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Anders Englund, kommunfullmäktiges ordförande 
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§ 10 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige §10/23.03.17 
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 16.03.2017 kungjorts att 
kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 23.03.2017 på kommunkansliet i Vårdö 
kl. 19.00 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende fredagen den 
24.03.2017. Kommunfullmäktiges möteskallelse har annonserats i Wårdö Info den 
01.03.2017. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt fullmäktigemedlemmarna och 
kommunstyrelsens ordförande och viceordförande torsdagen den 16.03.2017.  
 
Förutom åt de ordinarie ledamöterna har föredragningslistan och alla bilagor skickats åt de två 
första ersättarna, dvs. åt Tage Skogberg och 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. 
--------------------------- 

§ 11 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige §11/23.03.17 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Rebecca Mattsson och Susanne Nordberg i tur 
att verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Susanne Nordberg och Kaj-Gunnar Sjölund. 
--------------------------- 
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§ 12 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunfullmäktige §12/23.03.17 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns men kompletteras med ett extra ärende, § 17 
trafiksituationen. 
--------------------------- 
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§ 13 ANHÅLLAN FRÅN STYRELSEN I STRÖMSBY FAB 

Kommunstyrelsen §4/15.02.2017, ANHÅLLAN FRÅN STYRELSEN I STRÖMSBY FAB 
 

Bilaga 1 
 
Från Strömsby FAB:s styrelseprotokoll 3, 1.12.2016, § 4: 
”Styrelsen beslutar om att anhålla om ett lån från Vårdö kommun för 
takreparationer på 70 000 €, räntefri amortering på 4 år.” 
 
Bakgrunden är den att bolaget ej har egna kassamedel för reparationer i aktuell 
storleksordning. Att bolaget självt skulle spara ihop till dylik summa är orealistiskt 
då det skulle ta flera år. Det ställt till det faktum att åtgärden är relativt 
brådskande. 
 
Amorteringsförslaget om räntefri amortering på 4 år kommer att göra att S-FAB 
uppskattade överskott under tiden kommer att ätas upp, då relativt lite pengar 
flyter in under ett verksamhetsår.   
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att lånet beviljas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

 
Kommunfullmäktige §13/23.03.17 

 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att lånet beviljas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 14 INDEXJUSTERING AV STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 

Socialnämnden §70/14.12.2016, INDEXJUSTERING AV STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH 
AVLÖSARSERVICE/VÅRDÖ KOMMUN FRÅN 1.1.2017 
 

Anvisningar om indexjustering av vårdarvoden som betalas som stöd för  
närståendevård från och med 1.1.2017 har sänts ut från Social-och hälsovårdsministeriet i 
Finland. 
 
Om storleken och de lägsta beloppen på vårdarvode som betalas till närståendevårdare 
bestäms det i 5 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Enligt lagens 6 § justeras 
vårdarvodena varje kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för 
arbetstagare (395/2006).  
 
Lönekoefficienten som fastställts för år 2017 är 1,389 (1,373 år 2016). 
 
Då kommunen har ingått ett avtal om närståendevård bör den indexjustera arvoden enligt 
givna direktiv.  
Från 1.1.2017 är det lägsta vårdarvodets minimibelopp 392,00 euro och det lägsta beloppet på 
vårdarvode som betalas ut under en vårdmässigt tung övergångsperiod är 784,01 euro. 
 
Den lönekoefficient som fastställts för år 2017 innebär att vårdarvodena höjs med  
cirka 1,17 procent jämfört med 2016. 
 
Justeringen gäller alla avtal som är i kraft.  
 
Beloppen för avlösarservice under närståendevårdarens ledighet och annan frånvaro justeras i 
motsvarande grad, § 4 a. 
Kommunen har beslutat om att ersättningen baserar sig på närståendevårdararvodet. 

 
Socialsekreterarens förslag:  
Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen i Vårdö, att indexjusteringarna för  
vårdarvode inom närståendevård från 1.1.2017 tillämpas enligt givna direktiv och  
gällande lagstiftning och justeras enligt följande: 
 
Kategori 1: 392,00 euro (387,49 €) 
Kategori 2: 559,68 euro (553,21 €) 
Kategori 3: 784,01 euro (774,98 €) 

 
Beloppen för avlösarservice justeras i motsvarande grad enligt följande: 
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Kategori 1  
13,07 €/dag (392,00€/30 dagar) 
Kategori 2  
18,66 €/dag (559,68€/30 dagar) 
Kategori 3 
26,13 €/dag (784,01€/30 dagar) 

 
Socialnämndens beslut:  
Förslaget godkändes. 

----- 
 
Kommunstyrelsen §5/15.02.2017, INDEXJUSTERING AV STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 
 

Då dessa indexjusteringar fastställs genom en lag som är antagen i riket, samt att 
dessa uppgifter kommer relativt sent till kommunerna under ett verksamhetsår är 
det motiverat att förändra rutinerna. För närvarande så skall dessa indexjusteringar 
fastställas av kommunfullmäktige. Detta hinns av ovanstående skäl ej med innan 
året löper ut. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 
fastställer indexjusteringen samt delegerar till socialnämnden att i fortsättningen 
fastställa dessa indexjusteringar samt att meddela kommunstyrelsen till kännedom 
när så har skett. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
 

Kommunfullmäktige §14/23.03.17 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 
fastställer indexjusteringen samt delegerar till socialnämnden att i fortsättningen 
fastställa dessa indexjusteringar samt att meddela kommunstyrelsen till kännedom 
när så har skett. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 15 KÖP AV FAMILJEARBETARTJÄNSTER FRÅN SUND 

Socialnämnden §72/14.12.2017, KÖP AV FAMILJEARBETARTJÄNSTER FRÅN SUND (VÅRDÖ) 
 

Vårdö beräknas vara i behov av familjearbetartjänster på obestämd tid.  Kommunen har inte 
avtal om detta med Sund, så som de övriga kommunerna på norra Åland har, men har intaget i 
sin budget att man är beredd att köpa dessa tjänster om behov finns och bevilja tilläggsanslag 
för det. 
Familjearbete är en öppen stödform i barnskyddet enligt § 36 punkt 5. Familjer bör kunna 
erhålla lämpliga öppna stödåtgärder om behov har konstaterats. 
 
Socialsekreterarens förslag: 
Att socialförvaltningen får använda och köpa familjearbetartjänster från Sunds kommun enligt 
det behov som finns i Vårdö enligt gällande lagstiftning. Socialnämnden informeras närmare 
om behovet så fort som möjligt. 
 
Familjearbetarens resor påförs Vårdö. Vårdö erlägger kostnader för faktiska arbetstiden och 
lönekostnader och inget påslag för administration, eftersom socialsekreteraren är förman för 
individ och familjeomsorgen i Vårdö. Ärendet sänds till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Godkändes. 

----- 
Kommunstyrelsen §6/15.02.2017, KÖP AV FAMILJEARBETARTJÄNSTER FRÅN SUND 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avtal ingås med Sunds 
kommun enligt ovanstående specifikation. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

Kommunfullmäktige §15/23.03.17 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avtal ingås med Sunds 
kommun enligt ovanstående specifikation. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 16 ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV ARBETET MED BOKSLUT 2016 

Kommunstyrelsen §18/15.02.2017, ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV ARBETET MED BOKSLUT 
2016 

 
242110  Vårdö Grundskolas stipendiefond  

 
Av avkastningen på Vårdö kommuns stipendiefond får högst 75 % användas för stipendier för elever vid 
Vårdö Grundskola. Konto 660100-1599422. Skolnämnden  besluter om stipendiefördelningen. Från 
kommunens ränteintäktskonto överförs till stipendiefonds-kontot en årlig ränta enligt grundräntan som 
noteras av finansministeriet beräknad på saldot per 31.12.  

 
Fonden är bildad (kfge beslut 17.12.1991) genom en sammanslagning av 
kommunens donationsfonder; 
Lär A Johanssons stipendiefond   71,46 
Makarna Trobergs stipendiefond  190,51 
Ilma Anderssons stipendiefond   309,28 
Kommunens diakonifond   1.783,68 

 
Under pågående arbete med bokslutet så har upptäckts ett fel i kommunens 
balansräkning. Under PASSIVA så finns ett konto som heter 23251 VÅRDÖ 
GRUNDSKOLAS STIPENDIEFOND. I kommunens balansräkning per 31.12.2016 så 
skall det finnas 2 812,98 €. I verkligheten så finns det 369,64 € på aktuellt 
bankkonto. Detta beror på ett misstag i rutinerna då den som har teckningsrätt i 
kontot ej har meddelat när medel lyfts till kansliet och följaktligen så har det ej 
upptagits i kommunens balansräkning. 
 
Kontot bör avslutas samt medlen överföras till kommunens checkräkningskonto. 
Således görs motsvarande korrigering i kommunens balansräkning och balanskonto 
23251 nollas. 
 
Skolans föreståndare anmodas att i fortsättningen använda skolans driftskonto för 
stipendier. 
 
Vidare så har kommunen ett lån som förfaller under 2018 men drygt 90 % av lånet 
amorteras under 2017. Därför förordas att kommunen anhåller hos LR att lånet 
betalas av sin helhet under 2017. 
Kommundirektörens förslag: 
1. Kommunstyrelsen beslutar att kontot med nummer 660100-1599422 avslutas 

samt att behållningen överförs till kommunens checkräkningskonto. 
2. VT 2017 och framåt så används skolans driftskonto för stipendier.  
3. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en anhållan skickas till 

LR om att landskapslån 340190, med saldo per 31.12.2016 om 43 897, 08 € 
slutamorteras under 2017. 

Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
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Kommunfullmäktige §16/23.03.17 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en anhållan skickas till LR 
om att landskapslån 340190, med saldo per 31.12.2016 om 43 897, 08 € 
slutamorteras under 2017. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 17 TRAFIKSITUATIONEN 

Kommunfullmäktige §17/23.03.17 
 
Kommunfullmäktige önskar diskutera trafiksituationen i kommunen. 
 
Landskapsregeringen har i ett brev, som kommit till kommunen 23.3.2017, bett 
kommunen att utse en förtroendevald samt en tjänsteman till en arbetsgrupp som 
har som syfte att införa en turlista på Töftöfärjan. 
 
Förslag från ordförande Anders Englund att kommunfullmäktige utser Anders 
Englund och Andreas Johansson att ingå i landskapsregeringens arbetsgrupp. 
 
Förslag från ordförande Anders Englund att det tillsätts en arbetsgrupp som skall 
arbeta för att utveckla trafiken till och från Hummelviks hamn genom att försöka 
locka en privat entreprenör att etablera en rutt från hamnen. I gruppen ingår: 
Anders Englund, Mikael Lindholm, Lars-Erik Eriksson och Andreas Johansson. 
Arbetsgruppen har rätt att kalla in sakkunniga. 
 
Förslag från ordförande Anders Englund att kommunfullmäktige beslutar att Vårdö 
kommun önskar diskutera med landskapsregeringen hur kommunen skulle kunna 
övertaga driften av Töftöfärjan i form av ett kommunalt bolag. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige utser Anders Englund och Andreas Johansson att ingå i 
landskapsregeringens arbetsgrupp. 
 
Kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp som skall arbeta för att utveckla 
trafiken till och från Hummelviks hamn genom att försöka locka en privat 
entreprenör att etablera en rutt från hamnen. I gruppen ingår: 
Anders Englund, Mikael Lindholm, Lars-Erik Eriksson och Andreas Johansson. 
Arbetsgruppen har rätt att kalla in sakkunniga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Vårdö kommun önskar diskutera med 
landskapsregeringen hur kommunen skulle kunna övertaga driften av Töftöfärjan i 
form av ett kommunalt bolag. 
--------------------------- 
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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 11-12, 17 

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: 10, 13-16 
 
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. 
 

 


