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§ 45 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige §45/14.12.17 
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 7.12.2017 kungjorts att kommunfullmäktige 
sammanträder torsdagen den 14.12.2017 på kommunkansliet i Vårdö kl. 19.00 och att 
protokollet är framlagt för allmänheten till påseende fredagen den 15.12.2017. 
Kommunfullmäktiges möteskallelse har annonserats i Wårdö Info den 01.12.2017. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt fullmäktigemedlemmarna och 
kommunstyrelsens ordförande och viceordförande torsdagen den 7.12.2017.  
 
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. 
--------------------------- 

§ 46 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige §46/14.12.17 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Marja Elomaa-Andersson och Mikael Lundell i 
tur att verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Marja Elomaa-Andersson och Kaj-Gunnar Sjölund. 
--------------------------- 

§ 47 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunfullmäktige §47/14.12.17 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande komplettering: 
- Till föredragningslistan läggs till en ny § 50, Landskapsregeringens förslag om en eldriven 

vajerfärja. 
---------------------------  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 6/14.12.2017 

KOMMUNFULLMÄKTIGE                                                                                                     Sida 4 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 48 BUDGET FÖR VÅRDÖ KOMMUN, VERKSAMHETSÅRET 2018 

Kommunstyrelsen §101/25.10.2017, BUDGET FÖR VÅRDÖ KOMMUN, VERKSAMHETSÅRET 
2018 

Bilaga 5, bilaga 5.1 och bilaga 5.2 

Kalender 2017  
Budgetdel Normal drift  
Kostnadsslag Extern  
Kostnadställen med nr C1    VÅRDÖ KOMMUN  

   

 Värden  
Radetiketter Fastställd budget Nämndernas budget (år + 1) 

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -98 124,08 -279 294,96 

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 404 179,77 404 924,12 

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 106 786,78 -3 210 319,53 

A4110   Personalkostnader -1 511 932,00 -1 548 437,82 

A4170   Köp av tjänster -1 257 087,32 -1 297 349,25 

A4200   Material, förnödenheter och varor -236 740,00 -270 815,00 

A4230   Understöd -88 250,00 -81 250,00 

A4270   Övriga verksamhetskostnader -12 777,46 -12 467,46 

A5100   SKATTEINKOMSTER 1 268 500,00 1 293 000,00 

A5110   STATSANDELAR 1 511 269,00 1 407 372,00 

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -6 464,88 -6 702,71 

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -168 821,19 -167 568,84 

Totalsumma -98 124,08 -279 294,96 

På bordet ligger nämndernas förslag till budget 2018.  
 
Nedanstående är i jämförelse med fastställd budget för verksamhetsåret 2017. 
 
Konstateras att årsbidraget är negativt – 111 726, 12 € och resultatet är negativt – 
279 294, 96 €. Motsvarande siffror för 2017 är positivt årsbidrag + 70 697, 11 € och 
negativt resultat om – 98 124, 08 €. 
 
I nämndernas samlade förslag… jämfört med fastställd budget 2017: 
- Är verksamheternas intäkter konstanta med ca 0,1 %, ca 744 €. 
- Ökar verksamheternas kostnader med ca 3,2 %, ca 103 532 €, varav 

personalkostnaderna ökar med ca 2,4 %, ca 36 505 €. 
- Ökar skatteintäkterna med ca 1,9 %, + 24 500 €. 
- Minskar landskapsandelarna med ca 7,4 %, ca - 104 000 €. 
- Minskar avskrivningarna med ca 0,8 %, ca 1 200 €. 
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Oklara faktorer som har stor inverkan på kommunens ekonomi 2018 är följande: 
- Landskapsandelarna minskar preliminärt med -105 356 €, pga 

landskapsregeringens aviserade minskningar om totalt 3 M€ för hela Åland, 
förmodligen 4 M€ i praktiken. Detta kostnadsställe är det mest osäkra i hela 
kommunens budgetförslag och kommer sannolikt att förändras både en och två 
gånger innan budgeten ligger på fullmäktiges bord i december. 

- Även skatteintäkterna kan variera under året pga den relativt stora utflyttningen 
som varit under 2017. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige budgeten för kännedom. 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrorna höjs enligt bilaga 
5.1. 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor och avgifter för 
2018 fastställs enligt bilaga 5.2, med följande korrigering. Taxorna för 
avfallshantering sänks med 5 procentenheter (endast 1 decimal används i 
debiteringen) och extra hus tas bort. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att arbeta vidare med budgeten 
med följande målsättning: 
- I första hand skall budgeten uppvisa ett positivt årsbidrag. 
- I det fall ovanstående uppnås skall arbetet syfta till att uppnå ett positivt 

resultat. 
 
Kommunstyrelsens direktiv åt kommundirektören är följande: 
- Kassamedlen får ej tillåtas minska. 
- Varje åtgärd i nämndernas budgetförslag som innebär en försämrad service eller 

en försämrad situation för anställda skall noggrant redovisas på nästa 
kommunstyrelsesammanträde. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

Kommunfullmäktige §40/09.11.17, BESLUT OM HYROR, TAXOR & AVGIFTER, 
VERKSAMHETSÅRET 2018  

 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige tecknar nämndernas budget till kännedom. 
Kommunfullmäktige höjer hyrorna enligt bilaga 1. 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt bilaga 2. 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
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Kommunstyrelsen §120/22.11.2017, BUDGET FÖR VÅRDÖ KOMMUN, VERKSAMHETSÅRET 
2018 

 
Bilaga 3, 3.1 
 
Kommunfullmäktige har nu fastställt taxor, hyrorna samt skattesatserna för 2018. 
Kommundirektören har också arbetat vidare med budgeten enligt de direktiv som 
kommunstyrelsen beslutat om. 

 
Jämfört med nämndernas samlade budget… i styrelsens förslag: 
 
- Ökar verksamheternas intäkter med ca 1,3 %, ca 5 500 €. Nettoökningen beror 

på att ett konto ej varit budgeterat, 6103 Privata vattenanslutningar. 
- Minskar verksamheternas kostnader med ca 9,6 %, ca 39 000 €, varav 

personalkostnaderna ökar med ca 7,9 %, ca 32 000 €. Sammantaget beror detta 
på att nyttjandet av Oasens tjänster skrivits ner med en andel. 

- Minskar skatteintäkterna med ca 0,5 %, 2 000 €. Detta till följd av ett 
befolkningstapp under 2017. 

- Ökar landskapsandelarna med ca 7,1 %, ca 29 000 €. Denna post är dock högst 
preliminär då landskapsregeringen ej har kunnat prestera färdiga beräkningar 
för år 2018. Kan bli föremål till en tilläggsbudget under nästa år. 

- Oförändrat gällande avskrivningarna, men i resultatet kommer avskrivningarna 
vara något högre än budget pga att vissa av årets investeringar ännu ej är 
slutförda och således ej heller avskrivningsberäknade. 

 
Sammantaget så har budgeten förbättrats med 17,5 % eller ca + 72 000 €. 
Årsbidraget är negativt - 31 067, 02 €, och negativt resultat om drygt - 198 635, 86 
€. 
 

Kalender 2017

Budgetdel Normal drift

Kostnadsslag Extern

Kostnadställen med nr C1    VÅRDÖ KOMMUN

Värden

Radetiketter Fastställd budget totalt Nämndernas budget (år + 1) Styrelsens budget (år + 1)

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -163 124,08 -270 320,96 -198 635,86

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 404 179,77 404 924,12 410 324,12

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 171 786,78 -3 209 569,53 -3 170 220,43

A4110   Personalkostnader -1 511 932,00 -1 548 437,82 -1 580 861,82

A4170   Köp av tjänster -1 322 087,32 -1 296 599,25 -1 230 529,61

A4200   Material, förnödenheter och varor -236 740,00 -270 815,00 -266 575,00

A4230   Understöd -88 250,00 -81 250,00 -81 000,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader -12 777,46 -12 467,46 -11 254,00

A5100   SKATTEINKOMSTER 1 268 500,00 1 293 000,00 1 291 000,00

A5110   STATSANDELAR 1 511 269,00 1 415 596,00 1 444 532,00

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -6 464,88 -6 702,71 -6 702,71

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -168 821,19 -167 568,84 -167 568,84

Totalsumma -163 124,08 -270 320,96 -198 635,86
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Investeringsförslaget uppgår till 282 500 €. Kommundirektören föreslår att de 
investeringsförslag som kommit från omsorgsnämnden flyttas från budgetförslaget 
till ekonomiplanen då de till viss del ej är kostnadsutredda samt att dessa behöver 
en helhetsanalys innan de verkställs. Om denna omdisponering görs så minskar 
kassamedlen med ca - 95 000 € i budget till följd av övergångssystemet i det nya 
landskapsandelssystemet.  Samtidigt tillsätts en arbetsgrupp för att få till stånd en 
helhetsanalys över äldreomsorgens framtidsbehov.  
 
Verksamheterna påverkas ej av kommundirektörens budgetåtgärder då de 
förändringar som gjorts består i att konton där medel ej förbrukats de senaste tre 
åren har nollats, samt att felbudgeteringar korrigerats uppåt eller nedåt beroende 
på vilket sorts fel det är frågan om. Undantaget är att 2000 € och 1500 € har tagits 
bort ur budgetmoment 2351 HEMSERVICE. Dock så skall kommunstyrelsen vara 
medveten om att ett projekt kommer genomföras inom äldreomsorgen under 2018 
med syfte att digitalisera verksamheten. Alltjämt är budgeten känslig för 
oförutsedda utgifter, då budgetförslaget ej har marginaler för oförutsett. 
 
Landskapsregeringen aviserade sent att de åländska kommunerna kommer att 
kompenseras för olika beskattningsavdrag. Detta är ej beaktat i budget då det 
alltjämt är okänt hur kommunerna kommer att kompenseras. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen flyttar omsorgsnämndens investeringsförslag om totalt 255 000 € till 
ekonomiplanens år 2019. 
 
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att titta på äldreomsorgens framtidsbehov 
som består av: kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande, äldreomsorgsledaren 
och kommunteknikern. 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budgeten för år 2018 med 
ekonomiplan för 2019-2020 fastställs. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
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Kommunfullmäktige §48/14.12.17  
Bilaga 1, 1.1 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för år 2018 med ekonomiplan för 2019-2020. 
 
Beslut:  
Enligt förslag med tillägget att man ser över möjligheten och kostnaden för att 
installera en mattvätt i samband med ombyggnaden av reningsverket. 
 
Kommunfullmäktige ger i uppdrag åt kommunstyrelsen att utreda och jämföra 
kommunens kostnader för äldreomsorgen med andra kommuner. 
--------------------------- 
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§ 49 TILLSÄTTANDE AV RÖSTNINGSNÄMND 

Kommunstyrelsen §129/22.11.2017, TILLSÄTTANDE AV RÖSTNINGSNÄMND 
 
Med anledning av den kommande rådgivande kommunala folkomröstningen som 
kommer hållas samtidigt som presidentvalet, nämligen 28.1.2018, så behöver 
kommunfullmäktige tillsätta en röstningsnämnd av praktiska skäl. 
 
Röstningsnämnden skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Bland de 
ordinarie ledamöterna utses en ordförande och vice ordförande. 
 
I röstningsnämnden bör inte väljas en person som är ordinarie ledamot av antingen 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, ej heller centralnämnden. 
Röstningsnämnden skall endast hantera den rådgivande kommunala 
folkomröstningen och sedan upphöra. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en röstningsnämnd bestående av 
nedanstående ledamöter och ersättare väljs för att förrätta den rådgivande kommunala 
folkomröstningen enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige. 

 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

 
  

Organ: Röstningsnämnd

Medlemmar 5+3

Mandatperiod 2018 (folkomröstningen)

Ordinarie Ersättare

Ordförande Paul-Mårten Sjölund 1. Inga-Britt Christenbrunn

Viceordförande Lillian Abrahamsson 2. Calle Koivisto

Mats Mattsson 3. Carola Salmi

Riitta Johansson

Pontus Grunér
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Kommunfullmäktige §49/14.12.17  
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige utser en röstningsnämnd bestående av nedanstående ledamöter och 
ersättare för att förrätta den rådgivande kommunala folkomröstningen enligt tidigare 
beslut av kommunfullmäktige. 

 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

  

Organ: Röstningsnämnd

Medlemmar 5+3

Mandatperiod 2018 (folkomröstningen)

Ordinarie Ersättare

Ordförande Paul-Mårten Sjölund 1. Inga-Britt Christenbrunn

Viceordförande Lillian Abrahamsson 2. Calle Koivisto

Mats Mattsson 3. Carola Salmi

Riitta Johansson

Pontus Grunér
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§ 50 LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG OM EN ELDRIVEN VAJERFÄRJA 

Kommunfullmäktige §50/14.12.17  
 
Kommunfullmäktige konstaterar att man tidigare har beslutat att man ej är för att 
nuvarande vajerfärja uppgraderas utan att man istället har konstaterat att en bro 
över Prästö sund är mer kostnadseffektivt och trafiksäkrare. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige kontaktar landskapsregeringen i ärendet och begär ett 
diskussionstillfälle. En skrivelse samt beräkningar redovisas till tillfället. 
--------------------------- 
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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 46, 49-50 

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: 45, 47-48 
 
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. 
 

 


