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§ 26 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kommunstyrelsen §26/20.03.2019
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 13.03.2019 kungjorts att
kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 20.03.2019 på Vårdö kommunkansli i
Vårdö kl. 19 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den
21.03.2019.
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 13.03.2019. Samma dag
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.
Beslut:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört.
---------------------------

§ 27 PROTOKOLLJUSTERARE
Kommunstyrelsen §27/20.03.2019
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Fanny Sjögren och Gunilla Boman i tur att
verka som protokolljusterare.
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet.
Beslut:
Till protokolljusterare utses Fanny Sjögren och Gunilla Boman.
---------------------------

§ 28 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA
Kommunstyrelsen §28/20.03.2019
Beslut:
Föredragningslistan godkänns.
---------------------------
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§ 29 TA DEL AV PROTOKOLL
Kommunstyrelsen §29/20.03.2019
Bilaga 1
Följande protokoll delges kommunstyrelsen:
- ÅOF ffge 1.
- ÅKF, fst 1.
- BTN 1.
- NÅHD, fst 1.
- OMSN 1 & 2.
- SN 1.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------

§ 30 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
Kommunstyrelsen §30/20.03.2019
Bilaga 2
Följande delges kommunstyrelsen:
- Beslut angående ansökan om samarbetsstöd för gemensamt ekonomisystem för
kommunal sektor.
- Brev från pensionstagarnas centralförbund.
- Resultat från fackliga förhandlingar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar delgivningarna till kännedom.
Som en konsekvens av de fackliga förhandlingarna, att ledande tillägg som idag
fördelas som individuella tillägg överförs till uppgiftsrelaterad lön så upphävs
följande beslut i kommunstyrelsen (befattning som berörs):
25.06.2014, § 58 (ledande närvårdare), 05.11.2014, § 102 (ledande kock) och
28.01.2015, § 6 (ledande lokalvårdare).
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 31 KOMMUNFULLMÄKTIGES LAGLIGHET MÖTET 060219
Kommunstyrelsen §31/20.03.2019
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;
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf106.02.19_protokoll.pdf
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen konstaterar att beslutet som kommunfullmäktige fattat vid
sammanträdet 06.02.19 har tillkommit i laga ordning, och besluten kan verkställas.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 32 LR, BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER LAGFÖRSLAG OM FÖRDELNING AV
KOMPENSATION TILL KOMMUNERNA 2019, SAMT UTLÅTANDE ÖVER
LAGFÖRSLAG OM STÖD TILL KOMMUNERNAS IT-SAMORDNING
Kommunstyrelsen §32/20.03.2019
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lagforslagk
ompensation.pdf (kompensation till kommunerna, lag 1)
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lagforslags
amarbetsstod.pdf (stöd för it-samordning, lag 2)
I motiveringen till lag 1 framkommer intressanta saker gällande finansiell påverkan för
kommunerna. För nedanstående resonemang så antas att alltihop förutom
statsbeskattningens påverkan på kommunerna är ett nollsummespel (intäktsneutralt)
vilket i sig är långt ifrån säkert. (Lag 1, 1 §).
Landskapsregeringen konstaterar vidare att ändringarna i statsbeskattningen innebär ett
intäktsbortfall för kommunerna på sammanlagt 695 000 € årligen. Trots detta, så vill
landskapsregeringen endast återbetala 500 000 € till kommunerna, vilket innebär att
landskapsregeringen ökar sina egna intäkter i klumpsumman men sedan underlåter att
låta kommunerna få tillbaka de pengar som rätteligen tillhör kommunerna.
Vidare så avser landskapsregeringen att fördela dessa 500 000 € enligt följande:
- 200 000 € fördelas genom en direkt kompensation (Lag 1, 2 §),
- 300 000 € fördelas genom ett it-stöd som kan sökas via LR där projekt som går via ÅDA
Ab prioriteras framför andra projekt (Lag 2).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
1. Pengarna som fördelas via lagförslaget om samordning av it-stöd skall vara LRs pengar
och inte kommunernas och om detta ej kan garanteras bör lagen om it-stöd ej stiftas.
2. Oberoende av punkt 1, så anser kommunstyrelsen att kommunerna skall
kompenseras fullt ut för det intäktsbortfall som förändringarna i statsbeskattningen
orsakar kommunerna.
3. Kommunstyrelsen konstaterar vidare att landskapsregeringen fortsätter att minska
kommunernas intäkter genom ny lagstiftning.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 33 KOMMUNSTRUKTUREN
Kommunstyrelsen §33/20.03.2019
Bilaga 3
https://korkeinoikeus.fi/sv/index/lausunnot/opinion/1551785247569.html (HFDs
utlåtande)
https://www.ambetsverket.ax/sites/www.ambetsverket.ax/files/ad_arenden/d_10_18_0
1_48-49_32.18_kommunstruktur.pdf (Ålandsdelegationens utlåtande)
https://www.lagtinget.ax/arenden/LF%2021%7C2017-2018/lagtingets-beslut-ltb-572018-48897 (lagen antagen av lagtinget) §§ 7 och 9
Både Ålandsdelegationen och HFD har i sina respektive utlåtanden kommit fram till att en
förutsättning för att kommunerna skall slås samman är att respektive kommunfullmäktige
skall godkänna samgångsavtal. Innan det finns ett godkänt samgångsavtal så kan inte
landskapsregeringen reformera kommunstrukturen på Åland.
Landskapsregeringen har begärt att Vårdö kommun skall kommentera rapporten (bilaga
3). Läsaren uppmanas att särskilt bekanta sig med kapitel 4, där de allmänna
motiveringarna till varför kommunstrukturen bör ändras framgår. Läses detta kapitel
noggrant så torde det istället framgå att en förändring av kommunstrukturen ej löser de
problem som finns förknippade med välfärdsproduktionen samt finansieringen av
densamma.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten samt ovanstående beredning för
kännedom.
Kommunstyrelsen avger följande utlåtande till landskapsregeringen:
- Kommunstyrelsen tecknar rapporten till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 34 REVIDERING AV STYRDOKUMENT RÖRANDE ARBETSBESKRIVNINGAR
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, FÖRSLAG TILL ARBETSBESKRIVNING VÅRDARE SAMT
REVIDERING AV ARBETSBESKRIVNING NÄRVÅRDARE OCH FÖRSTA NÄRVÅRDARE
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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Kommunfullmäktige §8/06.02.19, FÖRSLAG TILL ARBETSBESKRIVNING VÅRDARE
SAMT REVIDERING AV ARBETSBESKRIVNING NÄRVÅRDARE OCH FÖRSTA
NÄRVÅRDARE
Bilaga 1, 1,1 och 1,2
http://vardo.ax/images/styrdokument/frvaltningsstadga%20reviderad%20av%20kf
ge%202015.pdf
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att ändra arbetsbeskrivningarna enligt bilagorna.
Dessutom beslutar kommunfullmäktige att bryta ut § 114 ur förvaltningsstadgan och
skapa ett skilt styrdokument av den paragrafen som kommunstyrelsen får beslutanderätt
över till den del det gäller att uppdatera innehållet i de tjänster som kommunfullmäktige
redan inrättat. Nya tjänster inrättas även fortsättningsvis av kommunfullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.
----Kommunstyrelsen §34/20.03.2019
Bilaga 4
Med anledning av att arbetsbeskrivningarna ej reviderats sedan det antogs av fullmäktige
i samband med förvaltningsstadgan 2011, så bör styrdokumentet revideras/uppdateras.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören uppdaterar sakfel i styrdokumentet.
Kommundirektören diskuterar sakinnehållet i styrdokumentet med ansvariga förmän och
återkommer sedan med dokumentet för sakgranskning i kommunstyrelsen.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 35 DIREKTBETALNING OCH E-FAKTURA
Kommunstyrelsen §35/20.03.2019
Genom kommuninvånare och sommarboende har det framkommit att Vårdö kommun ej
är ansluten till den funktion som möjliggör direktbetalning och e-faktura. Av flera
anledningar kan det anses motiverat att ansluta sig till den funktionen för att på så sätt
förenkla för folk att betala de fakturor som kommunen fakturerar ut.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören ges fullmakt att undersöka möjligheten att ansluta sig till funktionen
som möjliggör betalning via direktbetalning och e-faktura. Kommundirektören ges också
rätt att ingå avtal för detta ändamål.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 36 BEREDSKAPSERSÄTTNING FASTIGHETSSKÖTARE
Byggnadstekniska nämnden §3/18.2.2019, BEREDSKAPSERSÄTTNING FASTIGHETSSKÖTARE
Fastighetsskötare YB anhåller om beredskapsersättning för arbete och utryckningar
utanför arbetstid. Det som det främst behöver finnas beredskap för är avloppsreningsverk,
snöskottning, ventilationssystem och att låsa upp åt hyresgäster sedan har
fastighetsskötaren diverse andra sysslor såsom en del flaggning till den mån det inte sköts
av Strömsgården.
Kommunteknikerns förslag
Enligt tekniska sektorns avtal med hänvisning till AKTA skall beredskapsersättning
för den tid som personal är i beredskap vara 20-30% av den oförhöjda
timpenningen. Detta innebär för fastighetsskötarens del att beredskapsersättning bli 2,62 €/timme med timpenningen 13,11 €/timmen.
Förfrågan har gjorts till andra kommuner på Åland om deras system.
Kommunteknikern informerar om andra kommuners system.
Skall man följa avtalets system behöver det var bundet till en beredskapstid.
Utryckningspeng eller en engångssumma per gång går inte att använda enligt
avtalen.
Föreslår därför att beredskapsersättning utgörs av cirka 200 euro / månad, dock så
att ersättningen betalas för de månader som fastighetsskötaren för sidouppdrag
(genom Wårdö Allservice) inte har en beredskapsersättning från kommunen.
Beredskapsersättningen som erläggs till snöplogarna utgör 200 euro /månad
exklusive mervärdesskatt.
Beredskapen planeras så att den gäller främst vardagar 18 – 22
vilket ger ca. 20 timmar per vecka och 80 timmar per månad och en summa
om209,60 euro.
Beslut:
Enligt förslag. Ärendet till kommunstyrelsen.
-----
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Kommunstyrelsen §36/20.03.2019
Går ej att beordra någon att vara i beredskap 24h/dygn 365 dagar om året enligt AKTA.
Därmed så finns ej förutsättning att besluta enligt nämndens förslag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att gällande kollektivavtal följs och att personalen som
beordras i tjänst får lön enligt aktuella bestämmelser i kollektivavtalen.
Frågan om beredskapsersättning är därmed utagerad.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 37 AVFALLSHANTERING JUSTERING AV AVTAL ENLIGT NY LAG OCH
INDEXJUSTERING
Byggnadstekniska nämnden §4/18.2.2019, AVFALLSHANTERING JUSTERING AV AVTAL
ENLIGT NY LAG OCH INDEXJUSTERING
Robert Nylund direktör för miljö och återvinning på Transmar AB var på möte till
kommunen med kommuntekniker och kommundirektören. Det som diskuterades
var förbättringar främst då för att få tömningarna att fungera bättre.
Det som bland annat kom fram och som nu görs är att kommunen skickar uppgifter om
var extra kärl som skall tömmas finns. Snöröjning kan också förbättrats vilket det fanns
behov av efter mötet. Även Transmars ABs meddelande om avvikelser skall kommunen få
ta del av.
Samtidigt diskuterades den nya avfallslagen som trädde i kraft 1 januari 2019 och de nya
krav som kommunerna får enligt den. Det gäller exempelvis att den som önskar skall
kunna ha fastighetsnära hämtning. Dock torde kommunen kunna begära dispens för den
speciellt på mer perifera områden där vägnätet inte är det bästa.
Ett ungefärligt upplägg och prisindikation gavs i alla fall av Transmar AB.
Avtalet mellan Vårdö kommun och Transmar AB har inte undertecknats då denna nya
lag har varit under arbete.
Robert Nylund meddelade om att Transmar AB för längre avtal än 2 år tillämpar
indexjustering enligt transportprisindex. Kommunteknikern och kommundirektören
plockar fram underlag för hur prisutveckling varit under de senaste åren samt förslag på
tidpunkt då indexjusteringen räknas från.
Kommunteknikerns förslag
En punkt i avtalet läggs till: Eventuella förändringar (anpassningar) till följd av nya
avfallslagstiftningen kan förekomma.
Enligt förslag från Transmar AB görs indexjusteringar i februari varje år med en
första justering 2019. Nämnden kan ta del av transportprisindex på mötet.
Beslut:
Ärendet diskuterades. Ordförande och föredragande informerade om den nya
avfallslagen samt de konsekvenser som den kan ha på kommunen avfallshantering.
I övrigt enligt förslag med tillägg att indexberäkningar görs innan behandling i
Kommunstyrelsen.
-----
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Kommunstyrelsen §37/20.03.2019
Kommundirektörens förslag:
Den extra paragrafen läggs till i avtalet och avtalet undertecknas enligt nämndens förslag.
Kommunstyrelsen noterar att kostnaden för avfallshantering ökar med
transportprisindex.
Kommunstyrelsen konstaterar vidare att byggnadstekniska nämnden bör bevaka frågan
om fastighetsnära hämtning samt anhålla om eventuella dispenser i egenskap av ansvarig
nämnd för avfallshanteringen.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 38 ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STORMEN ALFRIDA
Kommunstyrelsen §38/20.03.2019
Kommunstyrelsen kan konstatera att krishanteringen fungerade mycket bra, sett till
förutsättningarna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. beredskapsplanen öppnas upp för revidering,
2. ett el-aggregat köps in till Strömsgården (pris 10 000 €),
3. kommunstyrelsen påpekar återigen för regeringen och infrastrukturavdelningen på
landskapsregeringen, det olämpliga att elektrifiera Töftöfärjorna,
4. kommunstyrelsen påpekar för statens ämbetsverk på Åland att fokus bör flyttas från
beredskapsföreläsningar till beredskapsövningar,
5. kommunstyrelsen noterar kommundirektörens uppskattningar angående
merkostnader på driftsidan som stormens härjningar förde med sig till 13 250 €,
fördelat på 3 000 € för hyra av elverk, 2 450 € för lön utöver ordinarie, en
uppskattning på 1 000 € för matportioner, en uppskattning på övrigt nyttjande på 1
000 €, mantimmar Vårdö FBK 3 800 €. Till det kommer ett frivilligt kostnadsåtagande
om 1 000 € för tackmiddag och ytterligare 2 000 € för engångsarvoden enligt tidigare
beslut. En återbetalning på elandelslaget på 4 900 €, vilket ger en nettokostnad på
10 250 €.
Då punkt 2 är en budgetutökning av investeringsbudgeten måste det beslutet tas av
kommunfullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag med tillägget att kommundirektören får i uppdrag att undersöka ifall
landskapsregeringen kan bidra med stödpengar för beredskapsinvesteringar.
---------------------------

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

VÅRDÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

NR 2/20.03.2019
Sida 16

§ 39 REMISS ANGÅENDE LL OM ÄLDRELAG OCH LL OM YRKESUTBILDAD
PERSONAL INOM SOCIALVÅRDEN, OMSN
Kommunstyrelsen §39/20.03.2019
Bilaga 5
Omsorgsnämnden har behandlat utlåtanden gällande LL om äldrelag och LL om
yrkesutbildad personal inom socialvården, vilka bifogas mötet.
Kommundirektören har tidigare aviserat att remisstiden är för kort för att på ett adekvat
sätt sätta sig in i följderna och verkningarna av dessa omfattande lagförslag.
Därmed så kan styrelsen skicka in omsorgsnämndens utlåtande så som det ligger eller
välja att ej skicka in något utlåtande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ej skicka in något utlåtande i enlighet med tidigare beslut i
kommunstyrelsen.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 40 YTTRANDE GÄLLANDE DEMENSCENTRUM
Omsorgsnämnden § 19/14.2.2019, OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER, FÖRFRÅGAN GÄLLANDE
DEMENSCENTRUM
Den 18.1.2019 inkom en förfrågan från Oasen boende- och vårdcentrum gällande att skapa ett
Demenscentrum i anslutning till befintlig verksamhet. Demenscentrumet skulle fungera som en
samlingsplats för specialkunskap gällande minnessjukdom, men även ett så kallat
demensboende.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Äldreomsorgsledaren anser att idén som sådan är god. Dock anser äldreomsorgsledaren att det
borde göras en satsning gällande boende och vård för minnessjuka i arbetsför ålder. Denna
grupp individer utgör en speciell och ökande grupp, inom demensvården och de har en annan typ
av vårdbehov än våra äldre minnessjuka. Gruppen minnessjuka i arbetsför ålder borde ges
anpassad vård, som ger dem möjlighet att kunna fungera i vardagen så långt det bara är möjligt
med tanke på deras sjukdom. Gällande denna grupp av personer med minnessjukdom, finns det
inte sällan även barn i skol – och dagis ålder. Dessa familjer är i behov av stort stöd behov.
Idag räknar man med att ca 7 000 av 193 000 finländare med minnessjukdom är i arbetsför ålder
alltså under 65 år(www.muistiliito.fi).
Äldreomsorgsledaren föreslår att Vårdö kommun uppmärksammar Oasen Boende- och
vårdcenter på att det är klientgrupp minnesjuka i arbetsför ålder alltså under 65 år som
kommunförbundet borde satsa på. Då denna grupp är i behov av anpassad vård, omsorg och
boende, som till vissa delar skiljer sig från äldre personer med minnessjukdom.
Att samla specialkunskap från läkare och sjukvårdspersonal med ökad specialkunskap på ett och
samma ställe för att skapa ett kunskapscentrum gällande minnessjukdomar är en god ide’ och
skulle på flera plan främja de minnessjukas situation och tillvaro.
Omsorgsnämndens beslut:
Omsorgsnämnden beslutar att föra äldreomsorgsledarens förslag vidare till
kommunstyrelsen.
----Kommunstyrelsen §40/20.03.2019
Kommundirektörens förslag:
Enligt omsorgsnämndens förslag.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 41 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018, KOMMUNDIREKTÖRENS
ANSVARSOMRÅDEN
Kommunstyrelsen §41/20.03.2019
Bilaga 6
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar verksamhetsberättelsen.
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 27-33, 39-41
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer 26, 34-38
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: 26, 34-38
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.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

