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Anders Englund, kommunfullmäktiges ordförande
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§ 29 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kommunfullmäktige §29/28.05.20
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 torsdagen den 21.05.2020 kungjorts att kommunfullmäktige
sammanträder torsdagen den 28.05.2020 på Vårdö skola kl. 19.00 och att protokollet publiceras
på kommunens hemsida fredagen den 29.05.2020. Protokollet finns även tillgängligt på
kommunkansliet. Kommunfullmäktiges möteskallelse har annonserats i Wårdö Info den
01.05.2020.
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt fullmäktigemedlemmarna och
kommunstyrelsens ordförande och viceordförande torsdagen den 21.05.2020. 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.
---------------------------

§ 30 PROTOKOLLJUSTERARE
Kommunfullmäktige §30/28.05.20
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Gerd Lönnström och Yvonne Skaglund i tur att verka
som protokolljusterare.
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet.
Beslut:
Till protokolljusterare utses Gerd Lönnström och Yvonne Skaglund.
---------------------------

§ 31 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige §31/28.05.20
Beslut:
Föredragningslistan godkänns.
---------------------------
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§ 32 AVFALLSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN, BTN
Byggnadstekniska nämnden §19 / 23.03.2020, VÅRDÖ KOMMUNS AVFALLSPLAN
Vårdö kommun fick dispens från inlämnande av avfallsplan till den 1 april 2020.
Förslaget har skickats ut till nämndens medlemmar på förhand.
Kommunteknikerns förslag
Byggnadstekniska nämnden fastslår förslaget i avfallsplan med följande tillägg:
Kommunens kommundirekör och kommuntekniker får i uppdrag att förtydliga
Punkten gällande återvinningsstationerna som mottagningsplats för privata
hushålls avfall. Enligt rikets lag som Åland har som grund för blankettlagen
anger tydligt att möjligheten finns för att fortsatt ha gemensamma områdesvisa
mottagningsplatser.
Beslut:
Avfallsplanen godkänns med tillägget att kommundirektören och
kommunteknikern förtydligar förslaget gällande mottagningsplatser.
----Kommunstyrelsen §59/26.05.2020
Bilaga 2
Vårdö kommun har idag ett väl utbyggt system med avfallsstationer dit
fastighetsägarna för sitt avfall. Detta har visat sig vara kostnadseffektivt och
miljövänligt och systemet uppskattas av fastighetsägarna.
Med anledning av den nya avfallslagen så skall kommunens avfallsplan revideras.
Det centrala i kommunens avfallsplan torde vara Kapitel 4, 14 §.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110646#L5P34 Rikets avfallslag
Rikets avfallslag gäller också på Åland genom en blankettlag:
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201883
Av FFS 646/2011, 5 kap. 35 §, 4 mom.
Kommunen kan besluta att fastighetsvis avfallstransport inte ordnas i ett
område där kommunikationerna är besvärliga, avfallsinnehavarna är få eller
mängden avfall som behöver transporteras är liten, om inte transporten ska
anses vara nödvändig av miljö- eller hälsoskäl
Ur förarbetena framgår:
”I praktiken kan det bli aktuellt att utesluta fastigheter ur den fastighetsvisa
avfallstransporten närmast när det gäller glesbebyggda områden”.
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Även:
”Det är i allmänhet inte heller befogat att förutsätta regelbunden fastighetsvis
avfallstransport i fråga om t.ex. semesterbostäder som bebos oregelbundet och ofta
korta tider åt gången”.
Frågan är då huruvida Vårdö kommun och kommunens områden/byar kan anses
utgöra glesbygd? (RP 199/2010 rd, s. 95)
I förarbetena framgår inte vad som skall klassas som glesbygd.
Tätort utgörs enligt Statistikcentralens definition av ett ”[…] enhetligt, tätt bebyggt
och befolkat område med minst 200 invånare.” och det som ligger utanför tätorter
beskrivs som ”glesbygdsområden” och Vårdö nämns som en av de kommuner som
saknar tätort. http://www.stat.fi/tup/vl2010/art_2011-12-16_001_sv.html
I brist på en mer specificerad definition av vad som utgör ”glesbebyggda områden” i
propositionen, är det alltså rimligt att tillmäta Statistikcentralens definitioner stor
betydelse vid tolkning av lagen.
Mot ovanstående bakgrund borde hela Vårdö kommun träffas av
undantagsbestämmelsen i 35 §, 4 mom.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avfallsplanen fastställs.
Kommunfullmäktige beslutar samtidigt att fastighetsvis avfallstransport inte ordnas i
Vårdö kommun.
Beslutet motiveras med beredningen i kommunstyrelsen §59/19.05.2020
Beslut:
Enligt förslag.
-----
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Kommunfullmäktige §32/28.05.20
Bilaga 1
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till avfallsplan.
Kommunfullmäktige beslutar samtidigt att fastighetsvis avfallstransport inte ordnas i
Vårdö kommun.
Beslutet motiveras med beredningen i kommunstyrelsen §59/19.05.2020
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 33 BEGÄRAN OM UPPSÄGNING, KOMMUNDIREKTÖREN
Kommunstyrelsen §63/26.05.2020
Bilaga 5
Kommundirektör Andreas Johansson har begärt uppsägning från sin tjänst. Begäran
är daterad den 1a april 2020.
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1996/19960484#Pidp447168432
FFS 484/1996, 9 §, 4 mom.
Uppsägningstiden börjar löpa dagen efter den då uppsägningen meddelas eller delges. På
tjänsteinnehavarens begäran eller med tjänsteinnehavarens samtycke kan en kortare
uppsägningstid tillämpas än som avses i 1-3 mom.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030304
FFS 304/2003, 8 Kap. 40 §, 2 mom. 3 punkten.
När arbetsgivaren säger upp en tjänsteinnehavares tjänsteförhållande är
uppsägningstiden minst
3) två månader, om tjänsteinnehavaren anställs av fullmäktige.
I enlighet med tidigare överenskommelse så finns kommundirektören tillgänglig på deltid
i mellantiden innan en ny kommundirektör har tillträtt, samt under tiden för
undantagstillståndet som råder i landet och landskapet. Enklast är att det regleras genom
avtal mellan Vårdö och Sunds kommuner gällande 20 % av heltid av kommundirektörens
lön som kommunstyrelsens ordförande kan ingå för kommunens räkning.
Dessutom bör ett särskilt beslut fattas om att kanslisekreteraren agerar
kommundirektörens ställföreträdande och att denne skall få rätt att godkänna fakturor
och löneutbetalningar.
Kommundirektörens förslag
Beslut:
Kommundirektören anmäler jäv och deltager ej i ärendets behandling.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommundirektörens
begäran godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande ges fullmakt att ingå avtal med Sunds kommun
beträffande arbetstid om 20 % för kommundirektör i mellanperioden.
Kanslisekreteraren ges fullmakt att godkänna fakturor och löneutbetalningar i
mellanperioden.
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Kommunfullmäktige §33/28.05.20
Bilaga 2
Kommundirektören anmäler jäv och deltager ej i ärendets behandling.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner kommundirektörens begäran.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 34 FYLLNADSVAL EFTER KOMMUNDIREKTÖREN
Kommunstyrelsen §64/26.05.2020
I och med att kommundirektören kommer att avsluta sin anställning samt att
kommundirektören ej längre är skriven i Vårdö kommun så bör följande
fyllnadsval/nomineringar förrättas.
-

Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbetes samarbetsråd, ersättare för Brändös
ordinarie ledamot.
Styrelsen för företagsam skärgård r.f., ordinarie ledamot.

Dessutom noteras att kommundirektören, i egenskap av tjänst, har blivit utsedd till andra
förtroendeuppdrag av kommunfullmäktige. Dessa val behöver ej förrättas på nytt utan
följer med tjänsten.
Kommundirektörens förslag
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige Mikael Lindholm som ersättare
för Brändös ordinarie ledamot i Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbetes
samarbetsråd.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige Mikael Lindholm som ordinarie
ledamot i styrelsen för Föreningen företagsam skärgård r.f.
Då Mikael Lindholm för närvarande är ersättare i styrelsen för Föreningen
företagsam skärgård r.f. så föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att
Magnus Lundell utses som ersättare i styrelsen för Föreningen företagsam skärgård
r.f.
-----
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Kommunfullmäktige §34/28.05.20
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige nominerar Mikael Lindholm som ersättare för Brändös
ordinarie ledamot i Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbetes samarbetsråd.
Kommunfullmäktige nominerar Mikael Lindholm som ordinarie ledamot i styrelsen
för Föreningen företagsam skärgård r.f.
Då Mikael Lindholm för närvarande är ersättare i styrelsen för Föreningen
företagsam skärgård r.f. så nominerar kommunfullmäktige Magnus Lundell som
ersättare i styrelsen för Föreningen företagsam skärgård r.f.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 35 REKRYTERING AV NY KOMMUNDIREKTÖR
Kommunstyrelsen §75/26.05.2020
Bilaga (annons), bilaga (sammanställning sökande)
Kommunstyrelsen konstaterar att kommundirektör Andreas Johansson har begärt avsked
från sin tjänst och att det därmed föreligger behov av att rekrytera en ny
kommundirektör.
En annons har varit publicerad på ams.ax, Svenska arbetsförmedlingen och i tidningen
Vasabladet samt tillhörande jobben.fi. Annonsen publicerades den 3e, 6e och 14e i
nämnda ordning. Per sista ansökningsdatum den 30e april klockan 15.00 så har 14
personer sökt tjänsten.
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens respektive presidium samt
kommundirektören har gått igenom de sökande. Av de som har sökt tjänsten har 5
personer kallats på intervju som har genomförts under perioden 6-7 maj. 4 personer
intervjuades då en av de sökande återtog sin ansökan.
Behörighetskraven, efterfrågade egenskaper i annonsen, ansökningshandlingar har legat
till grund för intervjuurvalet bland de som sökt tjänsten.
Vid de genomförda intervjuerna framkom genom en sammanvägd bedömning att Eva
Widgren är den som bäst svarar mot det som kommunen eftersöker hos en
kommundirektör.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eva Widgren utses till ny
kommundirektör i Vårdö kommun. Tillträde sker snarast möjligt i samråd med
kommunstyrelsens ordförande. En maximal prövotid om 6 månader tillämpas.
Totallönen bestäms till 5500 €.
Beslut:
Enligt förslag.
-----
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Kommunfullmäktige §35/28.05.20
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige utser Eva Widgren till ny kommundirektör i Vårdö kommun. Tillträde
sker snarast möjligt i samråd med kommunstyrelsens ordförande. En maximal prövotid
om 6 månader tillämpas.
Totallönen bestäms till 5500 €.
Beslut:
Enhälligt 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 30-31, 34
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

SIGNERING

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: 29, 32-33, 35
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.
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