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§ 1 Mötets laglighet och beslutförhet 
§ 2 Protokolljusterare 
§ 3 Godkännande och komplettering av föredragninglista 

§ 4 Ta del av protokoll 
§ 5 Kommunfullmäktiges laglighet mötet 121218 
§ 6 System för att fördela föreningsstöd från 2019 

§ 7 Jordförvärvsutlåtande a s-h 
§ 8 Jordförvärvsutlåtande kh 
§ 9 Beslut om allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen 

§ 10 Redovisning av tjänstemannabeslut 2018, kommundirektören 
§ 11 Btn, yttrande plaststrategi 

§ 12 Btn, yttrande över förslag till förordning 
§ 13 Anbudsförfrågan, hammarland 
§ 14 Aktieägaravtal, svinryggens deponi ab 

§ 15 Gemensamt ekonomisystem för ålands kommuner 
§ 16 Inlämnande av rättelseyrkande gällande fastställandet av landskapsandel m.m. för grundskolan 

§ 17 Inlämnande av rättelseyrkande gällande fastställandet av landskapsandel m.m. för socialvården 
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§ 23 Förslag till arbetsbeskrivning vårdare samt revidering av arbetsbeskrivning närvårdare och första 

närvårdare 
§ 24 Flytt av gångväg strömsby strömsgården 
§ 25 Förfrågan från finströms kommun, ungdomsgård 

 
 

Mikael Lindholm, kommunstyrelsens ordförande 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Vårdö den 23.01.2019. 
 
Protokollet är framlagt till påseende i kommunkansliet i Vårdöby den 31.01.2019. 
 

Intygar Andreas Johansson, kommundirektör  
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 § 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §1/30.01.2019 
 
Enligt 23 § 2 mom. i kommunallag för landskapet Åland är kommunstyrelsen, en nämnd, en 
kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande (i 
Vårdös kommunstyrelse 4 medlemmar).  
 
På kommunens elektroniska anslagstavla har onsdagen den 23.01.2019 kungjorts att 
kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30.01.2019 på Vårdö kommunkansli i 
Vårdö kl. 19 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende onsdagen den 
31.01.2019.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 23.01.2019. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §2/30.01.2019 

 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Gerd Lönnström och Carl-Gustav Sjölund i tur 
att verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Gerd Lönnström och Carl-Gustav Sjölund. 
--------------------------- 

§ 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA 

Kommunstyrelsen §3/30.01.2019 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns. 
--------------------------- 
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§ 4 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §4/30.01.2019 
Bilaga 1 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 
- BTN 9 & 10. 
- FS styrelsemöte 04122018. 
- FS stämmoprotokoll höst. 
- NÅHD fst 6. 
- Oasen ffge 3. 
- SKBN 4. 
- ÅKF, fst 6. 
- ÅOF, ffge 2. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 5 KOMMUNFULLMÄKTIGES LAGLIGHET MÖTET 121218  

Kommunstyrelsen §5/30.01.2019 
 
Enligt 49 § i Kommunallag för landskapet Åland skall styrelsen bereda och verkställa 
fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, utom i ärenden som rör 
fullmäktiges inre organisation samt val av styrelsen och revisorer.  
 
Protokollet kan läsas på kommunens hemsida; 
http://vardo.ax/images/protokoll/kfge/2018/KFGE7-12.12.18_Protokoll.pdf  
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen konstaterar att beslutet som kommunfullmäktige fattat vid 
sammanträdet 12.12.18 har tillkommit i laga ordning, och besluten kan verkställas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
 

  

http://vardo.ax/images/protokoll/kfge/2018/KFGE7-12.12.18_Protokoll.pdf
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§ 6 SYSTEM FÖR ATT FÖRDELA FÖRENINGSSTÖD FRÅN 2019  

Kommunstyrelsen §135/29.11.2018, SYSTEM FÖR ATT FÖRDELA FÖRENINGSSTÖD FRÅN 
2019 

 
Det kan anses motiverat att förändra systemet för att fördela föreningsstöd från och 
med nästa verksamhetsår. Senast detta system ändrades var under år 2009. 
 
Idag så fördelas följande stöd: 
1. allmänna understöd, 
2. stöd för allmän kulturverksamhet 
3. understöd för föreningslokal 
4. understöd till föreningar som sysslar med ungdoms-, idrotts- och 

fritidsverksamhet. 
Dessa stöd går i flera delar in i varandra beträffande på vilka grunder som olika stöd 
fördelas. 
 
Syftet med att ändra systemet är att öka den politiska styrningen av stöden, 
säkerställa nivån på stöden, öka transparensen i systemet samt att minska 
opartiskheten i hur dessa stöd fördelas.  
 
Genom att ändra antalet stöd till: stöd för föreningslokal, verksamhetsstöd, stöd för 
Vårdöungdomars ungdomsverksamhet utanför Vårdö samt särskilda evenemangs-
/projektstöd för aktiviteter i Vårdö så uppnås de ovanstående kriterierna. 
 
Kommundirektörens förslag 
Det nya systemet för att fördela föreningsstöd införs från år 2019. Koefficienter och de 
olika stödformerna ändras till att bättre svara mot nuvarande förhållanden. Systemet 
laddas med samma penningmängd som årets budget, nämligen 14 500 € och fördelas 
enligt följande: 
- Lokal, 35 % av total, 
- Verksamhetsstöd, 35 % av total, 
- Stöd för Vårdöungdomars ungdomsverksamhet utanför Vårdö, 20 % och 
- Särskilda evenemangs-, projektstöd för aktiviteter på Vårdö, 10 %. 
 
Nivåerna utvärderas under år 2020 och kriterierna fastställs på 
ansökningsblanketten. 
 
Beslut:  
Återremiss för att utreda så att ingen förening hamnar i ekonomiskt obestånd. 
----- 
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Kommunstyrelsen §6/30.01.2019 
 
Bilaga 2 
 
En av föreningarna har två lån ur PAF-medel som kommunen har gått i borgen för. 
De årliga amorteringarna är 2 390 € och 1 943 €, totalt 4 333 €, plus 1 % i ränta för 
respektive lån. 
Aktuella saldon på lånen per 31.12.2018 är 14 574,75 € och 17 927,75 €, vilket ger 
totalt 32 502,50 €. 
Räknar man på nuvarande bidragsnivå till föreningen, 6 000 €, så är lånen 
slutamorterade om 5 ½ år. 
 
För att lösa detta så kan man i princip gå till väga på tre olika sätt: 
1. Man ändrar ej systemet/fördelningsgrunden, har kvar samma fördelningsgrund 

som tidigare och fördelar bidrag på samma sätt som tidigare, har ej någon 
ekonomisk påverkan åt något håll. 

2. Kommunen tar över lånen direkt och så fördelas samma bidragsnivå som 
tidigare (14 500 €). 

3. Summan för amorteringen betalas skilt och mellanskillnaden dvs. 10 000 € 
fördelas enligt föreslaget system av KST §135/29.11.2018.  

 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 3. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 7 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE A S-H 

Kommunstyrelsen §7/30.01.2019 
 
Bilaga 3  
 
Med hänsyn till rådande omständigheter så överlåts laglighetsprövningen till 
landskapsregeringen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar jordförvärvet.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 8 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE KH 

Kommunstyrelsen §8/30.01.2019 
 
Bilaga 4 
 
Med hänsyn till rådande omständigheter så överlåts laglighetsprövningen till 
landskapsregeringen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar jordförvärvet.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 9 BESLUT OM ALLMÄNNA FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLEN OCH 

RÖSTNINGSSTÄLLEN 

Kommunstyrelsen §124/29.11.2018, BESLUT OM ALLMÄNNA 
FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLEN OCH RÖSTNINGSSTÄLLE PÅ VALDAGEN VID 
RIKSDAGSVALET 14.04.2019 

 
Kommunstyrelsen bör i god tid ta ställning till röstningsställe på valdagen, allmänt 
förhandsröstningsställe i kommunen samt vilka verksamhetsenheter inom socialvården 
där förhandsröstning kan ske. Utöver detta bör nödvändiga organ, centralvalnämnd, 
valnämnder och valbestyrelser vara tillsatta.  
 
Det bör finnas minst ett vanligt förhandsröstningsställe i varje kommun om inga särskilda 
omständigheter föreligger.  
 
Speciell hänsyn bör tas till att handikappade ska ha möjlighet att ta sig till 
röstningslokalen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att röstningsstället på valdagen är Vårdö skola, Lövövägen 27, 
22550 VÅRDÖ, och att röstande hänvisas till huvudingången som är i marknivå och 
tillgänglig även för rörelsehindrade. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att allmänt förhandsröstningsställe i kommunen är Vårdö 
Närbutik, Drottning Kristinas gata, i Vargata Vårdö.   
 
Kommunstyrelsen beslutar att Strömsgården, Strömsvägen 13, 22550 VÅRDÖ, är en sådan 
verksamhetsenhet inom socialvården där förhandsröstning kan ske.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
----- 

Kommunstyrelsen §9/30.01.2019 
 
Bilaga 5 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utvidgar beslutet av 29.11.2018, § 124, till att omfatta alla allmänna val 
som skall förrättas under 2019 samt att aktuella avtal i samband med valen undertecknas. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 10 REDOVISNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 2018, KOMMUNDIREKTÖREN 

Kommunstyrelsen §10/30.01.2019 
 
Följande beslut redovisas 
1. Beslut om erfarenhetstillägg, 5.2.2018. 
2. Beslut om antal semesterdagar, 5.2.2018. 
3. Beslut om erfarenhetstillägg, 18.4.2018. 
4. Beslut om arbetsuppgifter, 4.6.2018. 
5. Beslut om erfarenhetstillägg, 16.7.2018. 
6. Beslut om ersättning, fastighetsskatt, 1.11.2018. 
7. Beslut om upphävande av kompetensavdrag, 14.11.2018. 
8. Beslut om upphävande av kompetensavdrag, 28.11.2018. 
9. Beslut om upphävande av kompetensavdrag, 28.11.2018. 
 
Dessutom tillsättande av sommarlovsarbetare. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 11 BTN, YTTRANDE PLASTSTRATEGI 

Byggnadstekniska nämnden §77 /19.11.2018, YTTRANDE ÅLÄNDSKA PLASTSTRATEGIN 
 
Ålands Landskapsregering har framtagit en plaststrategi för att minska spridning av 
plaster och mikroplaster i miljön och ge förslag till lösningar, där det finns problem. 
 

                                     Kommunteknikerns förslag 
                                     Byggnadstekniska nämnden omfattar förslaget men ser gärna att man ser över  
                                     möjligheten att verkligen minska plastkonsumtionen främst inom  
                                     dagligvaruhandeln där det finns flertalet ålänska producenter och möjligheter 
                                     att återgå till förpackningar av exempelvis av papper och kartong. 
                                     Miljömyndigheterna som handhar hygien med mera inom sektorerna skall veta 
                                     vilka möjligheter som finns för producenter att göra såna åtgärder. 
                                     Sådana praktiska saker kunde ingå i strategin. 
 
                                     Om plasten sorteras av befolkningen är det viktigt att påvisa att den del som 
                                     går att återvinna också återvinns vilket inte görs i nuläget på Åland. 
                                      
                                     Miljön torde inte vinna på att samla in material som sedan förbränns då  
                                     transporterna även använder fossila bränslen. Men kan en större del av plasten  
                                     återvinnas i nya plast eller andra produkter bör sorteringen fortgå. 
 
                                     Det är viktigt att inte heller påföra producenter saker då det inte finns alternativ  
                                     och teknik att tillgå då krav även ställs av kunder utanför Åland. 
 
                                     MISE nämns flera gånger vilket inte behövs då inte alla är bundna till det 
                                     förbundet. 
 
                                     Ärendet till kommunstyrelsen. 
                                                                        
                                    Beslut:  
                                    Enligt förslag med några tillägg. 

----- 
Kommunstyrelsen §11/30.01.2019 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/article/plaststrat
egi_22.10.2018-remiss_2018-11-06-2.pdf  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar nämndens utlåtande som sitt eget och skickar det vidare till 
Landskapsregeringen.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/article/plaststrategi_22.10.2018-remiss_2018-11-06-2.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/article/plaststrategi_22.10.2018-remiss_2018-11-06-2.pdf
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§ 12 BTN, YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL FÖRORDNING 

                             Byggnadstekniska nämnden §76/19.11.2018, YTTRANDE FÖRSLAG TILL 
LANDSKAPSFÖRORDNING FÖR AVFALL 

 

Ålands Landskapsregering ber om yttrande över förslag till landskapsförordningar om 
avfall. 
 

                                     Kommunteknikerns  förslag 
                                     I förslaget finns en del saker som uppgifter som Vårdö kommun i dagsläget inte  
                                     utför såsom: 
 
                                     Insamling av bioavfall, kommunen har arbetat en längre tid för att  
                                     fastighetsägare skall kompostera hemmavid då det är landsbygd och domineras av  
                                     fritidshus. 
                                     Däremot finns en förfrågan till kommunens avfallstransportör att borttransportera  
                                     material från en del av kommunens verksamheter samt att Landskapsregeringen 
                                     har gjort samma förfrågan från skärgårdsfärjorna. 
                                     Att transportera och samla in allt bioavfall från kommunerna generar transporter 
                                     och stora koldioxidutsläpp. 
 
                                     Avloppslamtransporter skall kommunen kontrollera. Då branschen egentligen  
                                     är privatiserad och ej upphandlad så borde detta inte involvera kommunen 
                                     då transportör och mottagare är de parter som handhar avloppsslammet. 
                                     Transportören av slam har dessa uppgifter som kan föras in i register. 
                                     Kommunen måste i princip för att utföra detta upphandla och ta betalt för tjänsten. 
 
                                     I övrigt omfattas förslaget och skickas till kommunstyrelsen. 
                                                  
                                    Beslut:  
                                    Enligt förslag efter några textändringar. 

----- 
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Kommunstyrelsen §12/30.01.2019 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar nämndens utlåtande som sitt eget och skickar det vidare till 
Landskapsregeringen.  
 
Kommunstyrelsen noterar vidare att förordningen sannolikt kommer att vara 
kostnadsdrivande och att det därför kommer bli sannolikt att höja befintliga taxor samt 
tillskapa nya för att täcka kostnaderna för uppgiftsutökningen. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 13 ANBUDSFÖRFRÅGAN, HAMMARLAND 

Kommunstyrelsen §13/30.01.2019 
 
Hammarlands kommun bjuder ut sina andelar i kommunalförbundet Oasen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar ett ej lämna något anbud i syfte att förvärva fler 
anbudsplatser i kommunalförbundet Oasen. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 14 AKTIEÄGARAVTAL, SVINRYGGENS DEPONI AB 

Kommunstyrelsen §14/30.01.2019 
 
Bilaga 6 
 
Jomala kommun har omfattat ett aktieägaravtal i Svinryggens deponi Ab och skickat ut 
det till andra aktieägare för synpunkter. Vårdö kommun äger 1 aktie i bolaget. 
 
Avtalsförslaget är mycket konkret och bra, dock så konstateras följande: 
- Punkt 4, sista stycket, för att detta skall kunna godkännas måste skrivningen i sådana 

fall synkroniseras med att en styrelseplats reserveras för en tredje kommun, förutom 
Jomala och Mariehamn. 

- Punkt 7, första stycket, ett skrivfel där förvarar nog skall förstås som förvärvar. 
- Punkt 7, andra stycket, här måste det klargöras att avtalet i sig ej räcker för att 

kommunerna ställer en proprieborgen utan en proprieborgen förutsätter ett aktivt 
beslut av respektive fullmäktige för att avtalet skall kunna användas i detta syfte. 
Nuvarande formulering är således för vag och kan vid en snabb genomläsning ge vid 
handen att endast ett undertecknande av avtalet skall anses räcka för att styrelsen i 
bolaget skall kunna uppta ett lån med en solidarisk proprieborgen av kommunerna. 
Förutsätts också att samtliga ägare godkänner en proprieborgen för att den skall 
anses gälla, inte enbart primärkommuner. 

- Punkt 8.2, se ovan, eftersom MISE har en egen plats i styrelsen så bör en övrig 
primärkommun (ej MISE-medlem) ha rätt till styrelseplats. 

- Punkt 8.6, likabehandlingsprincipen gäller i offentliga sammanhang och därmed så 
skall alla, eller ingen, få dividend oavsett ägarpostens storlek. 

- Om kommunen har för avsikt att vara en aktiv ägare av bolaget så bör man även 
fundera över formuleringarna i avsnitten 9 och 10. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen lämnar ovanstående synpunkter till Jomala kommun. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 15 GEMENSAMT EKONOMISYSTEM FÖR ÅLANDS KOMMUNER 

Kommunstyrelsen §15/30.01.2019 
 
Bilaga 7 

 
Abilita Ab meddelade under hösten 2018 att de inte kommer att förverkliga den nya ekonomiska rapporteringen för 
kommuner och samkommuner/kommunalförbund (XBRL) i Abilita Ekonomiförvaltning. Detta medför att många 
kommuner och kommunalförbund på Åland som har Abilita Ekonomiförvaltning inom 2019-2020 måste byta 
ekonomisystem. Representanter för Jomala kommun, Åda Ab och Ålands kommunförbund har därför inlett ett projekt 
gällande upphandling av ett ekonomisystem för kommunerna på Åland.  
 
Kommunstyrelsen i Jomala har genom § 10/15.1.2019 beslutat att inhämta bindande svar från samtliga kommuner och 
kommunalförbund på Åland ifall man önskar vara med i projektet ”Ekonomisystem för kommunerna”. De bindande 
svaren ska vara inlämnade per e-post till info@jomala.ax. Återkom gärna så snart som möjligt med svar, men senast 
28.2.2019. Ange ”Ekonomisystem för kommunerna” i meddelanderaden. Alla kommuner och kommunalförbund som vill 
vara med i projektet ska sedan ingå ett separat avtal med Åda Ab. 
 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen använder Abilita ekonomiförvaltning och 
därmed måste byta system. 
 
Landskapsregeringen kommer att stå för en del av projektkostnaderna på drygt 230 000 € 
och resterande del fördelas på projektdeltagarnas enligt en fördelningsnyckel som 
fördelar kostnader enligt varje aktörs omsättningsnivå i relation till den sammanlagda 
omsättningen. 
 
Varje aktör står självständigt för sina egna kostnader för implementering och licenser. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar att Vårdö kommun deltar i projektet. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 16 INLÄMNANDE AV RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE FASTSTÄLLANDET AV 

LANDSKAPSANDEL M.M. FÖR GRUNDSKOLAN 

Kommunstyrelsen §16/30.01.2019 
 
Bilaga 8 

 

Tidigare så gjorde landskapsregeringen en så kallad självrättelse när det gäller 
verksamhetsåret 2018 när det gäller de landskapsandelar som tilldelas för skötsel av 
grundskolor. 
 
I skyndsam ordning så ändrade sedan landskapsregeringen lagen, genom en budgetlag, 
vilken börjar gälla från år 2019. Dock så är i princip samma ”fel” kvar i lagen, då det 
fortfarande finns kvar en inkonsekvens gällande hur landskapsandelarna fördelas med 
direkt hänvisning till lagen, förarbetena samt hur andra landskapsandelar fördelas i 
samma lag. 
 
Därmed så finns det grund för att lämna in ett rättelseyrkande där kommunen gör 
gällande att Vårdö kommun får för lite landskapsandelar för grundskolan utbetalt. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar kommundirektörens förslag och överlämnar rättelseyrkandet 
till landskapsregeringen. Ifall situationen ändras så ges kommundirektören rätten att göra 
erforderliga ändringar i bilagan. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 17 INLÄMNANDE AV RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE FASTSTÄLLANDET AV 

LANDSKAPSANDEL M.M. FÖR SOCIALVÅRDEN 

Kommunstyrelsen §17/30.01.2019 
 
Bilaga 9 

 

Det har uppmärksammats att landskapsregeringen har fastställt basbeloppet för 
socialvården i strid med gällande lagstiftning.  
 
Därmed så bör kommunen lämna in ett rättelseyrkande om att basbeloppet som gällde 
för verksamhetsåret 2018 också bör gälla för 2019. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar kommundirektörens förslag och överlämnar rättelseyrkandet 
till landskapsregeringen. Ifall situationen ändras så ges kommundirektören rätten att göra 
erforderliga ändringar i bilagan. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 18 BELÖNING FÖR EXTRAORDINÄRA INSATSER UNDER STORMEN 

Kommunstyrelsen §18/30.01.2019 
 
Arbetet med att hantera kommunens uppgifter satte alla på prov, men det var några som 
skötte sina arbetsuppgifter på ett extraordinärt sätt och det bör belönas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
1. Fastighetsskötare Yngve Bjurne tilldelas ett engångsarvode om 500 €. 
2. Vik. Äldreomsorgsledare Desirée Zetterman tilldelas ett engångsarvode om 500 €. 
3. Vårdö FBK tilldelas ett extra anslag om 1 000 €, att använda för ex. en social 

tillställning. 
4. De av Strömsgårdens personal som tjänstgjorde under de aktuella dygnen kommer att 

inbjudas till en tackmiddag. 
5. Kostnaderna för punkterna 3 och 4 fördelas via kommunstyrelsens dispositionsmedel. 
 
Beslut: 
Fanny Sjögren anmäler jäv och deltager ej i ärendets fortsatta behandling. 
 
Enligt förslag med tillägget att även Vårdö FBK bjuds in till en tackmiddag. 
--------------------------- 
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§ 19 FYLLNADSVAL TILL VALBESTYRELSEN OCH KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen §19/30.01.2019 
 
Fyllnadsval till följande poster behöver förrättas: 
 
- Ersättare i kommunstyrelsen till Gunilla Boman efter Mats Mattsson. 
 
- Ordinarie ledamot av valbestyrelsen efter Peggy Danielsson. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bereder valärendet om ledamot av valbestyrelsen samt gör 
kommunfullmäktige uppmärksammat på att ett fyllnadsval i kommunstyrelsen bör göras. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Åsa Björklund utses till ordinarie 
ledamot av valbestyrelsen och att Carola Salmi utses till ersättare i valbestyrelsen. 
--------------------------- 
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§ 20 LR, BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER BETÄNKANDE TILL NY ÅLÄNDSK 

OFFENTLIGHETSLAGSTIFTNING 

Kommunstyrelsen §20/30.01.2019 
 
Bilaga 10 
 
Landskapsregeringen har gjort ett betänkande över till ny åländsk 
offentlighetslagstiftning. Observera att det ej är ett lagförslag utan endast ett 
betänkande. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på betänkandet utan avvaktar ett eventuellt 
kommande lagförslag. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 21 LÖNEJUSTERINGAR FR.1.1.2019  

Kommunstyrelsen §21/30.01.2019 
 
http://www.kommunforbundet.ax/files/kad_cirkular_15_bilaga_1_akta.pdf  
http://www.kommunforbundet.ax/files/kad_cirkular_15_bilaga_2_ts.pdf  
http://www.kommunforbundet.ax/files/kad_cirkular_15_bilaga_4_ukta.pdf  
http://www.kommunforbundet.ax/files/kad_cirkular_15_bilaga_5_engangspotten.pdf  
 
Lönerna skall justeras för anställd personal fr. 1.1.2019 enligt bilagorna ovan gällande den 
lokala justeringspotten. Engångspotten är redan framräknad och utbetald, återstår alltså 
den lokala justeringspotten om 1,2 % av den totala lönesumman inom AKTA och TS då 
UKTA ej ännu är klart. UKTA hanteras dessutom av NÅHDs förvaltning. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att förhandla med de berörda 
fackliga organisationerna kring hur de lokala justeringspotterna om 1,2 % inom respektive 
avtalsområde skall fördelas.  
 
Som en följd av förhandlingskravet betalas justeringen ut retroaktivt. Kommunstyrelsens 
inställning är att potten skall verkställas genom en justering av de individuella tilläggen 
(uträkningsexempel 2 i ovanstående länkar). 
 
Vidare så uppdras kommundirektören att gå igenom alla cirkulär och jämföra 
minimilönerna i lönepunkterna med de uppgiftsrelaterade lönerna för de anställda i 
Vårdö kommun samt att föredra detta på nästkommande styrelsemöte. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 22 KORT REMISSTID GÄLLANDE VIKTIG LAGSTIFTNING SOM RÖR 

KOMMUNERNAS UPPGIFTSOMRÅDEN  

Kommunstyrelsen §22/30.01.2019 
 
Landskapsregeringen har den 17.1.2019 skickat ut följande: 
- lagförslag om klienthandlingar inom socialvården,  
- lagförslag om socialvård,  
- lagförslag om yrkesutbildade personer inom socialvården med tillhörande förordning,  
där remisstiden löper ut 27.2.2019.  
 
Dessutom skickades på em den 23.1.2019 ut: 
- lagförslag om äldrelag på Åland, 
där remisstiden löper ut den 1.3.2019. 
 
Det måste anses anmärkningsvärt att kommunerna bereds drygt 30 dagar att gå igenom 
så omfattande lagstiftning som har tagit landskapsregeringens tjänstemän drygt 2 år att 
framställa. 
 
Exempelvis är praxis i Sverige att omfattande (viktiga uppgiftsrelaterade) lagar är ute på 
remiss i minst 6 månader. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommundirektören uppdras av lämna in en skrivelse till landskapsregeringen som berör 
den här problematiken. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar samtidigt att kommunen ej kommer att kunna lämna in 
yttranden över lagförslagen pga den korta remisstiden, med motiveringen att ett bra 
remissutlåtande kräver mer tid än vad som givits och att det därmed är bättre att inte 
avge något utlåtande alls än att ge ett utlåtande som man kan tvingas backa från i ett 
senare skede när man haft tillräcklig tid att sätta sig in i lagförslagen beträffande verkan, 
eventuella kostnadsökningar med mera. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 23 FÖRSLAG TILL ARBETSBESKRIVNING VÅRDARE SAMT REVIDERING AV 

ARBETSBESKRIVNING NÄRVÅRDARE OCH FÖRSTA NÄRVÅRDARE  

Omsorgsnämnden § 8/21.1.2019, FÖRSLAG TILL ARBETSBESKRIVNING VÅRDARE SAMT 
REVIDERING AV ARBETSBESKRIVNING NÄRVÅRDARE OCH FÖRSTA NÄRVÅRDARE 

 
Då det under 2018 uppdagades att det skett missförstånd gällande avtals enliga löner, där 
arbetstagare fått felaktiga lönesättningar, dessa missförstånd gällde hela Finland 
inklusive Åland. För Vårdös del har det hittills inte rört sig om något större antal 
arbetstagare. De misstag som uppdagats har åtgärdats.  
Därmed har behovet av en arbetsbeskrivning för Vårdare uppkommit, en vårdare är en 
icke behörig person som arbetar som vikarie inom äldreomsorgen. Med hjälp av den nya 
arbetsbeskrivningen gällande Vårdare, bilaga 4 och den reviderade arbetsbeskrivningarna 
gällande Närvårdare, bilaga 5 och Första Närvårdare, bilaga 6 tydliggörs skillnaden i 
arbetsuppgifter och klarlägger varför en vårdare har ett så kallat kompetensavdrag. 
 

Äldreomsorgsledarens förslag: 
Att omsorgsnämnden godkänner äldreomsorgsledarens förslag och sänder ärendet vidare till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Omsorgsnämndens beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag. 

----- 
 
Kommunstyrelsen §23/30.01.2019 

 
Bilaga 11, 11,1 och 11,2. 
 
Arbetsbeskrivningarna ligger idag som en skild paragraf i kommunens förvaltningsstadga 
och således är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om ändringar. För att göra 
systemet smidigare i framtiden så bör även kommunfullmäktige bryta ut den delen av 
stadgan till ett fristående styrdokument som hanteras av kommunstyrelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arbetsbeskrivningarna ändras 
och att en ny arbetsbeskrivning för ”vårdare” läggs till, enligt bilagorna. 
Dessutom föreslås att kommunfullmäktige stryker § 114 i förvaltningsstadgan, samt 
bryter ut densamma till ett bli ett eget styrdokument som hanteras av kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. Kommunstyrelsen noterar dock att skrivningen om delegering måste 
förtydligas och uppdrar därför åt kommundirektören att göra detta. 
---------------------------  
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§ 24 FLYTT AV GÅNGVÄG STRÖMSBY STRÖMSGÅRDEN  

 
Byggnadstekniska nämnden §88 /17.12.2018, FLYTT AV GÅNGVÄG STRÖMSBY 
STRÖMSGÅRDEN 

 
Det finns önskemål om en flytt av gångvägen som går precis utanför den nyaste 
lägenheterna vid Strömsgården tomtmarken slutar ungefär vi gångvägen ytterkant 
och istället för denna kunde någon slags uteplatser anordnas samt eventuell plantering 
mot granntomten. 

 
                                     Kommunteknikerns  förslag 

För gångtrafik kunde en möjlighet vara att dels använda Dansargränd ända till det ena 
husets biltak och sedan fortsätta rakt fram bakom det andra biltaket för att sedan nå 
konvaljevägen. En rimlig byggnadskostnad för detta om man rundar berg med mera kan 
vara  6000 euro exklusive moms och då skulle en del fyllnadsmassor bestå av sprängsen 
samt jord som blev över efter avloppsreningsverkets utbyggnad. 
 
Kostnaden för detta torde 2019 täckas av väg driften. 
 
Ärendet sänds till kommunstyrelsen som får fatta beslut om att vägen förbi Strömsgården 
ej längre skall användas samt om ändringen är möjlig att göra. En del av den nya vägens 
sträckning utgörs av parkområde och en del av radhusens tomt. 

                                                                         
                                    Beslut:  
                                    Enligt förslag ärendet till kommunstyrelsen. 

----- 
Kommunstyrelsen §24/30.01.2019 

 
Av flera skäl så kan det anses motiverat att flytta gångbanan. Kan det dessutom 
finansieras utan tilläggsmedel så finns det ju inga formella hinder. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen noterar att gångbanan dras genom ett grönområde samt att gångbanor 
är inom nämndens verksamhetsområde. 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på att gångbanan flyttas så länge kostnaden ryms 
inom budgeterade medel.  
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Beslut: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till nämnden med följande synpunkter. 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget som sådant men följande saker måste 
beaktas: 
1. Den gamla utrymningsvägen från lägenheterna måste även fortsättningsvis hållas fri.  
2. Den gamla vägen skall inte längre användas i samband med att den nya tas i bruk. 
3. Eventuella ytterligare åtgärder skulle vara att insynsskydd fästs på fönster och dörrar. 
--------------------------- 
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§ 25 FÖRFRÅGAN FRÅN FINSTRÖMS KOMMUN, UNGDOMSGÅRD  

Kommunstyrelsen §25/30.01.2019 
 
Bilaga 12 
 
Finströms kommun har skickat ut ett avtalsförslag om bland annat finansiering av 
ungdomsgård i Godby. 
 
Det kan noteras att den del av finansieringen som enligt avtalet skall betalas av Vårdö är 
betydligt högre än den del som faktiskt nyttjas av ungdomar med Vårdö som 
hemkommun. 
 
Dock så behöver man inte ställa sig negativ till själva avtalet som sådant, men det är 
väsentligt för Vårdö att köp av fritidsledartjänster som utförs på Vårdö ingår i avtalet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen noterar avtalsförslaget och bemyndigar kommundirektören att föra 
fortsatta förhandlingar i ärendet. 
Kommunstyrelsen önskar att köp av fritidsledartjänster som utförs på Vårdö skall föras in 
i avtalet. 
 
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 2-5, 7-8, 10-14, 16-17, 19-25 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 1, 6, 9, 15, 18 

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: 1, 6, 9, 15, 18 
 
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: - 
 
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. 
 

 


