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§ 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET 
§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 
§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
§ 4 VAL AV FULLMÄKTIGES PRESIDIUM 2022 
§ 5 VAL AV KOMMUNSTYRELSE 2022-2023 

§ 6 FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 2022 
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Erik Brunström, kommundirektör, på uppdrag av Anders Englund, kommunfullmäktiges äldste. 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 05.01.2022. 
 
Protokollet publiceras på kommunens hemsida den 14.01.2022 och är även möjligt att ta del av på Vårdö 
kommunkansli. 
 

Intygar Lisbeth Lindfors, kanslisekreterare  
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                  § 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige § 1/13.1.2022 
 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn till 
antalet närvarande.  
 
Vårdö kommuns förvaltningsstadga 6 samt 10-16 §§ reglerar kallelse till, föredragningslista 
för, kungörelse av, ledamots förfall och styrelsens representanter, ordförandeskap samt 
namnupprop vid fullmäktiges sammanträden.  
 
Enligt 23 § 1 mom. i kommunallag för landskapet Åland är fullmäktige beslutfört då minst 
två tredjedelar av ledamöterna är närvarande (för Vårdö 6 fullmäktigeledamöter). Om 
antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar till följd av att en eller flera av de 
närvarande ledamöterna är jäviga i ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ett ärende. 
 
Konstateras: 
Det första sammanträdet för året öppnas av Anders Englund i egenskap av ”äldste”; den 
ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag. Ledamoten utövar ordförandeskapet 
tills valförrättning av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige slutförts. 
 
Kommunfullmäktiges möteskallelse har annonserats i Wårdö Info och på kommunens 
anslagstavla har per 5.1.2022 kungjorts att kommunfullmäktige sammanträder torsdagen 
den 13.1.2022 på Vårdö kommunkansli kl. 19.00.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan jämte bilagor har per samma datum skickats åt 
fullmäktigemedlemmarna och åt kommunstyrelsens ordförande och viceordförande. 
Utöver de ordinarie ledamöterna har handlingarna skickats även åt ersättarna. 
 
Det justerade protokollet publiceras på kommunens hemsida fredagen den 14.1.2022. 
Protokollet finns därefter även tillgängligt på kommunkansliet.  
 
Ledamoten Yvonne Skaglund har gentemot kommunkansliet på förhand meddelat 
förhinder. 
 
Mötet bevistas av 9 beslutande ledamöter varav 8 ordinarie och torde därmed kunna 
konstateras lagligen sammankallat och beslutfört. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
--------------------------- 
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§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige § 2/13.1.2022 
 
Justering av protokoll regleras i förvaltningsstadgan 42 §. Protokollet ska justeras av två 
fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag separat för varje sammanträde.  
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Gerd Lönnström och Yvonne Skaglund i tur att 
verka som protokolljusterare. 
Protokollet justeras i mån av möjlighet omedelbart efter sammanträdet eller annars 
påföljande dags förmiddag. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Gerd Lönnström och Mikael Lundell. 
--------------------------- 
 
 

§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunfullmäktige § 3/13.01.2022 
 
Föredragningslistan ska enligt förvaltningsstadgans 11 § innehålla en redogörelse för de 
ärenden som ska behandlas och förslag till beslut. Enligt 18 § ska ärendena föredras i den 
ordning de intagits i föredragningslistan, ifall inte fullmäktige beslutar om en annorlunda 
ordning. Där regleras även förutsättningar för ändringar i eller återkallande av förslag. 
 
Förutsättningar för behandling av ärenden därutöver regleras enligt kommunallagen 44 §.  
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar. 
--------------------------- 
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§ 4 VAL AV FULLMÄKTIGES PRESIDIUM 2022 

Kommunfullmäktige § 4/13.01.2022 
 
Enligt Kommunallagen 40 § - Val av presidium, gäller att fullmäktige bland sina ledamöter 
väljer ett presidium som består av en ordförande och högst två vice ordförande. Presidiet 
väljs för ett år i sänder. Hela presidiet utses vid samma valförrättning. 
 
Presidiet skall väljas vid kalenderårets första sammanträde. Den ledamot som längst 
innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen utövar ordförandeskapet tills valförrättningen 
har slutförts. Om flera av ledamöterna tillhört fullmäktige lika lång tid, utövas 
ordförandeskapet av den ledamot som är äldst av dessa.   
 
Enligt Vårdö kommun förvaltningsstadga kap III § 4 ska det finnas en ordförande och en vice 
ordförande i kommunens fullmäktige. 
 
Under år 2021 har Anders Englund varit ordförande och Matilda Eriksson viceordförande. 
 
Diskussion: 
Föreslås omval av sittande presidium. Understödes. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att omvälja fullmäktiges presidium så att Anders 
Englund utses till ordförande och Matilda Erikson till viceordförande för år 2022. 
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§ 5 VAL AV KOMMUNSTYRELSE 2022-2023 

Kommunfullmäktige § 5/13.01.2022 
 
Enligt Kommunallagen (ÅFS 1997:73) 48 § mom 1 och 2 - Tillsättande av styrelse, gäller att 
fullmäktige tillsätter en styrelse vid ett sammanträde som fullmäktige håller i januari. 
Antalet ledamöter skall vara minst fem. 
 
Ledamöterna och personliga ersättare för dem utses för två år åt gången. 
 
Valbar till ledamot i styrelsen är enligt samma lags 47 § den som har kommunen som sin 
hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet. 
 
Valbar till ledamot i styrelsen är inte 
1) (2017/119) den som är minderårig eller som har förklarats omyndig, 
2) en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol, 
3) en avdelningschef vid Ålands landskapsregerings centrala ämbetsverk, 
4) den som är anställd hos kommunen inom kommunens centralförvaltning och som lyder 
under kommunstyrelsen, 
5) den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en nämnd eller annars 
svarar för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av kommunstyrelsen samt 
6) ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för en organisation som har 
hand om bevakningen av personalens intressen i kommunen. Valbar är inte heller den som i 
egenskap av förhandlare för organisationen eller i annan motsvarande egenskap ansvarar 
för intressebevakningen. 
 
Den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige kan inte samtidigt vara ledamot eller 
ersättare i styrelsen förutom då fullmäktige tillträtt efter nyval och en ny styrelse ännu inte 
har utsetts. 
 
Den som är medlem av landskapsregeringen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare 
i styrelsen. 
 
En ledamot i fullmäktige eller landskapsregeringen får utses till ledamot eller ersättare i 
styrelsen endast om denna lämnat skriftligt samtycke därtill. 
 
Majoriteten av ledamöterna i styrelsen får inte vara personer som är anställda av 
kommunen. 
 
Enligt Jämställdhetslagen (FFS 1986/609) 4 a § - Sammansättningen av organ inom den 
offentliga förvaltningen och organ som utövar offentlig makt, gäller att kvinnor och män 
skall vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något 
annat. 
 
Enligt Vårdö kommuns förvaltningsstadga kap IV § 43 består kommunstyrelsen av 5-7 
ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare för dessa. Styrelsen behöver även ha en 
ordförande och en viceordförande, som utses bland styrelsens ordinarie ledamöter. 
 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#2017/119


VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 1/13.01.2022 

KOMMUNFULLMÄKTIGE                                                                                                     Sida 7 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

 
För perioden 2020-2021 har Vårdö kommunstyrelse haft följande sammansättning: 
 

Ordinarie Ersättare 

Mikael Lindholm, ordförande Åsa Björklund 

Fanny Sjögren, viceordförande Mats Björklund 

Carl-Gustav Sjölund Lars-Erik Eriksson 

Magnus Lundell Maria Granlid 

Malin Olofsson (tid Gunilla Boman) Agneta Danielsson (tid Malin Olofsson) 

Krister Johansson Pontus Grunér 

Alda Valdmane Bethina Diederichs-Mattsson 

 
Diskussion: 
Föreslås omval av sittande styrelse. Understödes. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att omvälja kommunstyrelsen i sin helhet enligt 
ovan, med ordförande Mikael Lindholm och viceordförande Fanny Sjögren, för perioden 
2022-2023. 
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§ 6 FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 2022 

Kommunfullmäktige § 6/13.01.2022 
 
Enligt 41 § i Kommunallag för landskapet Åland jämte 5 § Vårdö kommuns förvaltnings-
stadga skall fullmäktige besluta om vilka dagar sammanträden skall äga rum. Fullmäktige 
skall även sammanträda då styrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktiges ledamöter 
begär det för ett visst ärende eller då fullmäktiges ordförande anser att det behövs. 
 
Fullmäktige har under de senaste åren sammanträtt vid behov, torsdagar kl 19, 
företrädesvis på Vårdö kommunkansli, fyra till sju gånger per kalenderår. 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdesdagar och mötestid för år 2022. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar att möten hålls veckorna 24, 46 och 50 samt därutöver vid 
behov, företrädesvis på torsdagar i jämna veckor, kl 19:00 på kommunkansliet ifall inte 
annat meddelas. 

   

§ 7 ÖVRIGA ÄRENDEN, FRÅGESTUND 

Kommunfullmäktige § 7/13.01.2022 
 
 
 

 
Beslut:  
Diskuteras och redogörs för bland annat budgetuppföljning och befolkningsutveckling 2021. 
--------------------------- 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar 
sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan 
enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 
över beslutet. 
 
Paragrafer  

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
(sen instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer - 

Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 
nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grund för besvärsförbudet: - 

 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Myndighet till vilken 
rättelseyrkande kan 
framställas, samt tid för 
yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 
rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser 
eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av 
kommunmedlemmar. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 
 
Kommunstyrelsen i Vårdö 
Vårdöbyväg 11 
22550 Vårdö 
 
Paragrafer: - 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha 
fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat 
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet 
lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 
 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med 
anledning av rättelseyrkanden 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 en 
som är part eller 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. 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: 1-7 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte 
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter 
att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 

 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: - 
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 
BESVÄRSSKRIFT 

Besvärsskrift 
I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den 
dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

Inlämnande av besvärshandlingarna 
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. 
 

 


