 (Kfge 39/13.10.2022).  

I likhet med tidigare valår fattades också beslut om att anställa en sekreterare för valnämnden.  

Eftersom kommunen sedan hösten 2022 har en kommunassisten, Jonas Garpenmalm, 

föreligger det naturligt att han agerar som centralvalnämndens sekreterare. Garpenmalm har 

redan bekantat sig med uppdraget och deltagit i utbildning för valsystemet.  

 

Förslag:  

Kommunassistent Jonas Garpenmalm utses till centralvalnämndens sekreterare.    

  

Beslut: 

Enligt förslag. 
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17. Extra ärende / Anhållan om befrielse från centralvalnämnden samt tillsättande av 

ny suppleant till centralvalnämnden   

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 
 

John Wrede har inkommit med anhållan om befrielse från uppdraget som suppleant (för 

Gunvor Husell) i centralvalnämnden ref. beslut (Kfge 39/13.10.2022). Anhållan om befrielse 

som bilaga.  

Orsak till anhållan är personlig.  

  

Förslag:  

John Wrede beviljas befrielse från uppdraget som suppleant för centralvalnämnden. 

Styrelsen uppmanar fullmäktige att välja ny ersättare.  

 

Ärende till Kfge:   

  

Beslut: 

Enligt förslag. 
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18. Extra ärende / Röstningsställen för förhandsröstningen  

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

 

Under år 2023 förrättas riksdags-, lagtings- och kommunalval. Styrelsen bör officiellt fastslå 

förhandsröstningsställen för valåret. Förhandsröstingställen föreslås i enlighet med tidigare år 

vara Andelshandel i Brändö by och Lappo Andelshandel.    

 

Förslag:  

Kommunens förhandsröstningsställen är Andelshandel i Brändö by och Lappo handelslag.  

 

Ärende till Kfge. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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19. Extra ärende / Anställning av kökschef 

Kommunstyrelsen 04.01.2023: 

 

Styrelsen fastställde arbetsbeskrivning och lön för nya befattningen (anställningen i 

arbetsförhållande) som kökschef till kommunens kök samt utlyste befattningen för att sökas 

för avsikt att kunna tillträdas 01.02.2023, på sitt möte 29.11.2022 (Kst 138/29.11.2022). 

Befattningen var utlyst att söka mellan 8.12.2022 och 30.12.2022, via annons i 

Ålandstidningen, AMS hemsida, kommunens hemsida och på Facebook.  

En ansökan av Anders Klint inkom under ansökningstiden, bilaga. 

Intervju med sökande hölls 03.01.2023 Av Julia Grünewald och Marja Tuomola.  

Grünewalds sammanfattning som bilaga. 

 

Grünewald konkluderar sammanfattningen med att Klint är en mycket lämplig kandidat för 

uppdraget.  

   

Förslag:  

Anders Klint anställs till ny kökschef för kommunens kök. Tillträde sker enligt 

överenskommelse eller senast 01.02.2022. Prövotid om fyra månader från anställningens 

början.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR 

Kommunstyrelsen 04.01.2023        §§ 1 -  19.  

 

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:  

§§ 5,12.11, 13, 17, 18 

Annan grund för besvärsförbud, vilken: - 

 

 gäller §§. 

 

Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.  

(i allmänhet de tre första §§) 

§§ 1-4, 15. 

 

Rättelseyrkande  

Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt 

rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. 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. 
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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.  
------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 


