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§ 17 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige §17/23.10.19 
Enligt 23 § 1 mom. i kommunallag för landskapet Åland är fullmäktige beslutfört då minst två 
tredjedelar av ledamöterna är närvarande. (I Vårdö 6 fullmäktigeledamöter). Om antalet 
närvarande ledamöter understiger två delar till följd av att en eller flera av de närvarande 
ledamöterna är jäviga i ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ett ärende. 
 
På kommunens anslagstavla har onsdagen den 16.10.2019 kungjorts att 
kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 23.10.2019 på kommunkansliet i Vårdö 
kl. 19.00 och att protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdagen den 24.10.2019. 
Protokollet finns även tillgängligt på kommunkansliet. Kommunfullmäktiges möteskallelse 
har annonserats i Wårdö Info den 01.10.2019. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt fullmäktigemedlemmarna och 
kommunstyrelsens ordförande och viceordförande onsdagen den 16.10.2019.  
 
Förutom åt de ordinarie ledamöterna har föredragningslistan och alla bilagor skickats åt 
ersättarna. Dessa erhåller en skild kallelse i händelse någon av de ordinarie ledamöterna ej kan 
närvara. 
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 18 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige §18/23.10.19 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Kaj-Gunnar Sjölund och Håkan Grunér i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Håkan Grunér och Yngve Bjurne. 
--------------------------- 

§ 19 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunfullmäktige §19/23.10.19 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns. 
---------------------------  
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§ 20 SLUTAMORTERING AV PAF-LÅN 

Kommunstyrelsen §77/05.06.2019, SLUTAMORTERING AV PAF-LÅN 
 
Vårdö Idrottskamrater har upptagit två stycken PAF-lån, benämnda 00008 och 
00009. Saldo per 31.12.2018 är 14 574, 75 € och 17 917, 75 €. Räntan är 1,0 % och 
lånen löper ut 2026. 
 
Det visar sig när man läser skuldebreven att det är Vårdö kommun som är gäldenär 
och ej Vårdö IK. Tidigare så betalade Vårdö kommun amorteringen och 
vidarefakturerade VIK samtidigt som man fördelade föreningsbidrag för att VIK 
skulle kunna återbetala de fakturerade beloppen. 
 
Mot den bakgrunden kan det vara motiverat att söka slutamortera lånen för att 
förenkla bokslutshanteringen både för Vårdö kommun och VIK, samt att slippa 
betala onödiga räntekostnader. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att PAF-lånen slutamorteras. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

----- 
 

Kommunfullmäktige §20/23.10.19 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att PAF-lånen slutamorteras. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 3/23.10.2019 

KOMMUNFULLMÄKTIGE                                                                                                     Sida 5 

 

 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 21 TILLÄGGSANSLAG FÖR VÅRDSÄNGAR, OMSN 

Omsorgsnämnden § 35/27.5.2019, TILLÄGGSANSLAG FÖR KÖP AV VÅRDSÄNGAR 
 

För att kunna ha en fungerande verksamhet på Strömsgården behöver vi köpa in 4 
vårdsängar, 4 sängbord, samt några säng hjälpmedel. Vi saknar i dagsläget 4 
sängar. Dels beroende på att flera av våra boende övergått till vårdsäng istället för 
privatsäng, då deras hälsotillstånd har försämrats och de inte längre kan använda 
sin privata säng. Men även att vi under vårvintern renoverat och färdigställt en 
lägenhet för parboende(2 sängar). Vi har under vinter och vår kunnat hyra in 3 
sängar från Sunds kommun, nu behöver de dock få tillbaka sina sängar.  
Beloppet för detta inköp uppgår enligt tidigare offert till ca 10 000 euro exkl moms, 
ÄOL har ännu inte fått svar på den nya offertförfrågan. 
 
I budget 2019 finns inte något utrymme för inköp i den här storleksklassen.  
 I äldreomsorgens budget finns ingen som helst luft budgeterat, vilket gör att det är 
omöjligt att omdisponera eller inbespara penningmedel i den här storleken. 

 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Omsorgsnämnden diskuterar ärendet. 
Äldreomsorgsledaren väntar på svar från Lojer gällande om offerten från februari 
fortfarande är aktuell. 
 
Omsorgsnämndens beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar efter diskussion att anhålla hos kommunstyrelsen om ett 
tilläggs anslag om 9 400 euro för inköp av 4 vårdsängar, 4 sängbord samt säng 
hjälpmedel till dessa sängar. 
Beloppet är baserat på den offert som inkom från Lojer i februari 2019.  

----- 
Kommunstyrelsen §79/05.06.2019, TILLÄGGSANSLAG FÖR VÅRDSÄNGAR, OMSN 

 
Följande beredning är gjord mot den förutsättningen att kommunstyrelsen går in för 
att föreslå bifall till omsorgsnämndens förslag inför kommunfullmäktige. 
 
Tilläggskostnaden bör anses motiverad mot den bakgrunden att alla rum på 
Strömgården måste vara i skick att ta emot boende. Däremot så har 
kommunfullmäktiges budget för 2019 godkänts mot bakgrunden att detta behov 
redan var tillfredsställt, vilket det nu alltså inte är. Därför så måste verksamheten ta 
sitt ansvar för att spara ihop de pengar som nu saknas. Därför så föreslår 
kommundirektören följande realistiska inbesparingar: 
1500 € på 4440 Utbildnings och kulturtjänster, 1000 € på 4530 Beklädnad, 1400 € 
på Inventarier och 1000 € på Övrigt material, vilket ger en total inbesparing på 
4900 €. 
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Motiveringen till ovanstående inbesparing är en rak prioritering, att sängar och 
sängbord behövs mer än det som blir inbesparat. 
 
Det är viktigt att konstatera att 5143, 39 € redan har använts till sängar och 
sängbord under 2019, vilket innebär att det totala anslaget för dessa inventarier blir 
ca 14 500 €. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ovanstående inbesparingar görs i 
driftsbudgeten och överförs till investeringsanslagen för Strömsgården. Mellanskillnaden 
finansieras av redan beviljade investeringsanslag, under förutsättning att den gamla 
offerten fortfarande gäller. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

----- 
 
Kommunfullmäktige §21/23.10.19 

 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar om följande inbesparingar på driften 2351 Hemservice: 
1500 € på 4440 Utbildnings och kulturtjänster, 
1000 € på 4530 Beklädnad, 
6500 € på 4580 Inventarier, och 
1000 € på 4600 Övrigt material. 
 
Dessutom överförs redan bokförda driftkostnader på 4580 Inventarier till 
investeringskontot. 
 
Strömsgårdens investeringskonto utökas med de begärda medlen om 9400 €. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 22 REVIDERAD FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR VÅRDÖ KOMMUN 

Kommunstyrelsen §93/04.09.2019, REVIDERAD FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR VÅRDÖ 
KOMMUN 

 
Bilaga 2 
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att kommunens förvaltningsstadga skall revideras. 
Huvudsakligen har följande förändringar skett gentemot nu gällande stadga: 
- stadgan har anpassats till de nya bestämmelserna om elektronisk förvaltning, 
- stadgan har blivit mer stringent för att förenkla vilket ansvar och befogenheter som 

vilar på respektive organ och tjänsteman, 
- nämndernas instruktioner har brutits ut och blivit skilda dokument, 
- kommunstyrelsens uppgifter har renodlats, 
- nämndernas delegeringar har gjorts enhetliga, 
- kommundirektörens delegering har ömsom ökat och minskat, och 
- vägledning hur beslut skall fattas har plockats bort och kommer istället att återfinnas i 

kommande styrdokument om personalen. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till 
förvaltningsstadga antas och börjar gälla från 1.1.2020. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

----- 
 
Kommunfullmäktige §22/23.10.19 

 
Bilaga 1 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige antar förslaget till ny förvaltningsstadga. 
Stadgan träder i kraft från 1.1.2020. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 23 ARBETSBESKRIVNING FÖR BIBLIOTIKARIE, SKBN 

Skol- och bildningsnämnden §16/07.05.2019, ARBETSBESKRIVNING FÖR BIBLIOTIKARIE 
 
Lönesystemet i AKTA bygger på att den uppgiftsrelaterade lönen bestäms enligt 
uppgifternas svårighetsgrad. Enligt AKTA granskas uppgifternas svårighetsgrad 
lönepunktsvis, om ingenting annat har avtalats lokalt. 
 
Det betyder att en s.k. automatisk sänkning av en uppgiftsrelaterad lön, till exempel på 
grund av avsaknad av examen, inte följer avtalstolkningen. 
 
Den uppgiftsrelaterade lönen kan vara olika för olika anställda, om det finns verkliga 
skillnader i uppgifterna för behöriga och obehöriga och uppgifternas svårighetsgrad 
därför är olika. När en ny person anställs är det bra att redogöra för lönestrukturen och 
uppgifterna. 
 
Vårdö kommun behöver uppdatera sina arbetsbeskrivningar för bibliotekarie. 
 
Förslag till uppdaterad arbetsbeskrivning för tillsvidare anställd behörig bibliotekarie har 
arbetats fram. Därutöver finns förslag på arbetsbeskrivning för vikarie/visstidsanställd 
bibliotekarie med 6 % löneavdrag. 

 
Skoldirektörens förslag: 
Skol- och bildningsnämnden föreslår för styrelsen att arbetsbeskrivningarna inom de 
två nivåerna fastställs för bibliotekarie vid Vårdö kommun. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
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Kommunstyrelsen §95/04.09.2019, ARBETSBESKRIVNING FÖR BIBLIOTIKARIE 
 
Bilaga 4 
 
Då aktuell befattning nu är en tjänst, men att förslaget är en ombildning till 
arbetsavtalsförhållande så måste kommunfullmäktige fatta detta beslut enligt 
Förvaltningsstadga för Vårdö kommun, 1.1.2012, § 15. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsten som bibliotekarie 
ombildas till ett arbetsavtal och godkänner arbetsbeskrivningen. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

 
Kommunfullmäktige §23/23.10.19 

 
Bilaga 2 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att tjänsten som bibliotekarie ombildas till ett arbetsavtal 
och godkänner arbetsbeskrivningen. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 24 GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 

Kommunstyrelsen §104/04.09.2019, GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 
 
Bilaga 9 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avtalet kan undertecknas, 
under förutsättning att övriga kommuner inom RÅL-samarbetet fattar likalydande 
beslut. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

 
Kommunfullmäktige §24/23.10.19 

 
Bilaga 3 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att avtalet kan undertecknas under förutsättning att övriga 
kommuner inom RÅL-samarbetet fattar likalydande beslut. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 
--------------------------- 
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§ 25 PERSONUPPGIFTSPOLICY 

Kommunstyrelsen §117/16.10.2019, PERSONUPPGIFTSPOLICY 
 
Bilaga 4 
 
Artiklarna 13-14 GDPR reglerar kravet att lämna viss information till de som Vårdö 
kommun samlar in information om för att tillhandahålla deras lagstadgade service 
m.m.  
 
Detta görs lämpligast genom en personuppgiftspolicy. Kommunens 
personuppgiftsombud har skickat en mall på en sådan policy till kommunen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att personuppgiftspolicyn 
antas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

----- 
 
Kommunfullmäktige §25/23.10.19 

 
Bilaga 4 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att anta personuppgiftspolicyn. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 26 BUDGET FÖR VÅRDÖ KOMMUN, VERKSAMHETSÅRET 2020  

Kommunstyrelsen §118/16.10.2019, BUDGET FÖR VÅRDÖ KOMMUN, VERKSAMHETSÅRET 
2020 

Bilaga 5  

 
 

 
 
På bordet ligger nämndernas förslag till budget 2020.  
Skillnaderna i ovanstående figurer är i jämförelse med fastställd budget för 
verksamhetsåret 2019 och nämndernas budgetförslag för 2020. 
 
Konstateras att budgeterat årsbidrag för 2020 är positivt + 18 823, 62 € och 
resultatet är negativt – 177 450, 29 €. Dock så är Oasen ej budgeterat vilket skulle 
ha givit ett negativt årsbidrag om – 152 726, 38 € samt ett negativt resultat om – 
349 000, 29. Motsvarande siffror för 2019 är positivt årsbidrag 94 978, 57 € och 
negativt resultat om - 96 713, 72 €.  

Kalender 2019

Budgetdel Normal drift

Kostnadsslag Extern

Kostnadställen med nr C1    VÅRDÖ KOMMUN

Värden

Radetiketter Bokslut (år - 1) Fastställd budget Nämndernas budget (år + 1) Skillnad 19-20

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 61 498,67 -96 713,72 -177 450,29 83,5 %

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 523 066,61 505 054,16 409 084,16 -19,0 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 208 977,37 -3 189 858,59 -3 195 854,54 0,2 %

A5100   SKATTEINKOMSTER 1 303 554,49 1 323 000,00 1 294 000,00 -2,2 %

A5110   STATSANDELAR 1 657 980,85 1 467 183,00 1 516 644,00 3,4 %

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -11 078,38 -10 400,00 -5 050,00 -51,4 %

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -203 047,53 -191 692,29 -196 273,91 2,4 %

Totalsumma 61 498,67 -96 713,72 -177 450,29 83,5 %

Kalender 2019

Budgetdel Normal drift

Kostnadsslag Extern

Konton med nummer Alla konton

Värden

Radetiketter Bokslut (år - 1) Fastställd budget totalt Nämndernas budget (år + 1) Skillnad 19-20

C1    VÅRDÖ KOMMUN -2 867 759,20 -2 863 346,72 -2 954 015,29 3,2 %

C10    DRIFSTHUSHÅLLNING -2 867 759,20 -2 863 346,72 -2 954 015,29 3,2 %

C100    ALLMÄN ADMINISTRATION -245 871,61 -248 227,00 -257 425,00 3,7 %

C200    SOCIALFÖRVALTNING -1 462 342,96 -1 481 637,54 -1 437 481,95 -3,0 %

C300    UNDERVISNING OCH KULTUR -664 975,30 -700 614,97 -717 435,13 2,4 %

C400    ÖVRIGA TJÄNSTER -118 433,03 -102 925,78 -195 727,13 90,2 %

C500    ÖVRIGA TJÄNSTER -360 611,89 -383 273,83 -394 508,73 2,9 %

C600    AFFÄRSVERKSAMHET -15 524,41 53 332,40 48 562,65 -8,9 %

¤    Ej def [¤] -61 498,67

Totalsumma -2 929 257,87 -2 863 346,72 -2 954 015,29 3,2 %
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I nämndernas samlade förslag… jämfört med fastställd budget 2019: 
- Minskar verksamheternas intäkter med ca 19 %, ca – 96 000 €. 
- Ökar verksamheternas kostnader med ca 0,2 %, ca - 6 000 €, varav 

personalkostnaderna ökar med ca 1,1 %, ca - 18 000 €. 
- Minskar skatteintäkterna med ca 2,2 %, - 29 000 €. 
- Ökar landskapsandelarna med ca 3,4 %, ca + 49 000 €. 
- Ökar avskrivningarna med ca 2,4 %, ca - 5 000 €. 

 
Oklara faktorer som har stor inverkan på kommunens ekonomi 2020 är följande:  
- Stor osäkerhet kring hur inkomstskatten kommer flyta in till kommunen under 

2020 beroende på problemen med inkomstregistret osv.  
- Vårdös kostnader för NÅHD ökar med 60 000 € under 2020 jmfr. 2019. 
- Köp av extern ESB-plats, 59 000 €. 
- Vårdö kostnader för Ålands omsorgsförbund ökar med 30 000 € trots samma 

klientunderlag. Kostnaderna här kan öka ytterligare till följd av icke budgeterade 
kostnader för verkställighet av kst under 2020. 

- Noteras också att följande icke är budgeterat i nämndernas förslag: Oasen -
171 550 €, även intäkter för avfallshantering + 75 000€, Privata 
vattenanslutningar -10 000 €. 
 

Kommundirektörens förslag: 
1. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige budgeten för kännedom (bilaga 5). 
2. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrorna höjs 

motsvarande konsumentprisindex, dvs en hyreshöjning med 2 % avrundat till en 
decimal. Förslaget innebär att förslaget till taxor och avgifter ändras 
motsvarande. 

3. Kommunstyrelsen återremitterar budgeten till kommundirektören för att slipa 
och föredra densamma på kommunstyrelsens möte i november. 

4. Kommundirektören får i uppdrag att arbeta in ekonomiplanen i budgetboken. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

----- 
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Kommunfullmäktige §26/23.10.19 
 
Bilaga 5 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
1. Kommunfullmäktige tecknar budgetförslaget till kännedom. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att hyrorna höjs motsvarande konsumentprisindex vilket 

innebär en hyreshöjning med två procentenheter avrundat till en decimal. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 27 INKOMSTSKATTESATS 2020 

Kommunstyrelsen §119/16.10.2019, INKOMSTSKATTESATS 2020 

 
 

Ovan tabell som visar influten skatt under året. Inför verksamhetsåret 2019 
lämnade kommunfullmäktige inkomstskattesatsen oförändrad, 19 %.  
Under året har budgeterats 1 230 000 € i kommunalskatt. Förmodligen är detta för 
högt budgeterat. Det finns ej tillräcklig information för att vare sig prognosticera 
eller budgetera för vad som kommer att flyta in under 2019 respektive 2020. Detta 
pga problem med inkomstregistret och andra problem kopplade till beskattningen. 
 
En höjning/minskning med 1 % beräknas ge 65 000 € i utfall. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 
2020 förbli oförändrad, dvs 19 %. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

----- 
Kommunfullmäktige §27/23.10.19 

 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att inkomstskattesatsen för år 2020 förblir oförändrad, dvs 
19 %. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
---------------------------  

2019 Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Källskatt Sammanlagt 2018-2019 Skillnader

Januari 114 125 2 069 206 116 400 Januari -614

Februari 130 804 3 692 128 134 624 Februari 2 073

Mars 108 567 1 513 360 3 211 113 651 Mars 4 438

April 112 956 1 558 649 115 163 April -811

Maj 128 096 678 274 129 048 Maj 10 018

Juni 112 401 973 128 113 502 Juni 5 903

Juli 118 563 1 470 278 120 311 Juli -2 674

Augusti 83 473 1 473 1 058 86 004 Augusti -22 394

September 63 918 1 175 36 110 3 225 104 428 September -39 898

Oktober 0 Oktober 0

November 0 November 0

December 0 December 0

972 903 14 601 39 191 6 436 1 033 131 Ökn/minsk -43 959
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§ 28 FASTIGHETSSKATTESATSER 2020 

Kommunstyrelsen §120/16.10.2019, FASTIGHETSSKATTESATSER 2020 

 
 
Fastighetsskattens betydelse som finansieringskälla är fortsatt liten för kommunen 
även om den har ökat maa de upptaxerade markvärdena som diskuterats tidigare. 
 
0,05 % på allmän fastighetsskatteprocent är värd 6 886 €. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att fastighetsskattesatserna för 
år 2020 lämnas oförändrade enligt följande. (2019 inom parantes) 
 
Stadigvarande bostad 0, 00 % (0, 00 %) 
Annan än stadigvarande bostad 0, 90 % (0, 90 %) 
- Kraftverk 0, 00 % (0, 00 %) 
- allmännyttigt bruk (byggnad) 0, 00 % (0, 00 %) 
- allmännyttigt bruk (jordgrund) 0, 00 % (0, 00 %) 
- obebyggd byggnadsplats 0, 00 % (0, 00 %) 
- allmän fastighetsskatteprocent 0, 10 % (0, 10 %) 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

----- 
  

2019 Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Källskatt Sammanlagt 2018-2019 Skillnader

Januari 114 125 2 069 206 116 400 Januari -614

Februari 130 804 3 692 128 134 624 Februari 2 073

Mars 108 567 1 513 360 3 211 113 651 Mars 4 438

April 112 956 1 558 649 115 163 April -811

Maj 128 096 678 274 129 048 Maj 10 018

Juni 112 401 973 128 113 502 Juni 5 903

Juli 118 563 1 470 278 120 311 Juli -2 674

Augusti 83 473 1 473 1 058 86 004 Augusti -22 394

September 63 918 1 175 36 110 3 225 104 428 September -39 898

Oktober 0 Oktober 0

November 0 November 0

December 0 December 0

972 903 14 601 39 191 6 436 1 033 131 Ökn/minsk -43 959



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 3/23.10.2019 

KOMMUNFULLMÄKTIGE                                                                                                     Sida 17 

 

 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

Kommunfullmäktige §28/23.10.19 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att fastighetsskattesatserna för år 2020 lämnas 
oförändrade enligt följande. (2019 inom parantes) 
 
Stadigvarande bostad 0, 00 % (0, 00 %) 
Annan än stadigvarande bostad 0, 90 % (0, 90 %) 
- Kraftverk 0, 00 % (0, 00 %) 
- allmännyttigt bruk (byggnad) 0, 00 % (0, 00 %) 
- allmännyttigt bruk (jordgrund) 0, 00 % (0, 00 %) 
- obebyggd byggnadsplats 0, 00 % (0, 00 %) 
- allmän fastighetsskatteprocent 0, 10 % (0, 10 %) 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 29 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR ÅR 2020 

Kommunstyrelsen §121/16.10.2019, TAXOR OCH AVGIFTER FÖR ÅR 2020 
 
Bilaga 6 
 
På bordet ligger nämndernas förslag på taxor och avgifter inför år 2020. 
Endast marginella förändringar i taxorna och avgifterna noteras inför 2020. 
 
Omsorgsnämndens förslag till taxor och avgifter delgavs kommunstyrelsen den 15.10. 
 
Kommunstyrelsen har inför kommunfullmäktige föreslagit en hyreshöjning motsvarande 2 
% som ej finns beaktat i förslaget. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 
fastställer taxor och avgifter för 2020, enligt nämndernas förslag. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. Kommunstyrelsen förtydligar taxan beträffande tillfällig hemservice 
så att taxan börjar löpa från det att besöket inleds i klientens hem. 

----- 
 
Kommunfullmäktige §29/23.10.19 

 
Bilaga 6 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kommunstyrelsens förtydligade 
förslag. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 30 NYTT GRUNDAVTAL FÖR ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND 

Kommunstyrelsen §123/16.10.2019, NYTT GRUNDAVTAL FÖR ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND 
 
Bilaga 8 
 
En arbetsgrupp med utsedda representanter från medlemskommunerna har arbetat fram 
ett avtalsförslag.  
 
Avtalsförslaget innebär ett förverkligande av kommunernas socialtjänst.   
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avtalet kan undertecknas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

----- 
 
Kommunfullmäktige §30/23.10.19 

 
Bilaga 7 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att grundavtalet kan undertecknas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 31 OMDISPONERING, SOCIALNÄMNDEN 

Socialnämnden §51/3.10.2019, BUDGETUPPFÖLJNING 3/2019 – VÅRDÖ 
 

Budgetuppföljning 3/2019 bokade poster per 24.9.2019, 65 %, ca 8,5 månader, 

Användningsgrad 70 % för att hålla budget. 

 

Socialförvaltning 

Kostnader för samarbetsersättningar saknas, (faktureras vid bokslut) 

Kostnader för arvoden saknas 

 

Annan barn och familjevård 

Inget särskilt att notera, en inbesparing om ca 12.000 € beräknas i nuläget. 

 

Vård av handikappade på inrättning 

71 % använt av anslaget, förmedlad tjänst för september saknas. 

Orsak: Utökat behov av tjänster. 

Resultatområdet beräknas behöva 7000 € i tilläggsanslag. 

 

Annan service för åldringar och handikappade 

81 % av anslaget använt. 

Följande kostnadsställen beräknas överskridas: 

Närståendevård beräknas behöva 1000 € 

Färdtjänst: beräknas behöva 9000 € 

Ekonomiskt stöd till handikappade 3400 € 

Orsak: Utökat behov av stöd för närståendevård, färdtjänst, ekonomiskt stöd för handikappade. 

Resultatområdet beräknas behöva 12.000 € i tilläggsanslag. 

 

Missbrukarvård 

Inget särskilt att notera. 

 

Övrig socialvård 

Inget särskilt att notera. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen att följande omdisponeringar görs: 

Från Resultatområdet Annan barn och familjevård,  

kostnadsställe 2154 konto 4730 överförs 12.000  € till följande resultatområden och 

kostnadsställen: 

Resultatområdet Vård av handikappade på inrättning 

Kostnadsställe Ålands omsorgsförbund 2251 konto 4320: 7000 € 

Resultatområdet Annan service för åldringar och handikappade  

2402 färdtjänst 5000 € 
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Till övriga delar avvaktar socialnämnden kostnadsläget under hösten men aviserar en mindre 

överskridning för hela socialnämnden, utgående från dagens behov av service. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 

----- 
 
Kommunstyrelsen §125/16.10.2019, OMDISPONERING, SOCIALNÄMNDEN 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige gör 
följande budgetdisponering: 
 
Minska budgeterade kostnaden på Barnskydd, 2154-4730 med 12 000 € 
 
Och flyttar dessa medel till 
Ålands omsorgsförbund, 2251-4320 med 7 000 € respektive Färdtjänst HSL, 2402-
4420 5 000 €. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

----- 
 

Kommunfullmäktige §31/23.10.19 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera socialnämndens budgetram enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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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 18-19 

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: 17, 20-31 
 
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. 
 

 


