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 § 42 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §42/24.04.2019 
 
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 17.04.2019 kungjorts att 
kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24.04.2019 på Vårdö kommunkansli i 
Vårdö kl. 19 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 
25.04.2019.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 17.04.2019. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutsfört. 
--------------------------- 

§ 43 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §43/24.04.2019 

 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Magnus Lundell och Maria Granlid i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Magnus Lundell och Maria Granlid. 
--------------------------- 

§ 44 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA 

Kommunstyrelsen §44/24.04.2019 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande komplettering: 
- En extra paragraf 56 läggs till föredragningslistan för att behandla extra 

investeringsanslag för avloppsledningar. 
- En extra paragraf 57 läggs till föredragningslistan, tobakspolicy för Vårdö kommun. 
---------------------------  
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§ 45 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §45/24.04.2019 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 
- NÅHD, fst 2 & fst 3. 
- Lantbruksnämnden 1. 
- OMSN 3. 
- SKBN 1. 
- SN 2 och SN 3. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

§ 46 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen §46/24.04.2019 
 
Följande delges kommunstyrelsen: 
- Brev från bärkraft.ax. 
- LR, beslut. Fördelning av samfundsnyckel. 
- Från OMSN, förslag till yttrande gällande socialvårdslag och klienthandlingar i 

socialvården. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar delgivningarna till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
  

http://www.nahd.ax/images/stories/pdf/Protokoll/FST%202-03.04.2019%20protokoll%20justerat.pdf
http://www.nahd.ax/images/stories/pdf/Protokoll/FST%203-%20protokoll%20justerat.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/mars_1.pdf
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_omsn_3_25.3.2019.pdf
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/protocol/vardo_1-2019_protkoll_offentligt.pdf
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/protocol/sn2_protokoll_offentligt.pdf
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_omsn_3_25.3.2019.pdf
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§ 47 BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018 

Kommunstyrelsen §47/24.04.2019 
Bilaga 1 (Balansbok), 1.1 (Verksamhetsberättelse) 
 
Bifogas bokslut inklusive resultaträkning, finansieringskalkyl, balansräkning och 
verksamhetsberättelse för år 2018.  
 
Verksamhetsbidraget uppgår till – 2 685 910, 76 €, årsbidraget uppgår till 264 546, 20 € 
och räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar uppgår till 61 498, 67 €. 
 
Verksamhetsbidraget har minskat med 0,2 % jämfört med föregående år, 
verksamhetskostnaderna har ökat med 1,6 %, verksamhetsintäkterna har ökat med 12,4 
% mest till följd av ökade hyresintäkter. 
  
Skatteintäkterna minskade med 0,3 % jämfört med föregående år, och 
landskapsandelarna ökade med 7,9 % jämfört med föregående år.  
 
Årsbidraget ligger på en rimlig nivå för året, speciellt om man tar hänsyn till ovanstående.  
 
Budgeten för 2018 har hållits för de allra flesta resultatområden, men avvikelser finns 
som ej har behandlats utav kommunfullmäktige såsom överskridningar. 
 
Kassamedlen ökade under året med 235 978, 98 €, vilket beror på landskapsregeringens 
så kallade självrättelse gällande landskapsandelarna. 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 avseende lån som löper mot ränta har 
ökat till följd av likvidationen av kommunens dotterbolag. Lån per invånare uppgick per 
31.12.2018 till 2 586 €, (2017: 1 889 €). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet inklusive verksamhetsberättelse för år 2018, och 
tillställer detta revisorerna för granskning. Revision hålls 6e maj. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 48 DELEGAT TILL MÖTE OM VÄNORTSAMARBETE  

Kommunstyrelsen §48/24.04.2019 
Bilaga 2 
 
Kostnaden för deltagande är 2350 DKK och sedan tillkommer resekostnader till Herning, 
Danmark. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar att man avstår från de reserverade platserna. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 49 SOMMARSEMESTER, KOMMUNDIREKTÖREN  

Kommunstyrelsen §49/24.04.2019 
 
Kommundirektören önskar uttaga sommarsemester veckorna 31-34 vilket innebär 29.7–
25.8. 
 
Kommundirektörens förslag: 
- 
 
Beslut: 
Semester beviljades enligt önskemål. 
------------- 
 

§ 50 SOMMARSTÄNGNING AV KOMMUNKANSLI  

Kommunstyrelsen §50/24.04.2019 
 
På grund av sommarsemestrarna så behöver kommunkansliet vara stängt under vecka 31.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet är stängt under vecka 31. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 51 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, REVIDERING AV STYRDOKUMENT RÖRANDE 
ARBETSBESKRIVNINGAR 

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. 
----- 

Kommunstyrelsen §51/24.04.2019 
Bilaga 3 
 
SKBN har den 19.03.2019, §§ 5-6, lämnat förslag på revidering av arbetsbeskrivningarna 
för barnträdgårdslärare och barnskötare. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera styrdokumentet enligt förslagen i bilagan. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 

http://vardo.ax/images/styrdokument/frvaltningsstadga%20reviderad%20av%20kfge%202015.pdf
http://vardo.ax/images/styrdokument/frvaltningsstadga%20reviderad%20av%20kfge%202015.pdf
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§ 52 INLÄMNANDE AV RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE FASTSTÄLLANDET AV 

LANDSKAPSANDEL M.M. FÖR SOCIALVÅRDEN OCH GRUNDSKOLAN 

Kommunstyrelsen §17/30.01.2019, INLÄMNANDE AV RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE 
FASTSTÄLLANDE AV LANDSKAPSANDEL M.M. FÖR SOCIALVÅRDEN 

 
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. 
----- 

 
Kommunstyrelsen §52/24.04.2019 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr7-
2019-enskild-s2.pdf  
 
Landskapsregeringen har beslutat att avslå Vårdö kommuns rättelseyrkande gällande 
fastställande av landskapsandel m.m. för socialvården. 
 
Det är intressant att LR i motiveringen bekräftar att de fattat sitt beslut i strid med lag. 
Därmed bör kommunen lämna in ett överklagande till hfd i enlighet med LL om 
landskapsandelar till kommunerna, 9 kap. 44 §. 
 
Sedan kallelsen skickat ut så kom även ett beslut från LR att avslå Vårdö kommuns 
rättelseyrkande gällande landskapsandelarna för grundskolan utan motivering. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att överklaga landskapsregeringens beslut till hfd. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
---------------------------  

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr7-2019-enskild-s2.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr7-2019-enskild-s2.pdf
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§ 53 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, AKTIV SANDÖSUND AB 

Kommunstyrelsen §53/24.04.2019 
 
Aktiv Sandösund Ab, anhåller om jordförvärv. Förvärvet är ett legoavtal mellan en av 
ägarna till bolaget och arrendatorn. 
 
Med hänsyn till rådande omständigheter så överlåts laglighetsprövningen till 
landskapsregeringen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar jordförvärvet.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 54 LR, BEGÄRAN OM KOMPLETTERANDE UTLÅTANDE GÄLLANDE ÄLDRELAG 

Kommunstyrelsen §54/24.04.2019 
Bilaga 4 
 
Landskapsregeringen begär ett kompletterande utlåtande gällande äldrelag. Det som LR 
önskar höra är vilket av de utskickade alternativen 1 eller 2, som kommunen förordar 
gällande lagförslagets 21 §. 
 
Kortfattat kan man säga att alternativ 1 ej ger en bestämmelse gällande personaltätheten 
men att alternativ 2 bestämmer personaltätheten till ett minimum av 0,7 arbetstagare 
per klient under dygnet. Man kan notera i detaljmotiveringen att LR verkar förorda 
alternativ 2. 
 
Strömsgården kan som max ha 20 klienter. 20 * 0,7 = 14. Det innebär alltså 14 dagsverken 
per dygn. Tillämpat på treskift så kan man ex ha 7 på morgontur, 5 på kvällstur och 2 på 
nattur, jämfört med dagens personaldimension som är 3, 2, 1 (med jourmöjlighet om 
ytterligare 1).  
 
I praktiken så kommer detta innebära en dubblering av personalstyrkan, vilket innebär 
drygt 700 000 € i bestående kostnadsökning. För att kostnadstäcka detta så skulle 
inkomstskatten behöva höjas från 19,0% till 30,0%. Eftersom landskapsregeringen kraftigt 
har dragit ner på ersättningen i landskapsandelssystemet för bland annat åldringsvård så 
kommer systemet ej att ersätta dessa kostnadsökningar. 
 
Vårdö kommun har varit en kommun som byggt upp en äldreomsorg där de äldres 
möjligheter till boende har satts i främsta rummet, dvs före att bygga ut hemtjänsten. 
Eftersom antalet klienter nu blir den så kallade regulatorn i lagstiftningen så kommer 
kommunerna bli tvungna att se till att klienter vårdas hemma i betydligt större 
utsträckning än idag, vilket ej är rimligt sett till det faktiska vårdbehovet för Vårdös 
befolkning. Det kommer även innebära en fruktansvärd kapitalförstöring att halva 
Strömsgården skall tomställas. Det andra sättet för kommunen att praktiskt hantera den 
uppkomna situationen är att förändra Strömsgårdens verksamhet så att den ej längre är 
bemannad dygnet runt för att på detta sätt inte omfattas av bestämmelsen om 
personaltäthet. Ett tredje annat sätt skulle kunna vara att dela in Strömsgården i olika 
delar, vilket är högst oklart om lagen tillåter, så som förslaget nu ligger. 
 
Eftersom kommunen är i stånd att bygga ut eller renovera upp Strömsgården så måste 
detta stoppas av rent ekonomiska orsaker då detta lagförslag skapar en stor osäkerhet 
om huruvida kommunen kommer att ha råd att ta dessa framtida utrymmen i bruk. 
 

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 3/24.04.2019 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 13 

 

 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar starkt alternativ 1 med motiveringen att de praktiska 
konsekvenserna av alternativ 2 är inhumant för de äldre. 
 
Vidare så anser kommunstyrelsen att det är högst anmärkningsvärt att 
landskapsregeringen skickar ut dylika lagförslag utan något som helst kostnads-
/konsekvensbedömning. 
 
Kommunstyrelsen stoppar allt pågående projekteringsarbete på Strömsgården till dess att 
äldrelagen har slutbehandlats av Ålands lagting.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 55 OMDISPONERING AV INVESTERINGSBUDGET 

Kommunstyrelsen §55/24.04.2019 
 
Kommunfullmäktige har fastställt följande budget för 2019: 

Investeringar 2019 

Prioriteringsordning, där 1 har högst prioritet och så vidare. 

 

Grupp 1 

26719 Strömsby Fastighets AB 

Räcken, terrasser samt utvändigt måleri   40 000 € 

Invändiga renoveringar    20 000 € 

 

26715 Strömsgården 

Förprojektering inför renovering/utbyggnad  35 000 € 

Ventilationssystem    40 000 € 

 

Grupp 2 

26117 Vatten till Simskäla    40 000 € 

24626 Öjvägen    50 000 € 

 

Grupp 3 

25351 Mattvätt    15 000 €  

  
Det som har påbörjats är projekt 26715 Strömsgården. Utöver dessa projekt så har det 
tillkommit ett behov av att se över avloppsledningarna i Vårdöby, uppskattad kostnad 
30 000 € samt renovering av Hummelviks hamn, uppskattad kostnad 200 000 €. 
 
Dessutom så finns ett förslag från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att utöka 
investeringsbudgeten med 10 000 € för elverk till Strömsgården. 
 
Totalt 240 000 € i oförutsedda kostnader. Dessutom så syftar ju projekt 26715 
Strömsgården till en utbyggnad/renovering om drygt 500 000 €. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar det nya behovet. 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommundirektören med ett medskick om 
vad som bör prioriteras.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
--------------------------- 

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 3/24.04.2019 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 15 

 

 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 56 TILLÄGGSBUDGET 2 

                        Byggnadstekniska nämnden 26.3.2019 
 
Självfallsavloppet i Vårdöby har stora inläckage vid nederbörd. Det beror troligen på avloppsrör av 
en typ som inte blir tät i skarverna alternativt att tätningarna deformerades vid monteringen. 
 
Inläckagen gör att reningen av avloppsvattnet inte funktionerar då det blir en över- 
belastning av rent vatten tillsammans med en mindre mängd orent avloppsvatten. 

                                     Mängden inläckande vatten har som mest varit 200 – 300 m3 per dygn och  
                                     reningsverket renar i dagsläget cirka 20 m3 per dygn. 
 
                                     Det ombyggda reningsverket renar i dagsläget vattnet bra och problemet som  
                                     funnits gällande reningen av kvävet löstes genom om- och tillbyggnaden. 
 
                                     Kommunteknikerns  förslag 
                                     Kommunteknikern har varit i kontakt med Relino Pipe AB från Jakobstad som har  
                                     som specialitet att täta rör med en plastmassa inifrån i markförlagda rör eller rör i  
                                     byggnader. Företaget gav först ett pris hösten 2018 efter att de besökt Vårdö och  
                                     sedan ett nytt pris efter årsskiftet då de även önskar använda projektet som  
                                     referens då de har en ny maskin för ändamålet. Offerten delges nämnden. 
                                     Kostnaden för kommunen är cirka 40.000 euro för 500 m rör denna längd var  
                                     minimi för det senare givna priset. För öppnande av påstick tillkommer 210 euro / 
                                     påstick. Så en totalsumma exklusive moms om 45.000 euro kan man räkna med. 
 
                                     Alternativen till att göra detta är att gräva upp och ersätta avloppsrören med 
                                     nya rör eller pumpledningar. Pumpledningar skulle vara förmånligare men  
                                     kräver då pumpstationer vid alla anslutningar. Det ställer även till en del då det  
                                     skall grävas intill befintliga vattenledningar och samma markområden berörs en 
                                     gång till. Kommunteknikern har hört efter vad dylika projekt kostat under senare  
                                     år och det ligger mellan 35 – 80 euro per meter beroende på om sprängning behövs 
                                     samt andra hinder.  
 
                                     Byggnadstekniska nämnden äskar om tilläggsanslag om 45.000 euro för att lösa  
                                     problemet med stora läckage på avloppsledningar. Anbud eller meter pris tas in på 
                                     flera alternativ. 
                           
                                    Beslut:  
                                    Ärendet diskuterades: Förbättringar skulle vara möjliga där et troligen pressar på  
                                    vatten från utfallsdiken och då främst runt pumpstationen som pumpar till  
                                    reningsverket. Beslutades att detta görs. Föredragande återtar sitt förslag. 
                                    Markägare kontaktas och rören närmast runt pumpstationen byts. 

----- 
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Byggnadstekniska nämnden §20 /16.04.2019 
 
Kommunteknikern diskuterade ärendet med ledningarnas skötare som inte trodde på att 
den lösning som byggnadstekniska föreslog skulle ge så bra eller minimalt resultat. 
Var även i kontakt med Relino Pipe om beslutet. Relino Pipe menade att de kunde ändra 
anbudet så att det endast berör Vårdö bys ledningar eller minst 300 m rörtätning totalt 
mot tidigare 500 m. Detta gör att de nödvändigaste avsnitten kan åtgärdas för en mindre 
summa. Garantitiden för arbetet är satt till 10 år. Anbudet giltigt maj månad ut. 

 
                                     Kommunteknikerns  förslag 
                                     Då det är möjligt att endast åtgärda 300 m och meter priset är betydligt 
                                     förmånligare än det första anbudet föreslås att man ännu en gång äskar om anslag 
                                     från kommunstyrelsen för att göra arbetet och minska inläckaget betydligt. 
                                     En summa och 30.000 euro äskas om varav 5000 euro för oförutsedda åtgärder 
                                     som det finns enhetspriser för i anbudet. 
 
                                    Beslut:  
                                    Ärendet diskuterades: Man behöver säkerställa att större läckagepunkter inte finns 
                                   samt om exempelvis rör gått isär på någon plats. Detta borde passa bäst att utföra 
                                   när det ät regnväder för att se om det läcker i rörskarverna. Kommunteknikern får 
                                   i uppdrag att utreda vidare och då anlita F:ma Holger Karlsson som kan filma  
                                   ledningarna. 
 
                                   Om det visar sig att det är läckage så som det misstänks det vill säga i skarverna går 
                                   Ärendet till styrelsen och tilläggsanslag äskas så som kommunteknikerns förslag. 

----- 

 
Kommunstyrelsen §56/24.04.2019 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att investeringsbudgeten utvidgas 
med 35 000 € för att åtgärda avloppsrören i Vårdöby.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 57 TOBAKSPOLICY FÖR VÅRDÖ KOMMUN 

Kommunstyrelsen §57/24.04.2019 
 
Kommundirektörens förslag: 
-  
 
Beslut: 
Kommundirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att motivera de anställda i 
Vårdö kommun att sluta med tobaksnyttjande. 
--------------------------- 
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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 43-47, 52-57 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 42, 48-51 

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: 42, 48-51 
 
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. 
 

 


