
 

 
VÅRDÖ KOMMUN 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
PROTOKOLL 
 

25.01.2018  
 

 
Nr 1 
 
 
 

Tid Torsdagen den 25.01.2018. kl. 19.00–19.20. 

Plats Kommunkansliet i Vårdö 

Närvarande Ledamöter: 
 

 Englund Anders, ordförande 
 Nordberg Susanne, viceordf. 
 Sjölund Kaj-Gunnar 
 Grunér Håkan 
 Bjurne Yngve 
 Elomaa-Andersson Marja 
 Ahlbäck Sarah 
 Lundell Mikael 
 Skogberg Tage 

 

Ersättare: 
 

 Christenbrunn Inga-Britt 
 
 

Övriga närvarande 
 
 
 
 

 
 Lindholm Mikael, kommunstyrelsens ordförande 
 Sjögren Fanny, kommunstyrelsens viceordförande 
 Johansson Andreas, sekreterare 

 

Ärenden §§ 1-10 

Underskrifter Vårdö den 25.01.2018  

   

 Anders Englund  
Ordförande  

Andreas Johansson  
Sekreterare  

Protokolljustering   

 Mikael Lundell 
Protokolljusterare 

Susanne Nordberg 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Vårdö den 18.01.2018  

Protokollet är framlagt till 
påseende  

Vårdö den 26.01.2018  

   

Intygar Andreas Johansson 
Kommundirektör 

 

Utdragets riktighet bestyrks Vårdö den  

   

Underskrift   

 



 

 
VÅRDÖ KOMMUN 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL 
 

25.01.2018  

 

 
Nr 1 
 
 
 

Tid Torsdagen den 25.01.2018. kl. 19.00 

Plats Kommunkansliet i Vårdö 

 
Ärenden: 
 

§ 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR 

KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅR 2018 
§ 3 PROTOKOLLJUSTERARE 

§ 4 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
§ 5 VAL AV KOMMUNSTYRELSE FÖR PERIODEN 2018-2019 
§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN FÖR 

PERIODEN 2018-2019 
§ 7 SAMMANTRÄDEN 
§ 8 KOMMUNALA TILLKÄNNAGIVANDEN OCH ANNONSORGAN 

§ 9 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, FÖR BARNBARNEN DAHLBERG 
§ 10 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, RAHM OCH LINDBLAD 

 
 

Anders Englund, kommunfullmäktiges ordförande 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Vårdö den 18.01.2018 
 
Protokollet är framlagt till påseende i kommunkansliet i Vårdöby den 26.01.2018. 
 

Intygar Andreas Johansson, kommundirektör  

 



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 1/25.01.2018 

KOMMUNFULLMÄKTIGE                                                                                                     Sida 3 

 

 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige §1/25.01.18 
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 18.01.2018 kungjorts att 
kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 25.01.2018 på kommunkansliet i Vårdö 
kl. 19.00 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende fredagen den 
26.01.2018. Kommunfullmäktiges möteskallelse har annonserats i Wårdö Info den 
01.01.2018. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt fullmäktigemedlemmarna och 
kommunstyrelsens ordförande och viceordförande torsdagen den 18.01.2018.  
 
Förutom åt de ordinarie ledamöterna har föredragningslistan och alla bilagor skickats åt 
ersättarna, dvs. åt Inga-Britt Christenbrunn. Dessa erhåller en skild kallelse i händelse någon av de 
ordinarie ledamöterna ej kan närvara. 
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅR 2018 

Kommunfullmäktige §2/25.01.18 
Kommunallagen 40 § - Val av presidium: 
Fullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av en ordförande och högst två 
vice ordförande. Väljs två viceordförande skall en förste och en andre vice ordförande utses. 
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 kommunens förvaltningsstadga kap VIII § 53 finns det en vice ordförande i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige utser Anders Englund till ordförande och Susanne Nordberg till vice 
ordförande genom återval. 
------------ 
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§ 3 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige §3/25.01.18 
 

Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Mikael Lundell och Susanne Nordberg i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Mikael Lundell och Susanne Nordberg. 
--------------------------- 

§ 4 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunfullmäktige §4/25.01.18 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns. 
---------------------------  
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§ 5 VAL AV KOMMUNSTYRELSE FÖR PERIODEN 2018-2019 

Kommunfullmäktige §5/25.01.18  
 
Kommunallagen ÅFS 1997:73 
 
48 § mom. 1 och 2 - Tillsättande av styrelse: 
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. 

--- 
 

Kommunallagen 47 § - Valbarhet till styrelsen 
 

47 §. Valbarhet till styrelsen 
Valbar till ledamot i styrelsen är 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) den som står under förmynderskap, 
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. 
--- 
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Jämställdhetslagen § 4 a (FFS 1986/609) 
 
4 a § (15.4.2005/232) Sammansättningen av organ inom den offentliga förvaltningen och organ 
som utövar offentlig makt. 
 
I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala 
organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor 
och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något 
annat. 

 
Om ett organ som utövar offentlig makt eller ett ämbetsverk, en inrättning eller ett bolag med 
kommunal eller statlig majoritet har ett förvaltningsråd, en direktion eller ett annat lednings- 
eller förvaltningsorgan, som består av förtroendevalda, skall i organet finnas en jämn 
representation av kvinnor och män, om inte särskilda skäl talar för något annat. 
 
Myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till de organ som nämns i denna 
paragraf skall i mån av möjlighet föreslå både en man och en kvinna för varje post. 

--- 
 

  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1986/19860609#a15.4.2005-232
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Enligt Vårdö kommuns förvaltningsstadga kap IX § 92 består kommunstyrelsen av 5-7 ledamöter 
jämte personliga ersättare.  

 

 
 

Beslut: 
Efter diskussion utsåg kommunfullmäktige enhälligt följande kommunstyrelse för åren 2018-
2019 genom återval. 

 
Kommunstyrelsen  

5-7  
2018-2019  

  

  
Ordinarie Ersättare 

Mikael Lindholm Agneta Danielsson 

Fanny Sjögren Mats Björklund 

Gunilla Boman Mats Mattsson 

Magnus Lundell Pontus Grunér 

Maria Granlid 
Bethina Diederichs-
Mattsson 

Gerd Lönnström Matilda Eriksson 

Carl-Gustav 
Sjölund Lars-Erik Eriksson 

 
  

Organ: Kommunstyrelsen

Medlemmar 5-7

Mandatperiod 2016-2017

Ordinarie Ersättare

Ordförande Mikael Lindholm , KFGE 10.11.2016, § 51Agneta Danielsson

Viceordförande Fanny Sjögren, KFGE 12.1.2017, § 8 Mats Björklund

Gunilla Boman Mats Mattsson KFGE 12.1.2016, § 8

Magnus Lundell Pontus Grunér

Maria Granlid Bethina Diederichs-Mattsson

Gerd Lönnström Matilda Eriksson 

Carl-Gustav Sjölund Lars-Erik Eriksson
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§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN 

FÖR PERIODEN 2018-2019 

Kommunfullmäktige §6/25.01.18  
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige utser Mikael Lindholm till ordförande och Fanny Sjögren till 
vice ordförande i kommunstyrelsen för perioden. 
--------------------------- 
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§ 7 SAMMANTRÄDEN 

Kommunfullmäktige §7/25.01.18   
 
Enligt 41 § i Kommunallag för landskapet Åland 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 åren 2016 och 2017 sammanträtt vid behov, torsdagar kl 19. 
Fullmäktige sammanträdde 6 gånger under 2017.  
 
I budgeten för år 2018 har upptagits anslag för 6 sammanträden. 
 
Kommunfullmäktige skall besluta om sammanträdesdagar och mötestid för 2018. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare sammanträtt vid behov, torsdagar klockan 19.00. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige sammanträder vid behov, torsdagar klockan 19.00. 
----------- 
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§ 8 KOMMUNALA TILLKÄNNAGIVANDEN OCH ANNONSORGAN 

Kommunfullmäktige §8/25.01.18   
 
Enligt 12 § i Kommunallag för landskapet Åland görs kommunala tillkännagivanden 
offentliga genom att de sätts upp på kommunens anslagstavla för offentliga kungörelser 
och vid behov även på något annat sätt som kommunen fattat beslut om. 
 
Kommunens anslagstavla skall vara placerad så att allmänheten har tillgång till den även 
utom tjänstetid. 
 
Kommunala tillkännagivanden har åren 2016-2017 getts till allmänhetens kännedom 
genom anslag på kommunens officiella anslagstavla invid Vårdö Närbutik samt i 
kommunens informationsblad Wårdö Info som utkommer en gång i månaden. Endast då 
kommunen riktat sig till invånare och befolkning utanför Vårdö kommunen har 
annonsering skett i tidningarna Åland och Nya Åland.  
 
Kommunala tillkännagivanden ges även via kommunens hemsida www.vardo.ax där även 
kopior av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas justerade protokoll 
publiceras. 
--------------------------- 
 
Kommunfullmäktige skall besluta hur kommunala tillkännagivanden ges till allmänhetens 
kännedom (anslagstavla och tidningar). 
 
Tidigare har kommunfullmäktige beslutat att kommunala tillkännagivanden ges till 
allmänhetens kännedom genom kommunens anslagstavla samt genom annons i Wårdö 
info. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar att kommunala tillkännagivanden ges till allmänhetens 
kännedom genom kommunens anslagstavla samt genom annons i Wårdö info. 
--------------------------- 

  

http://www.vardo.ax/
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§ 9 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, FÖR BARNBARNEN DAHLBERG 

Kommunstyrelsen §9/17.01.2018, JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, FÖR BARNBARNEN 
DAHLBERG 

Bilaga 3 
 
Länkar till lagstiftning: 
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003  
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr68.pdf  
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr70.pdf  
 
Då de sökande: Hektor, Vivi, Lilli, Artur, Kasper och Fanny är barnbarn till 
överlåtaren så är de i lagens mening att betraktas som bröstarvingar. 
De sökande har ej jordförvärvsrätt enligt LL 68, kapitel 2. 
Dock så brukar landskapsregeringen regelmässigt bevilja bröstarvingar 
jordförvärvstillstånd enligt LL 68, kapitel 3, § 12. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avger följande yttrande till 
landskapsregeringen: 
Vårdö kommun tillstyrker jordförvärven beträffande de sökande då de är 
bröstarvingar. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

 
Kommunfullmäktige §9/25.01.18 
 

Bilaga 1 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige avger följande yttrande till landskapsregeringen: 
Vårdö kommun tillstyrker jordförvärven beträffande de sökande då de är 
bröstarvingar. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 
  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr68.pdf
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr70.pdf
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§ 10 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, RAHM OCH LINDBLAD 

Kommunstyrelsen §10/17.01.2018, JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, RAHM OCH LINDBLAD 
 
Bilaga 4 
 
Länkar till lagstiftning: 
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003  
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr68.pdf  
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr70.pdf  
 
Då de sökande är barnbarn till överlåtaren så är de i lagens mening att betraktas 
som bröstarvingar. 
De sökande har ej jordförvärvsrätt enligt LL 68, kapitel 2. 
Dock så brukar landskapsregeringen regelmässigt bevilja bröstarvingar 
jordförvärvstillstånd enligt LL 68, kapitel 3, § 12. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avger följande yttrande till 
landskapsregeringen: 
Vårdö kommun tillstyrker jordförvärven beträffande de sökande då de är 
bröstarvingar. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

 
Kommunfullmäktige §10/25.01.18 

 
Bilaga 2 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige avger följande yttrande till landskapsregeringen: 
Vårdö kommun tillstyrker jordförvärven beträffande de sökande då de är 
bröstarvingar. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 
  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr68.pdf
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr70.pdf
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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 2-3, 5-6, 9-10 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
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 den dag protokollet lagts fram 
offentligt. I vartdera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i 
besvärstiden. 

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, 4, 7-8 
 
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 den dag 
protokollet lagts fram offentligt. 

 
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 för 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. 
 

 


