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§ 18 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige §18/24.05.17 
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 onsdagen den 17.05.2017 kungjorts att 
kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 24.05.2017 på kommunkansliet i Vårdö 
kl. 19.00 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende måndagen den 
29.05.2017. Kommunfullmäktiges möteskallelse har annonserats i Wårdö Info den 
01.05.2017. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt fullmäktigemedlemmarna och 
kommunstyrelsens ordförande och viceordförande onsdagen den 17.05.2017.  
 
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. 
--------------------------- 

§ 19 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige §19/24.05.17 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Rebecca Mattsson och Håkan Grunér i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Rebecca Mattsson och Håkan Grunér. 
--------------------------- 

§ 20 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunfullmäktige §20/24.05.17 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns. 
--------------------------- 
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§ 21 VÅRDÖ KOMMUNS ARVODESSTADGA 

Kommunstyrelsen §25/5.4.2017, VÅRDÖ KOMMUNS ARVODESSTADGA 
 

Bilaga 2 
 
Nuvarande arvodesstadga uppdaterades inför år 2008, vilket föranleder en översyn då det 
nästa år är drygt 10 år sedan det gjordes. 
 
Stadgan har jämförts med andra kommuners stadga och kommundirektören har funnit att 
den i allt väsentligt är lika som andra stadgor. 
 
I nuvarande förslaget finns två markanta skillnader jämfört med nuvarande 
arvodesstadga. 
- I nuvarande stadga så ökar arvodet med en viss tariff varje timme. I det nya förslaget 

så är grundarvodet höjt något samtidigt höjs arvodet med hälften varje timme men 
först efter 3 timmars sammanträde.  

- För föredragande tjänsteman sänks arvodet så att det motsvarar ordförandens 
arvode. 

 
Sammantaget så kommer ej kostnaderna att förändras nämnvärt. Om något så kommer 
kostnaderna sjunka marginellt. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodesstadgan fastställs 
och träder i kraft fr 1.1.2018. 
 
Förslag från ledamot Magnus Lundell att grunden för mötesarvodena höjs med 5 €, 
jämfört med bilaga 2, med motiveringen att det följer inflationstakten. I övrigt enligt 
förslag. 
 
Beslut:  
Enligt ledamot Lundells förslag. 
----- 

 
  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 3/24.05.2017 

KOMMUNFULLMÄKTIGE                                                                                                     Sida 5 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

Kommunfullmäktige §21/24.05.17 
 
Bilaga 1 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodesstadgan fastställs 
och träder i kraft fr 1.1.2018, enligt kommunstyrelsens förslag i bilaga 1. 
 
Förslag från ledamot Susanne Nordberg att grundarvodet höjs med 5 € jämfört med 
kommunstyrelsens förslag, vilket understöds av Mikael Lundell och Rebecca 
Mattsson. 
 
Ledamot Marja Elomaa-Andersson understödjer kommunstyrelsens förslag, vilket 
understöds av Kaj-Gunnar Sjölund. 
 
Ordföranden frågar om följande omröstningsförfarande. Ja för kommunstyrelsens 
förslag och nej för ledamot Nordbergs förslag. 
 
Anders Englund röstar ja. 
Yngve Bjurne röstar ja. 
Kaj Gunnar Sjölund röstar ja. 
Rebecca Mattsson röstar nej. 
Marja Elomaa Andersson röstar ja. 
Mikael Lundell röstar nej. 
Sarah Ahlbäck röstar nej. 
Håkan Grunér röstar ja. 
Susanne Nordberg röstar nej. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har röstat för kommunstyrelsens 
förslag med rösterna 5 ja och 4 nej. 
 
Beslut:  
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
--------------------------- 
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§ 22 BEREDSKAPSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN 

Gemensamma räddningsnämnden, §18/9.4.2014, VÅRDÖ KOMMUN – BEREDSKAPSPLAN FÖR 
NORMALA OCH UNDANTAGS FÖRHÅLLANDEN 
 
Vårdö kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden har reviderats.  
 
Bilaga A-RN § 18, beredskapsplan, Vårdö kommun  
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför  
kommunstyrelsen beredskapsplanen för normala och undan 
tagsförhållanden i Vårdö kommun enligt bilaga A-RN § 18.  
 
Beslut:  
Enligt förslag.   

----- 
 
Kommunstyrelsen §15/15.02.2017, BEREDSKAPSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN 

 

Bilaga 8 
 
Konstateras att det förflutit en tid sedan ärendet passerade nämnden. Att planen ej 
reviderats uppmärksammades i samband med brandinspektionen i januari. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att planen antas. 
 
Beslut:  
Ärendet återremitteras till kommundirektören för att införa mer dagsaktuell fakta 
till beredskapsplanen. 
----- 
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Kommunstyrelsen §30/5.4.2017, BEREDSKAPSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN, ÅTERREMISS 
 
Bilaga 6 
 
Planen är nu rättad enligt kommunstyrelsens önskemål. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att beredskapsplanen antas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
 

Kommunfullmäktige §22/24.05.17 
 
Bilaga 2 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att beredskapsplanen antas. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att 
komplettera med antalet båtar som finns i kommunen. 
--------------------------- 
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§ 23 BTN AVLOPPSVERKET 

Byggnadstekniska nämnden § 13 /20.3.2017, VÅRDÖ RENINGSVERK INVESTERING FÖR 
FÖRBÄTTRAD KVÄVERENING 

 
Vårdö reningsverk i Strömsby har miljötillstånd för flertalet år än. Det som påpekats 
i tillstånd och efter inspektioner är att kvävereningen behöver förbättras. 
Kvävereningen är inte så långt från obefintlig. 
 
Luftning är en sak som diskuterats med ÅMHM.  
Vårdö kommun skulle för en mindre summa få köpa delar av ett gammalt 
reningsverk från Sund kommun för att förbättra luftningen. Delarna har ännu inte 
hämtats, det kan dock vara så att den lösningen räcker för att få en fullgod 
kväverening. 
 
Kommunteknikern har varit i kontakt med Raita Enviroment OY för att hör om det 
kunde vara möjligt att få tag i nya luftpumpar som kunde installeras i befintligt verk 
och därmed öka kvävereduktionen. Företaget menade dock att det med flera tankar 
med luftning och mixing kunde vara möjligt att få ner kvävereduktionen till den nivå 
miljötillståndet kräver. Dock önskade företaget utreda/projektera det närmare för 
att kunna garantera funktionen. 
 
Ärendet har lyfts igen då kommunen för tillfället har en del medel i kassan som kan 
användas för nödvändiga investeringar gällande infrastruktur och byggnader. 

                                     
                                     Kommunteknikerns  förslag 
                                     Kommunteknikern gör en förfrågan till Raita Enviroment OY om att 
                                     projektera en lösning för att förbättra kvävereduktionen i avloppsverket.  
                                     Denna görs under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar medel till detta och  
                                     den investering som behövs för genomförandet. 
                                     Kommunteknikern tar fram kostnadsförslag för detta. 
  

Beslut:  
Enligt förslag ärendet vidare till kommunstyrelsen. 
----- 
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Kommunstyrelsen §36/5.4.2017, BTN AVLOPPSVERKET 
 
Bilaga 10 
 
Kalkylen ger vid handen att dylik åtgärd kostar drygt 40 000 € exkl. moms.  
 
Vissa ökade driftskostnader kommer som följd av investeringen men de är i 
sammanhanget försumbara och avser elkostnader. 
 
För att uppfylla miljötillståndet anses det motiverat med ovanstående investering. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner att ovanstående projekt projekteras. 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att investeringsbudgeten 
utökas med 38 000 € för att förbättra kvävereningen vid avloppsreningsverket. 
 
Förslag från ledamot Carl-Gustav Sjölund att man samtidigt utreder automatiken för 
fosforreningen i syfte att få ner kostnaden för kemikalier. En helhetsplanering över 
reningsverket och reningsprocessen skall uppgöras. Investeringsprojektet måste ha 
en nytta för framtida uppgraderingar av reningsverket. I övrigt enligt förslag. 
 
Beslut:  
Enligt ledamot Sjölunds förslag. 
----- 
 

Kommunfullmäktige §23/24.05.17 
 
Bilaga 3 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att investeringsbudgeten 
utökas med 38 000 € för att förbättra kvävereningen vid avloppsreningsverket. 
 
Kommunstyrelsen utreder automatiken för fosforreningen i syfte att få ner 
kostnaden för kemikalier. En helhetsplanering över reningsverket och 
reningsprocessen skall uppgöras. Investeringsprojektet måste ha en nytta för 
framtida uppgraderingar av reningsverket. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 24 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

Kommunstyrelsen §43/27.4.2017, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
 

Bilaga 1 
 
Bifogas bokslut inklusive resultaträkning, finansieringskalkyl, balansräkning och 
verksamhetsberättelse för år 2016.  
 
Verksamhetsbidraget uppgår till – 2 578 942,68 €, årsbidraget uppgår till 282 244,93 € 
och räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar uppgår till 91 599,07 €. 
 
Verksamhetsbidraget har ökat med 0,8 % jämfört med föregående år, 
verksamhetskostnaderna har minskat med 0,5 %, verksamhetsintäkterna har minskat med 
8,1 % mest på grund av minskade dagpenningar. 
  
Skatteintäkterna ökade med 9,37 % jämfört med föregående år, och landskapsandelarna 
ökade med 0,9 % jämfört med föregående år. 
 
Årsbidraget är det näst högsta under åren 2004-2016, endast 2014 visar ett bättre 
årsbidrag.  
 
Budgeten för 2016 har hållits för de allra flesta resultatområden, men avvikelser finns som 
ej har behandlats utav kommunfullmäktige såsom överskridningar. 
 
Kassamedlen ökade under året med 214 132,21 €, dels pga. det starka årsbidraget i 
kombination med en förhållandevis låg investeringskostnad. Nyckeltalen visar på 
tillfredsställande nivåer.  
 
På grund av bokföringssättet framstår den relativa skuldsättningsgraden som hög, vilket 
beror på att främmande kapital, övriga skulder, anslutningsavgifter, har ökat i snabbare 
takt än kommunens eget kapital.  Skuldsättningen i avseende på lån som löper mot ränta 
har minskat, och kommer vid slutet av 2017 att bestå endast av l två andskapslån för 
bostadsproduktion. Lån per invånare uppgick per 31.12.2016 till 2 032 €. 
Ett lån med lågt saldo förfaller under 2017.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet inklusive verksamhetsberättelse för år 2016, och 
tillställer detta revisorerna för granskning. Revision hålls 16–17.5. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
----- 
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Kommunfullmäktige §24/24.05.17 
 
Balansbok, verksamhetsberättelse och revisionshandlingar är utskickade till mötet. 
 
Resultatet av revisorernas granskning är följande:  
- Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut.  
- Kommunens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.  
- Uppgifterna om grunderna för och användningen av landskapsandelarna är 

riktiga.  
- Kommunens bokslut är upprättat enligt stadganden och bestämmelser om 

upprättande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om 
räkenskapsperiodens verksamhet, ekonomi, ekonomiska utveckling och 
ekonomiska ansvar.  

 
Revisorernas förslag: 
Revisorerna förordar att bokslutet godkänns. 
 
Revisorerna förordar också att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den 
av oss granskade räkenskapsperioden. 
 
Beslut:  
Enhälligt enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 25 DISKUSSION OM LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG PÅ NY 

KOMMUNINDELNING 

Kommunstyrelsen §49/27.4.2017, DISKUSSION OM LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG PÅ 
NY KOMMUNINDELNING 

 
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr5-2017-pleni-rk1a.pdf 

 
Sedan kallelsen gått ut så har landskapsregeringen skickat en möjlighet till 
kommunerna att yttra sig angående förslaget till ny kommunstruktur samt den 
planerade processen för förverkligande. 
 
Vårdö kommun har sina verksamheter samt ekonomiska förutsättningar i god 
ordning och är ej i närheten att uppfylla kriterierna för att vara en ”kriskommun” 
enligt finsk lagstiftning. Det är med hänsyn till verksamheterna samt de ekonomiska 
förutsättningarna som rikets regering har gått in för att slå samman kommuner. 
 
Eftersom Vårdö kommun har sina verksamheter och ekonomi i god ordning så 
förväntar sig kommunen att landskapsregeringen respekterar den kommunala 
självstyrelsen och ej slår samman kommunen med våld mot kommunens vilja. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar regeringens möjlighet och förhåller sig till detsamma i beslut, 
samt för det vidare till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige svarar 
landskapsregeringen följande: 
 
Vårdö kommun har sina verksamheter samt ekonomiska förutsättningar i god 
ordning och är ej i närheten att uppfylla kriterierna för att vara en ”kriskommun” 
enligt finsk lagstiftning. Det är med hänsyn till verksamheterna samt de ekonomiska 
förutsättningarna som rikets regering har gått in för att slå samman kommuner. 
 
Eftersom Vårdö kommun har sina verksamheter och ekonomi i god ordning så 
förväntar sig kommunen att landskapsregeringen respekterar den kommunala 
självstyrelsen och ej slår samman kommunen med våld mot kommunens vilja. 
----- 

  

http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr5-2017-pleni-rk1a.pdf
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Kommunfullmäktige §25/24.05.17 
 
Bilaga 4 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Vårdö kommun lämnar följande yttrande: 
Vårdö kommun har sina verksamheter samt ekonomiska förutsättningar i god 
ordning och är ej i närheten att uppfylla kriterierna för att vara en ”kriskommun” 
enligt finsk lagstiftning. Det är med hänsyn till verksamheterna samt de ekonomiska 
förutsättningarna som rikets regering har gått in för att slå samman kommuner. 
 
Eftersom Vårdö kommun har sina verksamheter och ekonomi i god ordning så 
förväntar sig kommunen att landskapsregeringen respekterar den kommunala 
självstyrelsen och ej slår samman kommunen med våld mot kommunens vilja. 
 
Förslag från ordförande Anders Englund att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
bereda en framtida rådgivande folkomröstning om huruvida Vårdö kommun skall 
fortsätta vara en självständig kommun eller ej. I övrigt enligt förslag. 
 
Beslut:  
Enligt ordförande Englunds förslag. 
--------------------------- 
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§ 26 FYLLNADSVAL, ERSÄTTARE NÅHD FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 

Kommunstyrelsen §37/5.4.2017 
 

 
 
Kommundirektören vill göra kommunstyrelsen uppmärksam på att Marie-Louise 
Påvals ersättare, Linda Wiktorsson-Lång har flyttat ut från kommunen och således 
förlorat sin valbarhet. 
 
Fyllnadsval behöver därför förrättas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en ny namngiven ersättare 
väljs. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Göran Abrahamsson väljs 
på Linda Wiktorsson-Långs plats. 
----- 
 

Kommunfullmäktige §26/24.05.17 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige utser Göran Abrahamsson på Linda Wiktorsson-Långs plats. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 
  

Organ: Norra Ålands Högstadiedistrikt

Medlemmar 2+2

Mandatperiod 2016-2019

Ordinarie Ersättare

Marie-Louise Påvals Linda Wiktorsson-Lång

Carl-Gustav Sjölund Marie Lundell
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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 19-20, 25-26 

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: 18, 21-24 
 
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. 
 

 


