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§ 27 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige §27/21.09.17 
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 14.09.2017 kungjorts att 
kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 21.09.2017 på kommunkansliet i Vårdö 
kl. 19.00 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende fredagen den 
22.09.2017. Kommunfullmäktiges möteskallelse har annonserats i Wårdö Info den 
01.09.2017. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt fullmäktigemedlemmarna och 
kommunstyrelsens ordförande och viceordförande torsdagen den 14.09.2017.  
 
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. 
--------------------------- 

§ 28 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige §28/21.09.17 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Yngve Bjurne och Marja Elomaa-Andersson i 
tur att verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Yngve Bjurne och Sarah Ahlbäck. 
--------------------------- 

§ 29 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunfullmäktige §29/21.09.17 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns. 
--------------------------- 
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§ 30 TILLÄGGSBUDGET 1, 2017 

Kommunstyrelsen §79/16.8.2017, TILLÄGGSBUDGET 1, 2017 
 
Det finns behov av en tilläggsbudget. 
 
Fram till juni så var kommunens platsandel på Oasen/DGH obelagd men nu så finns 
där 3 personer, varav en person flyttats från ÅOF till Oasen.  
 
Därför måste en omdisponering göras från 2251 ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND till 
2202 DE GAMLAS HEM samt en regelrätt tilläggsbudget göras till 2202 DE GAMLAS 
HEM. 
 
2251 ÅLANDS OMSORGSFÖRBUNDs budgetanslag minskas med 55 000 €. 
 
På 2202 DE GAMLAS HEM så finns 33 000 € budgeterat varav 12 000 € skulle 
förbrukats så som grundavgift. 
 
Ovanstående beaktat så ökas 2202 DE GAMLAS HEMs budgetanslag med 100 000 €. 
 
Netto så ökar alltså kommunens kostnader med 45 000 €. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att: 
- 2251 ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND budgetanslag minskas med 55 000 €. 
- 2202 DE GAMLAS HEM budgetanslag ökas med 100 000 €. 
  
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

 
Kommunfullmäktige §30/21.09.17 

 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att: 
- 2251 ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND budgetanslag minskas med 55 000 €. 
- 2202 DE GAMLAS HEM budgetanslag ökas med 100 000 €. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 31 BEREDSKAPSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN, ÅTERREMISS 

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, BEREDSKAPSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN 
 
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. 
----- 
 

Kommunstyrelsen §85/16.8.2017, BEREDSKAPSPLAN, ÅTERREMISS 
 
Bilaga 5 
 
Kan konstateras att det ej finns offentliga uppgifter på hur många båtar som finns i 
kommunen. Då återstår endast fysisk inventering, vilket skulle ta onödiga resurser i 
anspråk. Beredskapsplanen har således ej förändrats sedan senast den behandlades 
i kommunfullmäktige. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att beredskapsplanen antas. 
  
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
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Kommunfullmäktige §31/21.09.17 
Bilaga 1 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att beredskapsplanen antas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 32 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, MJ 

Kommunstyrelsen §71/21.6.2017, JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, MONICA JÖBERGER 
Bilaga 10 
 
Monica Jöberger, ansöker om jordförvärvstillstånd och LR har skickat ansökan till 
kommunen för utlåtande. 
 
Länkar till lagstiftning: 
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr68.pdf  
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr70.pdf  
 
ÅFS 2003/68, § 12, Fysiska personer: 
1) Fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap. eller 

jordförvärvslagen för Åland kan, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas 
jordförvärvstillstånd av landskapsstyrelsen. Vid prövningen bör 
landskapsstyrelsen beakta bland annat sökandens anknytning till landskapet 
Åland och avsikt att fast bosätta sig i landskapet samt markområdets storlek, 
beskaffenhet och användningsändamål. Jordförvärvstillstånd som avses i 1 
mom. kan förenar med villkor på det sätt som bestäms i 8 jordförvärvslagen för 
Åland. 

 
ÅFS 2003/70, § 4, Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd: 
[…] Om det inte finns särskilda skäl däremot skall jordförvärvstillstånd beviljas när 
förutsättningarna i någon av följande punkter är uppfyllda: 
1) Sökanden är född i landskapet Åland och har bott i landskapet Åland till cirka 12 

års ålder. Alternativt har sökanden bott i landskapet Åland så länge att den 
aktiva, medvetna uppväxttiden infallit medan sökanden bott i landskapet. 
Markområdet och den sökandens tidigare markinnehav understiger tillsammans 
4.000 m2. Marken utgörs inte av ett attraktivt eller känsligt strandområde. 

 
Kommunstyrelsen konstaterar att punkten 1 uppfylls förutom det att marken inte 
utgörs av ett attraktivt eller känsligt strandområde. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Vårdö kommun förordar 
jordförvärvet. 
 
Gunilla Boman och Carl-Gustav Sjölund anmäler jäv och deltar ej i ärendets fortsatta 
behandling. Därför utses Pontus Grunér att justera paragrafen. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

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 §32/21.09.17 
Bilaga 2 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Vårdö kommun förordar 
jordförvärvet. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 33 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, NB 

Kommunstyrelsen §88/16.8.2017, JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, NB 
Bilaga 7 
 
Nils-Erik Backlund, ansöker om jordförvärvstillstånd och LR har skickat ansökan till 
kommunen för utlåtande. 
 
Länkar till lagstiftning: 
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr68.pdf  
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr70.pdf  
 

4 § Bröstarvingar 
En bröstarvinge har jordförvärvsrätt till egen- 

dom som förvärvats genom testamente. 
En bröstarvinge har, oberoende av tidigare 
markinnehav, jordförvärvsrätt till fast egen- 

dom 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. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Vårdö kommun förordar 
jordförvärvet. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
 

Kommunfullmäktige §33/21.09.17 
Bilaga 3 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Vårdö kommun förordar 
jordförvärvet. 
 
Beslut:  
Enhälligt enligt förslag. 
--------------------------- 

 

  

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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§ 34 AUTOMATISKT BRANDLARM INVESTERING 2017 

Byggnadstekniska nämnden § 31 /22.5.2017, ANBUD AUTOMATISKT BRANDLARM 
INVESTERING 2017 

 

                              Anbuden för automatiskt brandlarm öppnades den 8 maj 2017 enligt  
                                     protokoll 8 /2017 och enligt beslut §26 – 24.4.2017 Byggnadstekniska nämnden.   
                                     Det förmånligaste anbudet från Harrys El AB antogs.                               
                                     Då anbudssumman delvis översteg budgeterade medlen behöver ärendet 
                                     tas upp av byggnadstekniska nämnden och kommunstyrelsen. 
                                     Det mest förmånliga inlämnade anbudet går att anta till en del innevarande år 
                                     och det kan beslutas att anta resterande delar när budget 2018 är fastställd. 
 
                                     Anbudet är uppdelat i följande delar: 
 

- Detektorer i Vårdö skola och centralapparat med display i kommunkansli. 
- Detektorer i kommunkansli. 
- Detektorer i Solbackens daghem. 
 
All markkabelläggning mellan byggnader tillkommer. 
Det borde gå att dra dessa i befintliga rör. 
 
I budget 2017 är anslaget 20.000 euro för ändamålet och tänkt för en del av  
genomförandet Vårdö skola och kommunkansli och beviljas medel i följande års 
budget genomförs även installation i Solbackens daghem. 
Anslaget är tillräckligt för detektorer i Vårdö skola och centralapparat med display 
i kommunkansli. 

                         
                                     Kommunteknikerns  förslag 
                                     Byggnadstekniska nämnden äskar om tilläggsanslag för installation av automatiskt 
                                     brandlarm i Vårdö skola, kommunkansli med lägenheter och Solbackens daghem  
                                     2017. Tilläggsmedel som behövs 15.000 euro vilket ger en total investering om  
                                     35.000 euro. Arbetet kan då i sin helhet färdigställas under hösten 2017. 
 

Beslut:  
Efter diskussion gavs följande förslag till kommunstyrelsen: Kommunen bör 
överväga helheten gällande investeringar 2017 innan ett eventuellt tilläggsanslag 
ges då bland annat minskade landskapsandelar kan komma ifråga 2018. 
Alternativet är att endast investera i detektorer i Vårdö skola och central i 
kommunkansliets byggnad då denna investering ryms inom budgeten om 20.000 
euro 2017. 
----- 
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Kommunstyrelsen §62/21.6.2017, ANBUD AUTOMATISKT BRANDLARM INVESTERING 2017 
 
I finansieringsdelen i budgeten så finns det alltså 20 000 € budgeterat för hela 
projektet, men som kan konstateras ovan så räcker den summan endast till 
detektorer i skolan samt display i kommunkansliet. Att sätta upp detektorer på 
övriga ställen (daghem och kansli) skulle kosta ytterligare 15 000 €, totalt 35 000 €. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att investeringsprojektets ram 
utökas från 20 000 € till 35 000 € med motiveringen att det är mer vettigt att hela 
investeringen görs samtidigt. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
 
Kommunfullmäktige §34/21.09.17 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att investeringsprojektets ram 
utökas från 20 000 € till 35 000 € med motiveringen att det är mer vettigt att hela 
investeringen görs samtidigt. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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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 28, 32-33 

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: 27, 29-31, 34 
 
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. 
 

 


