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Mikael Lindholm, kommunstyrelsens ordförande
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla
Vårdö den 29.05.2019.
Protokollet har publicerats på kommunens hemsida den 06.06.2019. Protokollet är även
möjligt att ta del av på Vårdö kommunkansli.

Intygar Andreas Johansson, kommundirektör
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§ 58 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kommunstyrelsen §58/05.06.2019
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 29.05.2019 kungjorts att
kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 05.06.2019 på Vårdö kommunkansli i
Vårdö kl. 19 och att protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdagen den
06.06.2019. Protokollet finns även tillgängligt på kommunkansliet.
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 29.05.2019. Samma dag
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.
Beslut:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
---------------------------

§ 59 PROTOKOLLJUSTERARE
Kommunstyrelsen §59/05.06.2019
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.
---------------------------

§ 60 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA
Kommunstyrelsen §60/05.06.2019
Beslut:
Föredragningslistan godkänns med följande komplettering:
- Till föredragningslistan läggs till en ny § 80, bidrag till Vårdö kulturstiftelse.
- Till föredragningslistan läggs till en ny § 81, anbud tomtköp.
---------------------------
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§ 61 TA DEL AV PROTOKOLL
Kommunstyrelsen §61/05.06.2019
Följande protokoll delges kommunstyrelsen:
- BTN 2, BTN 3 och BTN 4.
- ÅKF, fst 3.
- Norråländsk presidieträff.
- Protokoll, diskussion, ÅOF.
- SKBN 2.
- NÅHD, fst 4.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------

§ 62 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
Kommunstyrelsen §62/05.06.2019
Följande delges kommunstyrelsen:
- Finströms kommun, kst § 96, Finström har utsett kommunförhandlare.
- Beslut, LR, Astrakanvägen. Astrakanvägen är fastställd som kommunalväg.
- Beslut, LR, jordförvärv. Beviljat jordförvärv.
- Besvär över sociala landskapsandelar.
- Besvär över landskapsandelar för skolan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar delgivningarna till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 63 KOMMUNFULLMÄKTIGES LAGLIGHET MÖTET 160519
Kommunstyrelsen §63/05.06.2019
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/kf2160519_protokoll.pdf
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen konstaterar att beslutet som kommunfullmäktige fattat vid
sammanträdet 16.05.19 har tillkommit i laga ordning, och besluten kan verkställas.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 64 UTARRENDERING AV JORDBRUKSOMRÅDEN
Kommunstyrelsen § 19/05.03.2014
Jordbruksområdena har bjudits ut i Wårdö Info i december 2013 utan resultat
och på nytt i februari månads Wårdö Info. Två anbud har inkommit för
jordbruksområden inom utsatt tid 15.2.
Arrende Arrendetid
Anbud 1 80 € 5 år
Anbud 2 100 € ej angiven
Vid närmare kontroll har det visat sig att det sedan 2009 finns ett ikraft varande
arrendekontrakt daterat 11.12.2009 för området(bilaga), där området har utarrenderats
kostnadsfritt som kompensation för att annan jordbruksmark inte kan brukas som en följa
av att det finns överfyllda vatten och avloppsledningar på området. Området har inte
brukats, delvis på grund av arbetena med att lägga ner jordvärmekabel i åkern. I
diskussioner med arrendatorn har det framkommit att han inte har behov av området och
är beredd att säga upp arrendeavtalet mot att han erhåller viss ersättning för de områden
på angränsande skifte som inte kan brukas på grund av den kommunalteknik som finns på
området.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att befintligt arrendekontrakt daterat 11.12.2009 sägs upp
och att kommundirektören ges uppdrag att förhandla om ersättning med tidigare
arrendatorn om ersättning så att syftet med det tidigare arrendeavtalet, ersättning för
obrukbar jordbruksmark, fullföljs. Kommunstyrelsen tar ställning till anbuden ger
kommundirektören i uppdrag att ta fram och ingå arrendeavtal med anbudsgivaren.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att i första hand anta anbud 2 och att
arrendekontrakt ingås för 5 år framöver. I andra hand antas anbud 1.
-----
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Kommunstyrelsen §64/05.06.2019
Arrendet löpte ut 30.04.2019 och förlängdes med ett år av kommundirektören då det ej
skulle ligga i någons intresse att åkrarna skulle ligga i träda. Beslutet fattades då detta
uppmärksammades väl sent.
Antingen så bör avtalet förlängas med 5 år eller bjudas ut på nytt till allmänheten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen frågar nuvarande arrendator om denne är intresserad av att förlänga
arrendeavtalet ytterligare 5 år justerat med KPI för perioden. Om denne ej är intresserad
så begärs det in anbud från allmänheten.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören skall ordna så att arrendeavtalen skall
följa EU:s lantbruksstödsperioder. Arrendet förlängs justerat med KPI för perioden.
Nuvarande arrendator tillfrågas först och om denne ej är intresserad bjuds arrendet ut till
allmänheten.
-------------
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§ 65 ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV REVISIONSRAPPORT ÖVER 2018 ÅRS
VERKSAMHETSÅR
Kommunstyrelsen §65/05.06.2019
Bilaga 1
Kommunens revisorer gör följande påpekanden som bör korrigeras:
- Avsnitt 2.1.2, Investeringar. Revisorerna påpekar att påbörjade, men ej fullbordade
investeringar bör upptas i nästa års budget.
- Avsnitt 2.2.1, Kommunen bör göra en löneavstämning.
- Momsfordran bör löpande stämmas av.
Kommundirektörens kommentarer som följer:
- Gällande investeringarna så införs en ny budgetrutin att i början på nytt år äska om
tilläggsmedel gällande investeringar hos kommunfullmäktige.
- Gällande löneavstämning så kommer en mellanrevision att hållas för att säkerställa att
kommunen ej betalar in för mycket pengar till pensionsfonderna.
- Gällande momsfordran så har en rutin redan upprättats för löpande avstämning.
Lekmannarevisionen har påpekat följande:
- Kommunfullmäktiges verksamhetsidé har ej följts. Kommunstyrelsen bör göra något
konkret varje år för att öka trivseln i kommunen.
- Kommunfullmäktiges beslut att förbättra integrationen har ej följts tillräckligt.
- Kommunens förråd bakom Strömsgården bör stängas och låsas på helg.
- Skadorna på kommunens skog bör inventeras maa stormen Alfrida.
- Kommunens belysning bör bytas ut mot mer energisnåla alternativ.
Kommundirektörens kommentarer:
- Tanken bakom en särskild trivselåtgärd gillas och skall omsättas i praktik och
redovisning.
- Delar ej uppfattningen att kommunen ej arbetat med att förbättra integrationen.
Kommunen har bidragit till att starta upp kurser för att lära sig svenska, samt ställt
upp med lokaler, tagit emot språkelever m.m.
- Skogsinventeringen är gjord och vi ligger i en särskild lista som bearbetas av bolagen
som sysslar med detta.
- En utredning görs huruvida kostnaden för utbyte av belysning genererar en
kostnadsminskning.
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Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen tecknar revisionshandlingarna till kännedom och konstaterar samtidigt
att kommundirektören börjat åtgärda revisorernas anmärkningar.
Lekmannarevisionens kommentarer anses åtgärdade genom att en årlig trivselåtgärd
börjar göras från 2020, vilket särskilt upptas i budget samt att en utredning görs över
belysningsfrågan.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 66 FÖRFRÅGAN FRÅN NÅHD OM GEMENSAM IT-TEKNIKER
Kommunstyrelsen §66/05.06.2019
Från NÅHDs förbundsstyrelse § 17, 10.04.2019, så kommer en förfrågan om vilka
behov Vårdö kommun har av IT-tjänster.
Vårdö kommun har ej något behov av mer IT-tjänster då vi har avtal med ett bolag
samt nyligen har sett över våra tjänster och system och uppgraderat dessa.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen svarar NÅHD att kommunen ej har något behov at IT-tjänster.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 67 FULLMAKT FÖR STÄMNING HOS TINGSRÄTT SAMT FULLMAKT FÖR
DIREKTUTSÖKNING HOS LANDSKAPSFOGDEN
Kommunstyrelsen §67/05.06.2019
På förekommen anledning så önskar kommundirektören en fullständig fullmakt att
driva in fordringar som Vårdö kommun har. I gällande förvaltningsstadga så har
kommundirektören ej en sådan fullmakt.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen ger kommundirektören en fullständig fullmakt att driva in fordringar
samt att stämma hos tingsrätt och direktutsöka hos Landskapsfogden.
Beslut:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören en fullständig fullmakt att driva in fordringar
samt att stämma hos tingsrätt och direktutsöka hos Landskapsfogden.
---------------------------
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§ 68 PRINCIPER FÖR SPARAD SEMESTER
Kommunstyrelsen §68/05.06.2019
Gällande förvaltningsstadga och övriga styrdokument ger ingen vägledning för hur
arbetsgivaren ser på att spara semesterdagar från tidigare semesterperioder.
I syfte att få till enhetliga bestämmelser för personalen bör en princip bestämmas,
samt så bör bestämmelsen lyftas in i pågående revideringar av styrdokument.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att semesterdagar som intjänats under föregående
kvalifikationsår, skall tas ut under kommande kvalifikationsår. I de eventuella
undantagsfall detta ej går att lösa praktiskt så skall överskjutande dagar betalas ut den
30.4. Detta innebär att semesterdagar ej kan sparas och föras över från ett år till ett
annat.
Motiveringen bakom beslutet är rättviseaspekt åt anställda i hur dessa frågor skall
hanteras och att minska på kommunens semesterlöneskuld i balansräkningen.
Beslutet börjar gälla med verkan 30.04.2020.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att den här frågan regleras i samband med revideringen
av kommunens styrdokument. Kommundirektören ges i uppdrag att diskutera just
detta ärende med förmän och personal innan styrdokumenten revideras.
---------------------------
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§ 69 FÖRDELNING AV UNDERSTÖD FÖR FÖRENINGSLOKAL OCH
FÖRENINGSVERKSAMHET FÖR FÖRENINGAR MED VERKSAMHET PÅ VÅRDÖ
Kommunstyrelsen §69/05.06.2019
Kommunstyrelsen har beslutat om ett nytt system för att fördela understöd till
föreningar med verksamhet på Vårdö.
Med hänsyn till föreningarnas ansöknings- och bokslutsuppgifter blir det följande
utfall:
LOKALSTÖD
Föreningens namn
Vårdö bönehus
Södra Vårdö UF
Vårdö Strömsby byalag
Hembygdens väl
Vårdö Marthaförening

Summa

VERKSAMHETSSTÖD,
VÅRDÖ
Föreningens namn
Vårdö bönehus
Södra Vårdö UF
Vårdö Strömsby byalag
Hembygdens väl
Vårdö Marthaförening
Vårdö IK
Summa

Lokal
Bönehuset
Solhult
Erkas
Vårdkasen
Seffers

Utbetalas
1 040,68 €
1 113,75 €
657,62 €
1 811,23 €
451,70 €

Belastar
4741 - 105

5 075,00 €

Utbetalas
732,47 €
1 151,03 €
1 046,39 €
83,71 €
753,40 €
1 307,99 €

Belastar
4740 - 104

5 075,00 €

Kommundirektörens förslag
Understöden fördelas enligt ovanstående figur.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 70 DISTRIBUTION AV WÅRDÖ INFO
Kommunstyrelsen §70/05.06.2019
Samhället förändras hela tiden och även den offentliga förvaltningen. Allt mer
övergår till så kallad digitalisering och gemene man eftersträvar hela tiden enklare
lösningar och administration.
En sammanställning av de årliga kostnaderna för Wårdö info har gjorts enligt nedan:
- Porto hushåll, 24,21 / mån,
- Övrigt porto, 19,45 / mån,
- Kostnad papper, 13,57 / mån, och
- Kostnad utskrift 40,32 / mån.
Vilket ger en total månatlig kostnad om 97,54, vilket ger en årlig kostnad om
1 170,50. Intäkterna är 51,64 per månad eller totalt 619,66. Arbetstid ej medräknat.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att Wårdö Info fortsättningsvis endast distribueras via
kommunens hemsida, www.vardo.ax samt via Vårdö närbutik och Strömsgården.
Det kan även vara möjligt att prenumerera på Wårdö Info i pappersform.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att ej genomföra någon förändring gällande
distributionen av Wårdö Info.
---------------------------
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§ 71 BEGÄRAN OM ATT UTSE REPRESENTANT, ÅOF
Kommunstyrelsen §71/05.06.2019
Ålands omsorgsförbunds styrelse begär att Vårdö kommun skall utse en
representant som har mandat att förhandla fram ett nytt grundavtal för
kommunalförbundet.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen utser kommundirektören till kommunens representant.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 72 DATAINSPEKTIONENS REKOMMENDATION
Kommunstyrelsen §72/05.06.2019
Datainspektionen på Åland rekommenderar att respektive nämnd utser ett
dataskyddsombud.
Kommunstyrelsen har utsett Åda Ab som kommunens dataskyddsombud.
Kommundirektörens förslag
Nämnderna uppmanas att utse Åda Ab som sitt dataskyddsombud.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 73 ROCKOFF-BUSS
Kommunstyrelsen §73/05.06.2019
Vårdö kommun har fått en förfrågan från Finströms kommun angående att
samarbeta om en Rockoff-buss.
Kostnaden bör bli max 500 € för kommunens del.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen är med och samarbetar om Rockoff-buss.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 74 OMDISPONERING AV INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen §55/24.04.2019, OMDISPONERING AV INVESTERINGSBUDGET
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
Invändiga renoveringar

40 000 €
20 000 €

26715 Strömsgården
Förprojektering inför renovering/utbyggnad
Ventilationssystem

35 000 €
40 000 €

Grupp 2
26117 Vatten till Simskäla
24626 Öjvägen

40 000 €
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.
-----
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Kommunstyrelsen §74/05.06.2019
Sedan föregående möte så har kommunfullmäktige godkänt ett elverk till
Strömsgården om 10 000 € och avloppsvattenledningar till Vårdöby med 35 000 €.
Det måste även konstateras att i årets investeringsutfall så hamnade fjolårets
budgeterade investering som rör brandskjul/garage, 35 000 €, samt en oförutsedd
kostnad för ett systemhaveri radhus 1, 12 000 €.
Strömsby Fab
Strömsgården
Vatten Simskäla
Öjvägen
Mattvätt
Elverk
Avloppsledning
Hummelvik hamn
Strömsgården renovering

60 000 €.
75 000 €.
40 000 €.
50 000 €.
15 000 €.
10 000 €.
35 000 €.
200 000 €.
500 000 €.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Mattvätten stryks ur investeringsanslagen, med motiveringen att andra investeringar
har högre prioritet.
2. Vatten till Simskäla flyttas till budgetbehandling för 2020, med motiveringen att
projektet ej kan verkställas 2019.
3. Öjvägen flyttas till budgetbehandling för 2020, med motiveringen att projektet ej kan
verkställas 2019.
4. Strömsgårdens projekt öppnas upp igen och ersätter då beslutet av 24.04.2019, § 54.
5. Kommunstyrelsen avser att återkomma till hur man avser att hantera Hummelviks
hamn, som ej heller finns beslutad om i årets investeringsbudget.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Det skall utredas om det går att få Leaderstöd för mattvätt. Kommunen riktar även en
förfrågan till Wikens vänner i ärendet.
2. Kommunstyrelsen noterar att projektet Vatten till Simskäla eventuellt kommer att
slutföras under 2020.
3. Kommunstyrelsen noterar att projektet Öjvägen eventuellt kommer att slutföras
under 2020.
4. Strömsgårdens projekt öppnas upp igen och ersätter då beslutet av 24.04.2019, § 54.
5. Kommunstyrelsen avser att återkomma till hur man avser att hantera Hummelviks
hamn, som ej heller finns beslutad om i årets investeringsbudget.
---------------------------
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§ 75 ANSLUTNING TILL VATTENLEDNINGSNÄTET, BTN
Byggnadstekniska nämnden § 34/20.05.2019, ANHÅLLAN OM ANSLUTNING TILL VÅRDÖ
KOMMUNS VATTENLEDNINGSNÄT
Intressenter med fritidshus i Vårdö Hullvik anhåller om inkoppling till vattenLedningsnätet och har ordnat med marklov och preliminär kostnadsberäkning.
Ledningen består av cirka 1000 m ledning på land och 800 m sjöledning.
Anhållan gäller om kommunen kan stå för lednings- och schaktnings- och
Materialkostnader på land preliminärt beräknat till 8000 euro exklusive moms.
Som argument lyfts fram att intressenterna själva tagit fram planen och kan vara
Behjälpliga med arbetskraft i samarbete med entreprenören.
Kommunteknikerns förslag
Förarbeten med planering och marklov är väl utfört och ledningssträckningen bra.
Kommunens fördelningsprinciper är att kommunen står för 200 m eller kortare till
tomtgräns från kommunens huvud- och distributionsledningar. Dock har
Kommunen vid ett antal projekt stått för mera främst då egnahemshus anslutits.
Föreslår att kommunen står för max 8000 euro av projektet, blir grävningen
inklusive material på land dyrare står intressenterna för resterande del.
Ledningen på land blir kommunens distributionsledning som kommunen ansvarar
för. Kommunteknikern diskuterar med Folke Karlsson om det praktiska
genomförandet i samband med det och vad intressenterna respektive kommunen
gör.
Ärendet till kommunstyrelsen.
Beslut:
Enligt förslag kommunen står för max 8000 euro i projektet. Ärendet till
Kommunstyrelsen.
-----

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

VÅRDÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

NR 4/05.06.2019
Sida 21

Kommunstyrelsen §75/05.06.2019
I sådana här ärenden är det av yttersta vikt att kommunen sluter ett avtal, av flera
olika skäl.
Bestämmelsen om 200m från huvudledning är ej ämnad att användas på det sätt
som föreslås i anhållan, dock så kan det vara motiverat i detta enskilda fall med
hänsyn till att det finns 7 intressenter som vill ansluta sig. Någon rabatt på
anslutningsavgiften kan ej komma på fråga dels för att det är en taxa som är
beslutad av kommunfullmäktige samt med hänsyn till likabehandlingsprincipen.
Vad slutnotan för hela projektet blir vet man inte förens det är klart, därför bör det
regleras i avtal att kommunen tar max 8000 € av projektets kostnader samt att
intressenterna förbinder sig att betala den överskjutande delen. Avtalet bör även ta
in en klausul där intressenterna förbinder sig att ansluta sig till vattennätet i
samband med att projektet är klart, samt att erlägga anslutningsavgiften som
kommunfullmäktige har beslutat.
Noteras också att det nämns om 7 intressenter i anhållan men att det endast finns
fullmakt från 6 intressenter.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommundirektören tar kontakt med intressenternas ombud för att muntligt stämma
av om intressenterna accepterar de villkor som anges i beredningen.
2. Vid behov uppgöra ett avtalsförslag som kommunstyrelsen kan godkänna per
capsulam. Avtalsförslaget skall innehålla åtminstone det som nämns i beredningen.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 76 ÅTGÄRDER MAA KOMMUNREFORMSLAGEN
Kommunstyrelsen §76/05.06.2019
Landskapsregeringen har satt igång kommunreformslagen och därmed så bör en
förhandlingsgrupp utses.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen utser en förhandlingsgrupp.
Beslut:
Kommunstyrelsen bordlägger frågan till kommunstyrelsens första möte efter
kommunalvalet. Beslutet motiveras med att 83 % av befolkningen röstade för att
Vårdö kommun skall fortsätta som en självständig kommun.
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§ 77 SLUTAMORTERING AV PAF-LÅN
Kommunstyrelsen §77/05.06.2019
Vårdö Idrottskamrater har upptagit två stycken PAF-lån, benämnda 00008 och
00009. Saldo per 31.12.2018 är 14 574, 75 € och 17 917, 75 €. Räntan är 1,0 % och
lånen löper ut 2026.
Det visar sig när man läser skuldebreven att det är Vårdö kommun som är gäldenär
och ej Vårdö IK. Tidigare så betalade Vårdö kommun amorteringen och
vidarefakturerade VIK samtidigt som man fördelade föreningsbidrag för att VIK
skulle kunna återbetala de fakturerade beloppen.
Mot den bakgrunden kan det vara motiverat att söka slutamortera lånen för att
förenkla bokslutshanteringen både för Vårdö kommun och VIK, samt att slippa
betala onödiga räntekostnader.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att PAF-lånen slutamorteras.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 78 REFINANSIERING AV KOMMUNENS LÅN
Kommunstyrelsen §78/05.06.2019
Kommundirektören har gjort diverse beräkningar på refinansiering av kommunens
upptagna lån. När 2019 löper ut så kommer kommunen att ha ett lånesaldo om
967 289, 62 € som utgör icke konkurrensutsatta lån.
Om man skulle ändra kommunens lån från annuitet till rak amortering,
konkurrensutsätta lånen och förkorta amorteringstiden så bör kommunen kunna
kostnadseffektivisera räntorna. Dock så kommer kommunens kassaflöde bli något
sämre fram till 2023 i ett sådant här upplägg. Kommunen skulle då dessutom vara
skuldfri år 2033 om ej nya lån upptas under samma period.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att begära in låneofferter i syfte att
refinansiera kommunens lån. Offerterna behandlas på kommunstyrelsens möte i
september.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 79 TILLÄGGSANSLAG FÖR VÅRDSÄNGAR, OMSN
Omsorgsnämnden § 35/27.5.2019, TILLÄGGSANSLAG FÖR KÖP AV VÅRDSÄNGAR
För att kunna ha en fungerande verksamhet på Strömsgården behöver vi köpa in 4
vårdsängar, 4 sängbord, samt några säng hjälpmedel. Vi saknar i dagsläget 4
sängar. Dels beroende på att flera av våra boende övergått till vårdsäng istället för
privatsäng, då deras hälsotillstånd har försämrats och de inte längre kan använda
sin privata säng. Men även att vi under vårvintern renoverat och färdigställt en
lägenhet för parboende(2 sängar). Vi har under vinter och vår kunnat hyra in 3
sängar från Sunds kommun, nu behöver de dock få tillbaka sina sängar.
Beloppet för detta inköp uppgår enligt tidigare offert till ca 10 000 euro exkl moms,
ÄOL har ännu inte fått svar på den nya offertförfrågan.
I budget 2019 finns inte något utrymme för inköp i den här storleksklassen.
I äldreomsorgens budget finns ingen som helst luft budgeterat, vilket gör att det är
omöjligt att omdisponera eller inbespara penningmedel i den här storleken.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Omsorgsnämnden diskuterar ärendet.
Äldreomsorgsledaren väntar på svar från Lojer gällande om offerten från februari
fortfarande är aktuell.
Omsorgsnämndens beslut:
Omsorgsnämnden beslutar efter diskussion att anhålla hos kommunstyrelsen om ett
tilläggs anslag om 9 400 euro för inköp av 4 vårdsängar, 4 sängbord samt säng
hjälpmedel till dessa sängar.
Beloppet är baserat på den offert som inkom från Lojer i februari 2019.
-----
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Kommunstyrelsen §79/05.06.2019
Följande beredning är gjord mot den förutsättningen att kommunstyrelsen går in
för att föreslå bifall till omsorgsnämndens förslag inför kommunfullmäktige.
Tilläggskostnaden bör anses motiverad mot den bakgrunden att alla rum på
Strömgården måste vara i skick att ta emot boende. Däremot så har
kommunfullmäktiges budget för 2019 godkänts mot bakgrunden att detta behov
redan var tillfredsställt, vilket det nu alltså inte är. Därför så måste verksamheten ta
sitt ansvar för att spara ihop de pengar som nu saknas. Därför så föreslår
kommundirektören följande realistiska inbesparingar:
1500 € på 4440 Utbildnings och kulturtjänster, 1000 € på 4530 Beklädnad, 1400 €
på Inventarier och 1000 € på Övrigt material, vilket ger en total inbesparing på 4900
€.
Motiveringen till ovanstående inbesparing är en rak prioritering, att sängar och
sängbord behövs mer än det som blir inbesparat.
Det är viktigt att konstatera att 5143, 39 € redan har använts till sängar och
sängbord under 2019, vilket innebär att det totala anslaget för dessa inventarier blir
ca 14 500 €.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ovanstående inbesparingar görs i
driftsbudgeten och överförs till investeringsanslagen för Strömsgården. Mellanskillnaden
finansieras av redan beviljade investeringsanslag, under förutsättning att den gamla
offerten fortfarande gäller.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 80 BIDRAG TILL VÅRDÖ KULTURSTIFTELSE
Kommunstyrelsen §80/05.06.2019
Lövökongressen fyller 300 år i år och måste anses vara ett unikt tillfälle både ur
kultur- och marknadsföringssynpunkt.
Föreningen har inkommit till Vårdö kommun med ett bidragsäskande för att täcka
kostnader om drygt 2 000 €, inkl. moms. Dessa kostnader kommer gå till
elförbrukning, 500 €, och hyra av utedass, 1 500 €.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar om ett bidrag om 1 000 € för nämnda evenemang. Kostnaden
belastar näringslivskontot.
Som motprestation från föreningen önskar Vårdö kommun att kommunen nämns som
samarbetspartner till evenemanget.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindholm anmäler jäv och deltager ej i ärendets
fortsatta behandling.
Kommunstyrelsens vice ordförande Fanny Sjögren agerar ordförande under ärendets
behandling.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 81 ANBUD TOMTKÖP
Kommunstyrelsen §81/05.06.2019
Victoria Johansson och Andreas Johansson har lämnat in ett anbud om tomtköp för den
sydöstra tomten på kommunens tomtområde i Strömsby. Anbudet är 1 000 €.
Kommundirektör Andreas Johansson anmäler jäv och deltager ej i ärendets fortsatta
behandling.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att anta anbudet.
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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 59-63, 65, 70-74, 76, 78-79
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer 58, 64, 66-69, 75, 77, 80-81
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: 58, 64, 66-69, 75, 77, 80-81
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.
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