
 

 
VÅRDÖ KOMMUN 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
PROTOKOLL 
 

24.05.2018  
 

 
Nr 4 
 
 
 

Tid Torsdagen den 24.05.2018. kl. 19.00–19.25. 

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 §§ 22-25 

Underskrifter Vårdö den 24.05.2018  

   

 Anders Englund  
Ordförande  

Andreas Johansson  
Sekreterare  

Protokolljustering   

 Sarah Ahlbäck 
Protokolljusterare 

Mikael Lundell 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Vårdö den 17.05.2018  

Protokollet är framlagt till 
påseende  

Vårdö den 25.05.2018  

   

Intygar Andreas Johansson 
Kommundirektör 

 

Utdragets riktighet bestyrks Vårdö den  

   

Underskrift   

 



 

 
VÅRDÖ KOMMUN 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL 
 

24.05.2018  

 

 
Nr 4 
 
 
 

Tid Torsdagen den 24.05.2018. kl. 19.00 

Plats Kommunkansliet i Vårdö 

 
Ärenden: 
 

§ 22 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
§ 23 PROTOKOLLJUSTERARE 
§ 24 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
§ 25 BOKSLUT VERKSAMHETSÅRET 2017 

 
 

Anders Englund, kommunfullmäktiges ordförande 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Vårdö den 17.05.2018 
 
Protokollet är framlagt till påseende i kommunkansliet i Vårdöby den 25.05.2018. 
 

Intygar Andreas Johansson, kommundirektör  
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§ 22 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige §22/24.05.18 
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 17.05.2018 kungjorts att 
kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 24.05.2018 på kommunkansliet i Vårdö 
kl. 19.00 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende fredagen den 
25.05.2018. Kommunfullmäktiges möteskallelse har annonserats i Wårdö Info den 
01.05.2018. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt fullmäktigemedlemmarna och 
kommunstyrelsens ordförande och viceordförande torsdagen den 17.05.2018.  
 
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. 
--------------------------- 

§ 23 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige §23/24.05.18 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Sarah Ahlbäck och Mikael Lundell i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Sarah Ahlbäck och Mikael Lundell. 
--------------------------- 

§ 24 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunfullmäktige §24/24.05.18 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns. 
---------------------------  
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§ 25 BOKSLUT VERKSAMHETSÅRET 2017 

Kommunstyrelsen §40/02.05.2018, BOKSLUT VERKSAMHETSÅRET 2017 
Bilaga 4 (Balansbok), 4.1 (Verksamhetsberättelse) 
 
Bifogas bokslut inklusive resultaträkning, finansieringskalkyl, balansräkning och 
verksamhetsberättelse för år 2017.  
 
Verksamhetsbidraget uppgår till – 2 690 939, 15 €, årsbidraget uppgår till 145 825, 06 € 
och räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar uppgår till – 26 356, 08 €. 
 
Verksamhetsbidraget har ökat med 4,3 % jämfört med föregående år, 
verksamhetskostnaderna har ökat med 5,1 %, verksamhetsintäkterna har ökat med 10,1 
% mest på grund av ökade hyresintäkter. 
  
Skatteintäkterna minskade med 3,5 % jämfört med föregående år, och 
landskapsandelarna ökade med 1,7 % jämfört med föregående år. 
 
Årsbidraget ligger på en rimlig nivå för året, speciellt om man tar hänsyn till ovanstående.  
 
Budgeten för 2017 har hållits för de allra flesta resultatområden, men avvikelser finns 
som ej har behandlats utav kommunfullmäktige såsom överskridningar. 
 
Kassamedlen minskade under året med – 67 250, 75 €, vilket beror på att 
kommunfullmäktige beviljade ett lån till dotterbolaget Strömsby FAB samt den relativt 
höga amorteringstakten på landskapslånen. Nyckeltalen visar överlag 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. Lån per invånare uppgick per 31.12.2017 till 1 867 €. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet inklusive verksamhetsberättelse för år 2017, och 
tillställer detta revisorerna för granskning. Revision hålls 16–17.5. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-----
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Kommunfullmäktige §25/24.05.18 
 
Bilaga 1, 1.1, 1.2 
 
Bilaga 1 är balansbok, bilaga 1.1 verksamhetsberättelse, bilaga 1.2 är revisionsberättelse. 
 
Revisionen har i sin revisionsberättelse förordat att: 
- Bokslutet godkänns. 
- Kommunfullmäktige tecknar revisionsrapporten till kännedom. 
- De redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den granskade räkenskapsperioden. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
- 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar att: 
- Bokslutet godkänns. 
- Kommunfullmäktige tecknar revisionsberättelsen till kännedom. 
- De redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den granskade räkenskapsperioden. 
--------------------------- 
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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 23-24 

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: 22, 25 
 
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. 
 

 


