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 § 51 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §51/19.05.2021 
 
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 12.5.2021 kungjorts att 
kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 19.5.2021 på Vårdö skola i Vårdö 
kl. 19 och att protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdagen den 
20.5.2021. Protokollet finns även tillgängligt på kommunkansliet. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i 
kommunstyrelsen samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen 
den 12.5.2021. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i 
kommunstyrelsen.  
 

Beslut: 
 
Mötet är lagligt sammankallat och beslutsfört. 
--------------------------- 

§ 52 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §52/19.05.2021 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Krister Johansson och Alda Valdmane i 
tur att verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Krister Johansson och Alda Valdmane. 
--------------------------- 
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§ 53 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunstyrelsen §53/19.05.2021 
 
Beslut:  

                                     Föredragningslistan godkänns. 
 
---------------------------  
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§ 54 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §54/19.05.2021 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 

 
- Byggnadstekniska nämndens protokoll 3/2021 
- Byggnadstekniska nämndens protokoll 4/2021 
- Omsorgsnämndens protokoll 4.5.2021 
- Jomala kommuns protokoll Maj 2021 
 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom. 
 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom. 
--------------------------- 
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                  § 55 BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020 

 

                     Kommunstyrelsen §55/19.05.2021 
 

            Bilaga 1 (Balansbok), 1.1 (Verksamhetsberättelse) 
 
Bifogas bokslut inklusive resultaträkning, finansieringskalkyl, balansräkning och 
verksamhetsberättelse för år 2020.  
 
Verksamhetsbidraget uppgår till – 2 720 068, 62 €, årsbidraget uppgår till 340 192, 25€ 
och räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar uppgår till 135 089, 16 €. 
 
Verksamhetsbidraget har ökat med 1,46 % jämfört med föregående år, 
verksamhetskostnaderna har ökat med 0,26 %, verksamhetsintäkterna har minskat med 
5,43 %. 
 
Skatteintäkterna ökade med 12,05 % jämfört med föregående år, och landskapsandelarna 
ökade med 6,06 % jämfört med föregående år.  

 
Budgeten för 2020 har hållits för de allra flesta resultatområden. 
 
Kassamedlen ökade under året med 187 389, 14 €. 
 
Lån per invånare uppgick per 31.12.2020 till 2 102, 30 €, (2019: 2 390, 99 €). 
 

 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet inklusive verksamhetsberättelse för år 2020, och 
tillställer detta revisorerna för granskning. Revision hålls på grund av Covid-19 antingen 
på distans eller rent fysiskt. Kommundirektören överenskommer med revisorerna om 
datum. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 56 KOMMUNKANSLIETS SOMMARSTÄNGNING 

Kommunstyrelsen §56/19.05.2021 
 
Kommunkansliet behöver med hänsyn till sommarsemestrarna stängas under V. 28-30 
dvs. 12.7–1.8.2021. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet håller sommarstängt under v. 28-30 dvs. 
12.7–1.8. 2021. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 57 GODKÄNNANDE AV AVTAL KÖP AV HEMSERVICE TILL KOMMUNER 

Omsorgsnämnden § 20/4.5.2021 
 
Bilaga 2 §20/4.5.2021 
 
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) behöver ingå avtal gällande köp av tjänst inom 
hemtjänst för att KST skall kunna erbjuda denna service till sina klienter som bor på Vårdö. 
Hemservice till klienter under 65 år är KST:s ansvar och kan ges bland annat till personer 
med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk samt som förebyggande åtgärder 
inom familjerelaterade ärenden. För att kunna erbjuda dessa tjänster till invånarna behöver 
Vårdö kommun och KST ingå avtal om köp av tjänster. Om KST vill låta en klient inom deras 
ansvarsområde få hemtjänstservice i Vårdö kommun, och om kommunen så godkänner, 
verkställs i sådana fall detta genom köp av tjänster från kommunens äldreboende 
Strömsgården. Vårdös kommundirektör har sammanställt en lista över kostnaderna. Vid köp 
av tjänsten skrivs ett avtal och med avtalet bifogas även ett PUB-avtal 
(personuppgiftsbiträdesavtal) med instruktioner. Avtalet gäller från och med 1.1.2021 och 
tillsvidare. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Omsorgsnämnden godkänner KST:s önskan om köp av tjänster och för ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 
 
Omsorgsnämndens beslut: 
Omsorgsnämnden antecknar avtalet till kännedom med följande tillägg i avtalet: 

- Dygnskostnaderna regleras vid bokslut. 
- Kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att ändra avgifterna. 

 
 
 
                  Kommunstyrelsen §57/19.05.2021 
 
                                     Bilaga 2 

 
Då behov uppstått i och med att KST inlett sin verksamhet i 2021 så har ett avtal för köp 
av hemservice till kommuner tagits fram av KST. Avtalet har behandlats i 
omsorgsnämnden som har önskat att kommunen skickar in prislistan som behövs som 
bilaga till avtalet med priser baserat på kostnader för 2021. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till avtal för köp av hemservice till kommunen enligt 
bifogat avtal och uppdaterade priser i bilagan prislistan baserat på 2021 års kostnader och 
ingår avtalet. 
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Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till avtal för köp av hemservice till kommunen enligt 
bifogat avtal och uppdaterade priser i bilagan prislistan baserat på 2021 års kostnader och 
ingår avtalet. 
--------------------------- 
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                  § 58 AVTAL KÖP AV TJÄNSTER BOENDESERVICE INSTITUTION - KOMMUNER 

Omsorgsnämnden § 20/4.5.2021 
Bilaga 2 §20/4.5.2021 
 
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) behöver ingå avtal gällande köp av tjänst inom 
hemtjänst för att KST skall kunna erbjuda denna service till sina klienter som bor på Vårdö. 
Hemservice till klienter under 65 år är KST:s ansvar och kan ges bland annat till personer 
med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk samt som förebyggande åtgärder 
inom familjerelaterade ärenden. För att kunna erbjuda dessa tjänster till invånarna behöver 
Vårdö kommun och KST ingå avtal om köp av tjänster. Om KST vill låta en klient inom deras 
ansvarsområde få hemtjänstservice i Vårdö kommun, och om kommunen så godkänner, 
verkställs i sådana fall detta genom köp av tjänster från kommunens äldreboende 
Strömsgården. Vårdös kommundirektör har sammanställt en lista över kostnaderna. Vid köp 
av tjänsten skrivs ett avtal och med avtalet bifogas även ett PUB-avtal 
(personuppgiftsbiträdesavtal) med instruktioner. Avtalet gäller från och med 1.1.2021 och 
tillsvidare. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Omsorgsnämnden godkänner KST:s önskan om köp av tjänster och för ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 
 
Omsorgsnämndens beslut: 
Omsorgsnämnden antecknar avtalet till kännedom med följande tillägg i avtalet: 

- Dygnskostnaderna regleras vid bokslut. 
- Kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att ändra avgifterna. 

 
                  Kommunstyrelsen §58/19.05.2021 
                                     Bilaga 3 
 

Då behov uppstått i och med att KST inlett sin verksamhet i 2021 så har ett avtal för köp 
av tjänster för boendeservice Institution till kommuner tagits fram av KST. Avtalet har 
behandlats i omsorgsnämnden som har önskat att kommunen kan få slutreglering av 
verkliga kostnader och bli kompenserad för dessa i och med faktureringen eller i slutet av 
året. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till Avtal köp av tjänster för boendeservice 
Institution till Kommuner enligt bifogat avtal. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till Avtal köp av tjänster för boendeservice 
Institution till Kommuner enligt bifogat avtal. 
--------------------------- 
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                  § 59 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 

Omsorgsnämnden § 20/4.5.2021 
 
Bilaga 2 §20/4.5.2021 
 
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) behöver ingå avtal gällande köp av tjänst inom 
hemtjänst för att KST skall kunna erbjuda denna service till sina klienter som bor på Vårdö. 
Hemservice till klienter under 65 år är KST:s ansvar och kan ges bland annat till personer 
med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk samt som förebyggande åtgärder 
inom familjerelaterade ärenden. För att kunna erbjuda dessa tjänster till invånarna behöver 
Vårdö kommun och KST ingå avtal om köp av tjänster. Om KST vill låta en klient inom deras 
ansvarsområde få hemtjänstservice i Vårdö kommun, och om kommunen så godkänner, 
verkställs i sådana fall detta genom köp av tjänster från kommunens äldreboende 
Strömsgården. Vårdös kommundirektör har sammanställt en lista över kostnaderna. Vid köp 
av tjänsten skrivs ett avtal och med avtalet bifogas även ett PUB-avtal 
(personuppgiftsbiträdesavtal) med instruktioner. Avtalet gäller från och med 1.1.2021 och 
tillsvidare. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Omsorgsnämnden godkänner KST:s önskan om köp av tjänster och för ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 
 
Omsorgsnämndens beslut: 
Omsorgsnämnden antecknar avtalet till kännedom med följande tillägg i avtalet: 

- Dygnskostnaderna regleras vid bokslut. 
- Kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att ändra avgifterna. 

 
 
                  Kommunstyrelsen §59/19.05.2021 

                Bilaga 4 
 
Då behov uppstått i och med att KST inlett sin verksamhet i 2021 så har i tillägg till ett 
avtal för köp av hemservice för kommuner och avtalet för köp av tjänster boendeservice 
institution för kommuner ett Personuppgiftsbiträdesavtal tagits fram av KST. 
Omsorgsnämnden har behandlat PUB avtalet. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till Personuppgiftsbiträdesavtal och ingår avtalet. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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                  § 60 KOMMUNDIREKTÖRENS SEMESTER 

Kommunstyrelsen §60/19.05.2021 
 

 
                                    Kommundirektören önskar uttaga sommarsemester 12-22.07. 

 
Kommundirektörens förslag:  
- 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beviljar kommundirektörens önskan om att uttaga 
sommarsemester 12-22.07. 
--------------------------- 
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                  § 61 FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD – FÖRSLAG PÅ MEDLEMMAR  

 Kommunstyrelsen §61/15.05.2021  
 
Bilaga 5 

 
Inför vårens årsmöte 7.6.2021 i Företagsam skärgård sökes nomineringar till styrelsen.  
Det som också behövs är någon som är villig att axla ordförandemanteln.  
  
Nuvarande styrelse är: 
Ordinarie                                        Personlig suppleant  
Björn Rönnlöf (vice.ord)              Jenny Nylund  
Gun-Britt Gullbrandsson             Beatrice Sjöberg  
Marie Prokupek                            Alexandra Blomqvist  
John Wrede (ordf.)                       Marianne Karlström  
Madelene Ahlgren-Fagerström  Casper Mickwitz  
Mikael Lindholm                           Magnus Lundell 

 
 

 
Kommundirektörens förslag:  
Vårdö kommun utser en ordinarie medlem och en suppleant som förslag till 
årsmötet för Företagsam skärgård. 
 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen utser Mikael Lindholm som ordinarie och Magnus Lundell som 
personlig suppleant som förslag till årsmötet för Företagsam skärgård. 
Kommunstyren ger kommundirektören  fullmakt att representera Vårdö på 
stämman. 
------------------------- 
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                  § 62 FÖRSLAG TILL SAMVERKANSAVTAL OM BOENDESERVICE 

Omsorgsnämnden § 21/4.5.2021 
 

Syftet med samverkansavtalet gällande boendeservice är att den kommunala socialvården 
och ÅHS ska samarbeta så att ÅHS tjänster och övrig socialvård och omsorg vid 
serviceboenden bildar en funktionell helhet för klienten. Avtalen träder i kraft 01.06.2021 
och en uppdatering sker varje år. 

 
Äldreomsorgsledarens förslag: 

 
Omsorgsnämnden antecknar till kännedom och för ärendet vidare till kommunstyrelsen. 

 
Omsorgsnämndens beslut: 

 
Omsorgsnämnden antecknar till kännedom. 

 
 

 Kommunstyrelsen §62/19.05.2021  
 

                Bilaga 6 
 
Ett ytterligare behov om att ingå ett samverkansavtal om boendeservice har 
uppstått. Det är ett samverkansavtal mellan ÅHS, kommunerna och KST. 
Samverkansavtalet handlar om boendeservice enligt socialvårdslagen 21§ och ÅHS-
lagen 37§ 5mom. Till boendeservice hänför sig kommunens serviceboenden och 
effektiverade serviceboenden inom äldreomsorgen. Inom KST finns boenden främst 
inom specialomsorgen. Boendeservice är sålunda inget nytt för kommunen. Fokus 
ligger på klientperspektivet och funktionella helheter för klienten. Ett utkast till 
samverkansavtal om hemvård har skickats ut. Susanne Lehtinen, tidigare 
socialdirektör i Mariehamn, är den som tagit fram utkastet till avtal. I arbetet med 
avtalsutkastet har äldreomsorgsledare och ansvarspersoner i kommunerna blivit 
hörda och fått ge sina synpunkter. 
 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal.  

 
 

Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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                  § 63 FÖRFRÅGAN OM UPPSKOV AV LÅN 

 Kommunstyrelsen §63/19.05.2021  
 
               Bilaga 7  

 
En förfrågan om uppskov av lånet som Hembygdens väl r.f. lyfte hos Vårdö kommun år 
2014 har inkommit. 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen ger ett utlåtande i ärendet. 

 
 

Beslut:  
Kommunstyrelsen beviljar uppskov enligt den inkomna förfrågan. 
--------------------------- 
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                  § 64 UTVECKLING AV RASTPLATSEN VID BRON 

 Kommunstyrelsen §160/16.12.2020 
 

En utveckling av rastplatsen föreslås vid Vårdöbron. Förslag på koncept bör begäras in. 
 
Beslut:  
 
Förslag på koncept kommer att efterhöras via Wårdö Info. 

 
 
 
 Kommunstyrelsen §64/19.05.2021  
 
               Bilaga 8 

 
Några förslag har inkommit men inga av förslagen innehåller förslag att personen som 
kommit med förslaget är intresserad av att driva det själv. 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen efterlyser på nytt i Wårdö Info om intresserade finns som har 
koncept som de är intresserade att driva själv. 

 
 

Beslut:  
Förslag på koncept som förslagsgivaren kan tänka sig driva kan efterhöras under 
hösten 2021 via Wårdö Info. 
--------------------------- 
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                  § 65 NYA INFOTAVLOR I KOMMUNEN 

 
 Kommunstyrelsen §65/19.05.2021  
 
               Bilaga 9 

 
Behov av att förnya infotavlorna har uppstått då de gamla innehåller oaktuell 
information. Tre (3) offerter har inkommit från företag inom branschen på Åland efter att 
man kontaktat företag inom branschen som man känner till. 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att man upphandlar 6 nya infotavlor till kommunen. En 
upphandlingsgrupp utses och leds av kommundirektören och biträdes av den 
ledande fastighetsskötaren. Upphandlingsgruppen kan välja det förslag de anser är 
bäst lämpligt för ändamålet. 

 
 

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att man upphandlar 6 nya infotavlor till kommunen, och 
tittar möjligheten att upphandla eventuellt en sjunde samt en informationstavla för 
företagen. En upphandlingsgrupp utses och leds av kommundirektören och biträdes 
av den ledande fastighetsskötaren. Upphandlingsgruppen kan välja det förslag den 
anser är bäst lämpligt för ändamålet.  
--------------------------- 
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                  § 66 LÖVÖ ÖJVÄGEN PROJEKTLEDNING OCH KONTROLLANT 

                     Byggnadstekniska nämnden § 18/19.4.2021  
 

 Benita Björklund och Fredrik Packalén anmäler jäv. Nämnden konstaterar att jäv  
förekommer och Benita Björklund och Fredrik Packalén deltar ej i ärendets beslut.  
Åsa Björklund fungerar som sekreterare för ärendet.  
 
Ärendebeskrivning  
I kommunens budget finns anslaget 50.000 euro år 2021 för ombyggnad och 
grundförbättring av Lövö öjvägen. Anslaget skall täcka ½ av investeringen och resterande 
betalas av väglaget.  
 
Avtal finns framtaget som ännu skall godkännas av väglagets stämma vilket har möte 
ungefär i mitten av maj 2021.  
 
Det som föreslagits och beslutas av väglaget är att ombyggnaden / grundförbättringen 
minskas så tillvida att vägens slutar där Lökviksvägen ansluter till Öjvägen. Ritningarna 
revideras så att svängplanen placeras där och kostnadsförslag uppdateras.  
 
Då projektet är omfattande och kommunens tjänsteman delvis är vårdledig borde det anlitas 
en extern konsult inom vägbyggnad för att projektleda arbetet samt utföra 
kontrollantssysslorna under byggnadstiden. Detta har diskuterats med väglagets ordförande.  
 
Kommunteknikerns förslag:  
 
Arbetet att fungera som projektledare och kontrollant bjuds ut till tre företag.  
Arbetet omfattar ca. 100 timmar och i arbetet ingår sammanställning av  
förfrågningsunderlag, utbjudande av arbetet och kontrollantuppgifter.  
 
Beslut:  
 
Arbetet bjuds ut till tre företag. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen för avgörande. 
 
 
Kommunstyrelsen §66/19.05.2021  
 
               Bilaga 10 

En offertförfrågan har skickats ut till F:a Söderstigen Stig Janson, DEAB konsult AB Dan 
Engblom och F:ma Trygve Packalén med sista inlämningsdag 25.5.2021 kl. 15.00. 

                                     
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören och styrelsens ordförande kan 
besluta vilken inkommen offert kan godkännas och godkänna offerten. 
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Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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                  § 67 ANHÅLLAN OM ANSLAG FÖR INKÖP AV BRANDPUMP TILL BERGÖ 

Byggnadstekniska nämnden § 29/17.5.2021 

 
Ärendebeskrivning 
 

                                     Inköp av brandpump till Bergö har tidigare diskuterats i byggnadstekniska nämnden. 
                                     Offerter har nu inkommit för inköp och Vårdö FBK har hörts i frågan.  
                                
                                     Medel har Vårdö kommun eller brand- och räddningsnämnden inte anslaget för  
                                     ändamålet 2021.  
 
                                     Det finns från tidigare bilsläp och slangutrustning från den brandpump som det inte 
                                     lönat sig att reparera. 
     

Kommunteknikerns förslag: 
 

                                     Offerterna är på Otterpump 4750 € exklusive moms och Striker 4 takt 58.500 sek  
                                     (svenska kronor). 
 
                                     Vårdö FBK föreslår som inköp Otterpumpen men att den blir på depån i Vårdö och 
                                     att en Striker pump från depån förs till Bergö. 
 
                                     Då anslag inte finns upptaget för ändamålet äskas om tilläggsanslag från kommun- 
                                     styrelsen om 4800 € för ändamålet. Bebyggelsen ökar på Bergö och en person är 
                                     villig att ansvara för pumpen och ha tillsyn och Vårdö FBK kan hålla utbildning  
                                     gällande pumpens användning. 
        
 
                                     Beslut:  
 
                                Enligt förslag ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
 

Kommunstyrelsen §67/19.05.2021  
 

                                     Offerterna är på Otterpump 4750 € exklusive moms och Striker 4 takt 58.500 sek  
                                     (svenska kronor). 
 
                                     Vårdö FBK föreslår som inköp Otterpumpen men att den blir på depån i Vårdö och 
                                     att en pump från depån förs till Bergö. Bebyggelsen ökar på Bergö och en person  
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                                     är villig att ansvara för pumpen och ha tillsyn och Vårdö FBK kan hålla utbildning  
                                     gällande pumpens användning. 
 
 
 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att då anslag inte finns upptaget för ändamålet så 
godkänns ett tilläggsanslag om 4800 € för ändamålet. 

 
 

Beslut:  
Enligt förslag och att inköpet föranleder äskande om tilläggsbudget. 
--------------------------- 
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                 § 68 UTLÅTANDE ÖVER JORDFÖRVÄRV STORMSKÄRS VÄXTHUS AB 

Kommunstyrelsen §68/19.05.2021 
 
Bilaga 11 
 
Landskapsregeringen begär härmed in Vårdö kommuns utlåtande över 
Stormskärs Växthus Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. 
 
Jordförvärvslag för Åland (1975:3),2 Kap., 2 §, 1 mom: 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003  
 
LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (2003:70) 
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370  
 
 
Kommundirektörens förslag:  
Jordförvärvet förordas med bakgrund av LL 2003:70, 6 §. 
 
 
Beslut:  
Magnus Lundell anmäler jäv i ärendet.  
Jordförvärvet förordas enligt förslag. 
--------------------------- 

 

 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370
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                  § 69 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

 Kommunstyrelsen §69/19.05.2021  
 

- Skärgårdskommunmöte Vårdö, Juni 2021. 
 

- Den årliga inlämningen av ansökningar för glesbygds- och matartrafikunderstödet. 
Bilaga 12 
 

- Begäran om utlåtande: landskapsförordning om arkivering av elektronisk information: 
kommunförbundets remissvar. Bilaga 13 
 

- Tilläggsfaktura för barnomsorgen - Barnomsorgens bokslutssiffror. Bilaga 14 
 

- Gymarena i Jomala. (Jomala Kommun Protokoll enligt Protokoll till kännedom) 
 

- Skärgården Frikårs minnesmärke - avtäckning 
 

- Central köket – projekt. Bilaga 15 
 

- Kommunstyrelsens medlemmar. Bilaga 16 
 

- Vårdö IK- Gym. 
 

 
 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tecknar ärenden till kännedom. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen tecknar ärenden till kännedom. 
--------------------------- 
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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 xx 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer xx  

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: xx 
 
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 sju dagar efter att protokollet 
lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 
 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 

 
 

 
 



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 4/19.05.2021 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 25 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

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 sju dagar efter 
att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 

 

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 före 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. 
 

 


