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§ 11 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige §11/15.03.18 
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 08.03.2018 kungjorts att 
kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 15.03.2018 på kommunkansliet i Vårdö 
kl. 19.00 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende fredagen den 
16.03.2018. Kommunfullmäktiges möteskallelse har annonserats i Wårdö Info den 
01.03.2018. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt fullmäktigemedlemmarna och 
kommunstyrelsens ordförande och viceordförande torsdagen den 08.03.2018.  
 
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. 
--------------------------- 

§ 12 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige §12/15.03.18 
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 Kaj-Gunnar Sjölund och Håkan Grunér. 
--------------------------- 

§ 13 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunfullmäktige §13/15.03.18 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns. 
---------------------------  
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§ 14 ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV RÅDGIVANDE FOLKOMRÖSTNING 

Kommunstyrelsen §22/14.02.2018, ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV 
KOMMUNFULLMÄKTIGES RÅDGIVANDE FOLKOMRÖSTNING 

 
Bilaga 5, 5.1 
 
En förfrågan har kommit från Kumlinge kommun och senaste 
skärgårdskommunmötet i Brändö om att utreda en gemensam skärgårdskommun. 
Ärendet har legat vilande i väntan på att kommunfullmäktiges rådgivande 
folkomröstning skulle genomföras. 
 
Av sammanställningen av valresultaten framgår att 82,7 % av de som gick och 
folkomröstade har svarat ”Ja” på frågan ”Skall Vårdö kommun verka för att vara en 
självständig kommun?” och att valdeltagandet var 57,2 % av de röstberättigade. 
Blickar man mot rådgivande kommunala folkomröstningar i Sverige så kan man 
konstatera att valdeltagandet ligger något över det normala och att resultatet 
ligger långt över det normala. 
 
Mot bakgrund av landskapsregeringens avisering att skilja Ängö och Bussö från 
Vårdö kommun, samt att genomförd enkätundersökning visar att de som är fast 
bosatta där delar landskapsregeringens avisering gör att kommunstyrelsen vill 
initiera en dialog med Lumparlands kommun om detta. 
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr
96-2017-enskild-rk1a.pdf  
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr
10-2018-enskild-rk1a.pdf   
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 
1. Vårdö kommun verkar även fortsättningsvis för att vara en självständig 

kommun. 
2. Vårdö kommun tackar nej till att utreda en gemensam skärgårdskommun 

motiverat med att den rådgivande kommunala folkomröstningen tydligt visat 
att Vårdö skall fortsätta verka för att vara en självständig kommun. 

3. Vårdö kommun motsätter sig att en kommunutredning som involverar Vårdö 
kommun, upphandlas. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera en dialog med Lumparlands kommun 
om kommundelarna Ängö och Bussö. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr96-2017-enskild-rk1a.pdf
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr96-2017-enskild-rk1a.pdf
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr10-2018-enskild-rk1a.pdf
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr10-2018-enskild-rk1a.pdf
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Kommunfullmäktige §14/15.03.18 
 
Bilaga 1, 1.1 
 
Kommunstyrelsens förslag 
kommunfullmäktige beslutar följande: 
1. Vårdö kommun verkar även fortsättningsvis för att vara en självständig 

kommun. 
2. Vårdö kommun tackar nej till att utreda en gemensam skärgårdskommun 

motiverat med att den rådgivande kommunala folkomröstningen tydligt visat att 
Vårdö skall fortsätta verka för att vara en självständig kommun. 

3. Vårdö kommun motsätter sig att en kommunutredning som involverar Vårdö 
kommun, upphandlas. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera en dialog med Lumparlands kommun 
om kommundelarna Ängö och Bussö. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 15 INDEXJUSTERING AV KLIENTAVGIFTER, OMSN 

Omsorgsnämnd § 6/29.1.2018, INDEXJUSTERING AV KLIENTAVGIFTERNA INOM SOCIAL- 
OCH HÄLSOVÅRDEN FRÅN OCH MED 1.1.2018 
 
I förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården (1992:912), 
fastställs inkomstgränserna för regelbunden hemservice. 
 
Avgifterna indexjusteras vartannat år utifrån förändringen i folkpensionsindex. 
Avgifterna indexjusteras inför 2018.  
 
Avgifterna för service i hemmet får inte överstiga kostnaderna för produktionen 
av service. 
 

Äldreomsorgsledarensförslag: Omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen i Vårdö, att 
indexjusteringarna för klientavgifterna från 1.1.2018 tillämpas enligt givna direktiv och  
gällande lagstiftning och justeras enligt följande: 

 

Antal personer i hushållet Inkomstgräns euro/månad Betalningsprocent 

1 576 35 

2 1 063 22 

3 1 667 18 

4 2 062 15 

5 2 496 13 

6 2 866 11 

 
Beslut:  
Nämnden beslutar enligt förslag. 
----- 

 
Kommunstyrelsen §26/14.02.2018, INDEXJUSTERING AV KLIENTAVGIFTER, OMSN 

 
Ärendet behöver gå vidare till kommunfullmäktige då det gäller en taxa. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxorna antas enligt 
nämndens förslag. Dessutom delegerar kommunfullmäktige till nämnden att i 
framtiden självständigt besluta och verkställa indexjusteringen till den lagstadgade 
nivån. I det fall nämnden vill höja till högre nivå än lagstadgat måste beslutet tas av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
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Kommunfullmäktige §15/15.03.18 
 

Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige fastställer taxorna enligt nämndens förslag. Dessutom 
delegerar kommunfullmäktige till nämnden att i framtiden självständigt besluta och 
verkställa indexjusteringen till den lagstadgade nivån. I det fall nämnden vill höja till 
högre nivå än lagstadgat måste beslutet tas av kommunfullmäktige. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 16 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, NELLÉUS 

Kommunstyrelsen §27/14.02.2018, JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE NELLÉUS 
 
Bilaga 9 
 
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 den sökande är barn till överlåtaren så är denne i lagens mening att betrakta 
som bröstarvingar. 
Sökande har ej jordförvärvsrätt enligt LL 68, kapitel 2. 

 

4 § Bröstarvingar 
En bröstarvinge har jordförvärvsrätt till egendom som förvärvats genom testamente. 

En bröstarvinge har, oberoende av tidigare markinnehav, jordförvärvsrätt till fast egendom som förvärvats 
som ett eller flera förskott på arv och som uppgår till sammanlagt högst tre hektar, förutsatt att överlåtaren 

har lagfart på egendomen och har varit ägare till den under minst åtta år vid tidpunkten för överlåtelsen. 
 
Alla kriterier i § 4 är uppfyllda förutom att överlåtaren ej har haft lagfart på 
fastigheten i åtta år, utan endast i 4 år. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avger följande yttrande till 
landskapsregeringen: 
Vårdö kommun kan ej tillstryka jordförvärvsärendet med hänvisning till att 
lagtexten ej är uppfylld, avseende ägarskap i åtta år. 
 
Beslut:  
Då överlåtaren i praktiken har haft ägande över lagfarten och fastigheten i mer än 
åtta år så föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att 
kommunfullmäktige tillstyrker jordförvärvet. Bröstarvingen till överlåtaren hade 
arvsrätt i det tidigare skedet. 
----- 

  

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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Kommunfullmäktige §16/15.03.18 
 
Bilaga 2 

 
Kommunstyrelsens förslag: 
Då överlåtaren i praktiken har haft ägande över lagfarten och fastigheten i mer än 
åtta år så föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att 
kommunfullmäktige tillstyrker jordförvärvet. Bröstarvingen till överlåtaren hade 
arvsrätt i det tidigare skedet. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 
  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 2/15.03.2018 

KOMMUNFULLMÄKTIGE                                                                                                     Sida 10 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

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 12-13, 16 

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: 14-15 
 
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. 
 

 


