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§ 31 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
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Anders Englund, kommunfullmäktiges ordförande 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla 
Vårdö den 7.10.2021. 
 
Protokollet har publicerats på kommunens hemsida den 18.10.2021. Protokollet är även  
möjligt att ta del av på Vårdö kommunkansli. 
 

Intygar Lisbeth Lindfors, kanslisekreterare  
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                  § 29 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET 

Kommunfullmäktige §29/14.10.2021 
 
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 7.10.2021 kungjorts att kommunfullmäktige 
sammanträder torsdagen den 14.10.2021 på Vårdö kommunkansli kl. 19.00 och att 
protokollet publiceras på kommunens hemsida måndagen den 18.10.2021. Protokollet 
finns även tillgängligt på kommunkansliet. Kommunfullmäktiges möteskallelse har 
annonserats i Wårdö Info den 1.10.2021. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt fullmäktigemedlemmarna och 
kommunstyrelsens ordförande och viceordförande torsdagen den 14.10.2021. 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 konstaterades lagligt sammankallat och beslutsfört. 
--------------------------- 
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§ 30 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige §30/14.10.2021 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Yvonne Skaglund och Göran Abrahamsson i 
tur att verka som protokolljusterare. 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Yvonne Skaglund och Göran Abrahamsson. 
--------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 31 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunfullmäktige §31/14.10.2021 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns och kompletteras med § 37 Broförbindelse till Vårdö. 
--------------------------- 
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                  § 32 KOMMUNALA LAGSTIFTNINGEN - SYNPUNKTER 

             Kommunstyrelsen §109/13.10.2021 
 
                                     Bilaga 3 
 

 Den 21 december 2020 beslöt landskapsregeringen att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen. Arbetet har nu inletts och 
arbetsgruppen vill därför ta del av kommunernas synpunkter om den kommunala 
lagstiftningen i allmänt och om följande frågor i synnerhet.  
 
Vårdö kommun ombeds därför senast den 31 oktober föra fram det som kommunen anser 
behöver utredas inför beredningen av en ny kommunallag, alternativt justeras i en 
kommande kommunallag. 
 
Landskapsregeringen önskar därtill att kommunen särskilt för fram om det finns något som 
behöver justeras i fråga om den kommunala lagstiftningen inom följande områden: 
 
• Ansvarsfördelningen mellan landskapet och kommunerna vad gäller 
markarbete/planering 
• Avlyftande av kommunala uppgifter 
• Reglering av kommunernas agerande på marknaden 
• Frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige och styrelse 
• Sektionsmodell och kommundelsnämnder 
• Övriga kommentarer 

 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar kommunallagen och om synpunkter finns i kommunen så 
skickas de in före 31.10.2021. 
 
 
Beslut: 
Föreslår för kommunfullmäktige att omfatta Sunds kommuns utlåtande. 
--------------------------- 

 
 

Kommunfullmäktige §32/14.10.2021 
 
Bilaga 1 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Föreslår för kommunfullmäktige att omfatta Sunds kommuns utlåtande. 
 

Beslut: 
Enligt kommunstyrelsens förslag.  
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§ 33 YTTRANDE – ÄNDRING AV LAGSTIFTNINGEN OM OFFENTLIG 

UPPHANDLING 

 Kommunstyrelsen §110/13.10.2021 
 
                Bilaga 4 

 

Ålands landskapsregering har gett Vårdö kommun möjlighet att komma med ett  
yttrande om ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling. Om kommunen  
har synpunkter skall ett yttrande vara inkomna senast den 28e oktober 2021. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen diskuterar lagändringen och om synpunkter finns i kommunen  
så skickas ett yttrande in före 28.10.2021. 
 
Beslut:  
Föreslår för kommunfullmäktige att omfatta Sunds kommuns synpunkter på  
lagförslaget. 
--------------------------- 

 
 
Kommunfullmäktige §33/14.10.2021 

 
Bilaga 2 och 3 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Att omfatta Sunds kommuns synpunkter på lagförslaget. 
 
 
Beslut:  
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
---------- 
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§ 34 KOMMUNDIREKTÖRENS  UPPSÄGNING 

Kommunstyrelsen §114/13.10.2021 
 
Bilaga 8  
 
Kommundirektör Kristoffer Barkar har lämnat in uppsägning från sin tjänst, uppsägningen 
är daterad 23.09.2021. Enligt två (2) månaders  uppsägningstid så tjänstgör 
kommundirektören fram till och med 23.11.2021. 
 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030304  
FFS 304/2003, 8 Kap. 40 §, 2 mom. 3 punkten. 
 
När en tjänsteinnehavare säger upp sitt tjänsteförhållande är uppsägningstiden minst 
3) två månader, om tjänsteinnehavaren anställs av fullmäktige. 
 
Uppsägningstiden börjar löpa dagen efter den då uppsägningen meddelas eller delges. På 
tjänsteinnehavarens begäran eller med dennes samtycke kan tillämpas en kortare 
uppsägningstid än den som avses i 1 och 2 mom. 
 
Kommundirektörens förslag: 
- 
 
Beslut:  

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige godkänner uppsägningen.  
Processen med rekrytering av ny kommundirektör bör inledas omgående. 
--------------------------- 

 
 
Kommunfullmäktige §34/14.10.2021 

 
Bilaga 4  
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna uppsägningen.  
Processen med rekrytering av ny kommundirektör bör inledas omgående. 

 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
 

 
 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030304
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§ 35 TJÄNSTEN SOM KOMMUNDIREKTÖR 

Kommunfullmäktige §49/12.11.2020 

   
 Bilaga 3  

   
              Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige att Kristoffer Barkar utses till tillförordnad kommundirektör för en tid 
om 6 månader med tillträde snarast möjligt. 
 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att Kristoffer Barkar utses till t.f. kommundirektör för en tid 
om max 6 månader, med tillträde snarast möjligt.  
Lön utgår enligt  5300 €/månad under tiden som tf. kommundirektör. 
-----------------------  

 

 
Kommunstyrelsen §48/07.04.2021  
 

 
Den nuvarande tjänsten som tillförordnad kommundirektör om max 6 månader 
upphör den 16 Maj 2021 och ett beslut bör tas om tjänsten som kommundirektör. 

 
 

Beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Kristoffer Barkar skall utses som ordinarie 
kommundirektör från och med 01.05.2021 med en månadslön på 5600 euro. Lönen gäller 
för 2021 och 2022. Nästa gång lönen kan revideras är 2023. 
--------------------------- 

 
 

Kommunfullmäktige §20/08.04.2021 

   
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att Kristoffer Barkar utses till ordinarie kommundirektör från 
och med 01.05.2021 med en månadslön på 5600 euro. Lönen gäller för 2021 och 2022. 
Nästa gång lönen kan revideras är 2023. 
 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige omfattar enhälligt kommunstyrelsens förslag. 
----------------------- 
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Kommunstyrelsen §114/13.10.2021 
 
Beslut:  

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna uppsägningen.  
Processen med rekrytering av ny kommundirektör bör inledas omgående. 
--------------------------- 

 
Kommunfullmäktige §35/14.10.2021 

 
Bilaga 5 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna uppsägningen.  
Processen med rekrytering av ny kommundirektör bör inledas omgående. 
------ 
 
Beslut:  
Rekrytering påbörjas omgående med annonsering på AMS Åland och kommunens hemsida. 
Formulering enligt bilaga med smärre ändringar och uppdatering till sista anmälningsdag 
måndag 15 november 2021 kl. 15.00. 
Annonsering även på Duunitori och motsvarande på svenska sidan. 
--------------------------- 
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§ 36 TJÄNSTEN SOM ÄLDREOMSORGSLEDARE 

Kommunstyrelsen §75/23.06.2021 
 
Jonna Granberg har genom företaget Dandelia (Dandelia.ax) som också erbjuder 
äldreomsorgsledartjänster åtagit sig uppdraget som tillförordnad äldreomsorgsledare i 
Vårdö kommun under perioden 15.06 – 4.7.2021 enligt överenskommelse med 
omsorgsnämndens ordförande och kommundirektören samt som beslutat av 
kommundirektören. För att kunna ta myndighetsbeslut så behöver ett beslut tas om att 
Jonna Granberg kan ta myndighetsbeslut när hon fungerar som tillförordnad 
äldreomsorgsledare i Vårdö kommun. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Jonna Granberg kan ta myndighetsbeslut när hon fungerar 
som tillförordnad äldreomsorgsledare i Vårdö kommun under 2021. 
 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 
Kommunstyrelsen §92/25.08.2021 

 
Bilaga 2 
 
Under kansliets sommarstängning och vid äldreomsorgsledarens frånvaro i Juli och Augusti 
2021 från och med den 12.07.2021 så har Elin Grönlund, vikarierande ansvarig närvårdare, 
fungerat tillsammans med Björkkö, och från den 17.8.2021 Dandelia, som T.f 
Äldreomsorgsledare i Vårdö kommun. Kommundirektören har utfärdat ett 
tjänstemannabeslut för Elin Grönlund angående delegering av rätten att fatta 
myndighetsbeslut inom äldreomsorgen.  
 
Äldreomsorgsledarens tjänsteförhållande har avslutats under prövotiden enligt 
tjänstemannabeslut av kommundirektören enligt förvaltningsstadgan 1.1.2020 §76 den 
11.08.2021. 
 
Elin Grönlund fungerar som T.f Äldreomsorgsledare i Vårdö kommun tills en ordinarie 
äldreomsorgsledare tillsatts dock som längst och åtminstone fram 31.12.2021 om inget 
annat har överenskommits. 
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Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Elin Grönlund fungerar som T.f Äldreomsorgsledare i  Vårdö 
kommun tills 31.12.2021 och då med start från 12.7.2021, och att hon få 
äldreomsorgsledartjänstens lön i grunden minus ett 10% behörighetsavdrag under den 
tidsperiod hon har T.f äldreomsorgsledartjänsten. Månadslönen justeras för Elin Grönlund 
så att månadslönen sätts som 3150 Euro + 3% Vårdötillägg när hon fungerar som T.f 
äldreomsorgsledare i Vårdö kommun. 
 
 
Beslut:  
Enligt förslag och med tillägg att kommunstyrelsen får ett förslag från Omsorgsnämnden 
inom September 2021 hur man vill gå vidare med äldreomsorgsledartjänsten. 
--------------------------- 

 
 
Kommunstyrelsen §119/13.10.2021 

 
Tjänsten som äldreomsorgsledare är idag obesatt. Tf. äldreomsorgsledaren är anställd till 
och med 31.12.2021.  
 
Beslut:  
Föreslår för kommunfullmäktige att rekryteringen av äldreomsorgsledare bör påbörjas 
omgående. 
---------- 
 

 
Kommunfullmäktige §36/14.10.2021 

 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
Föreslår för kommunfullmäktige att rekryteringen av äldreomsorgsledare bör påbörjas 
omgående. 
 
 
Beslut:  
Enligt förslag. Annons införs på AMS Åland och kommunens hemsida samt Duunitori. 
Utformning av annons enligt motsvarande efter äldreomsorgsledare januari 2021. 
Sista ansökningstid måndag 15 november 2021 kl. 15.00. 
---------- 
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§ 37 BROFÖRBINDELSE MELLAN TÖFTÖ OCH PRÄSTÖ 

Kommunfullmäktige §37/14.10.2021 
 
 
Beslut:  
Kommunen sänder in en skrivelse till  LR om att de i budgeten 2022 avsätter medel för 
broförbindelse mellan Töftö och Prästö med beräknad byggstart under 2023.  
--------------------------- 
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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:  
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. 
 

 


