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 § 82 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §82/04.09.2019 
 
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 28.08.2019 kungjorts att 
kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 04.09.2019 på Vårdö kommunkansli i 
Vårdö kl. 19 och att protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdagen den 
05.09.2019. Protokollet finns även tillgängligt på kommunkansliet. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 28.08.2019. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 83 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §83/04.09.2019 

 
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. 
--------------------------- 

§ 84 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA 

Kommunstyrelsen §84/04.09.2019 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande komplettering: 
- Fiskförädlingshus, Sandö tas upp som en ny § 106. 
- Tack till Vårdö kulturstiftelse, tas upp som en ny § 107. 
---------------------------  
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§ 85 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §85/04.09.2019 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 
- BTN 5 och BTN 6. 
- Företagsam skärgård styrelseprotokoll och stämmoprotokoll. 
- NÅHD fst 5. 
- OMSN 5. 
- Skärgårdskommunmöte 3.6.2019. 
- ÅDA, stämmoprotokoll. 
- ÅOF FFGE 2. 

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

§ 86 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen §86/04.09.2019 
 
Följande delges kommunstyrelsen: 
- Lumparland, kst 6. 
- LR, beslut kompensationer. 
- LR, beslut jordförvärv 1 och jordförvärv 2. 
- Brev till RÅL-kommunerna. 
- Genmäle till hfd angående besvär om landskapsandelar skola och sociala. 
- LR, busshållplats. 
- LR, rastplats. 
- LR, kommunsamordnare. 
- Skrivelse angående barnskyddsjouren, samt Sunds kommun samordning av social. 
- ÅMHM, beslut reningsverk. 

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

file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/1.%20Protokoll/BTN%205.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/1.%20Protokoll/BTN%206.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/1.%20Protokoll/FS%20styrelseprotokoll%20250519.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/1.%20Protokoll/FS%20Årsmötesprotokoll%20250519.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/1.%20Protokoll/NÅHD%20FST%205.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/1.%20Protokoll/OMSN%205.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/1.%20Protokoll/Skärgårdskommunmöte%203.6.2019.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/1.%20Protokoll/ÅDA%20stämmoprotokoll.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/1.%20Protokoll/ÅOF%20ffge%202.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/2.%20Till%20kännedom/Lumparland%20kst%206..pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/2.%20Till%20kännedom/LR,%20beslut%20kompensationer..pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/2.%20Till%20kännedom/LR,%20beslut%20jordförvärv.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/2.%20Till%20kännedom/LR,%20Beslut%20jordförvärv%20(2).pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/2.%20Till%20kännedom/Brev%20till%20RÅL-kommunerna%20med%20anledning%20av%20mötet%20den%2011.7.2019.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/2.%20Till%20kännedom/Genmäle,%20Vårdö%20kommun,%2026.08.2019-konverterad.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/2.%20Till%20kännedom/Genmäle,%20Vårdö%20kommun,%2023.07.2019-konverterad.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/2.%20Till%20kännedom/LR,%20busshållplats%20på%20Töftö.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/2.%20Till%20kännedom/LR,%20rastplats.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/2.%20Till%20kännedom/LR,%20kommunsamordnare.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/2.%20Till%20kännedom/skrivelse%20ang.%20jouren-konverterad.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/2.%20Till%20kännedom/Sund.pdf
file://///server1/VARDO/Gemensam/Kansli/Kommunstyrelsen/2019/KS5-040919/2.%20Till%20kännedom/ÅMHM%20beslut%20om%20reningsverk.pdf
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§ 87 DONATION AV TAVLA 

Kommunstyrelsen §87/04.09.2019 
 
En tavla med motiv från Vargata har den 17.6 donerats av Bjarne Olofsson. Tavlan, 
föreställande Gideon Grunér vattnande en häst, är målad av Ture Malmberg 1940. 
Tavlan har placeras tills vidare på Strömsgården under omsorgsnämndens översyn. 

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



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 5/04.09.2019 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 6 

 

 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 88 BUDGETUPPFÖLJNING PER 30.6.2019 

Kommunstyrelsen §88/04.09.2019 
 
I fastställd budget för 2019, hela året, så är det budgeterade resultatet – 96 713, 72, vilket 
per 30.6 skulle innebära ett resultat om – 48 356, 86. 
 
Per 30.6 så är budgetutfallet + 60 180, vilket är 108 536, 86 bättre än budgeterat. 
Prognosen för hela året är ett resultat som närmar sig 0. Det största osäkerhetsmomentet 
beror på inkomstskatten som framstår som högst osäker för alla åländska kommuner dels 
pga alla problem med nya inkomstregistret samt att hela skattesystemet har förändrats 
inför 2019 och blivit kumulativt. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 89 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, JOHANNA WICKSTRÖM 

Kommunstyrelsen §89/04.09.2019 
 
Bilaga 1 
 
Landskapsregeringen skickade ut begäran om jordförvärvsutlåtande den 6e juni, dvs 
dagen efter det föregående styrelsemötet. 
 
Kommundirektören kunde då konstatera att det skulle gå åtskilliga månader över 
sommaren innan utlåtandet formellt kunde ges. Då det rör sig om arvskifte, samt att 
saken diskuterades med kommunstyrelsens ordförande, bestämdes det att 
kommundirektören kunde avge ett interimistiskt utlåtande där kommunen förordar 
jordförvärvsärendet. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar kommundirektörens interimistiska utlåtande. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 90 LR, BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER JUSTERING AV 

LANDSKAPSANDELSSYSTEMET 

Kommunstyrelsen §90/04.09.2019 
 
https://www.regeringen.ax/ekonomi/landskapsandelar-kommunerna/justering-
landskapsandelssystemet handlingarna finns som pdf. 
 
Landskapsregeringen har begärt Vårdö kommuns utlåtande över förslag till justering av 
landskapsandelssystemet. Noteras att det endast är ett arbetsmaterial, ej ett lagförslag 
som är ute på remiss. 
 
Landskapsandelssystemet är nu inne på sitt andra år och har redan reviderats två gånger 
under den här korta tiden. De synpunkter som Vårdö kommun har haft på systemet har ej 
beaktats och ej heller i det material som nu skickats ut. 
 
Noteras särskilt att förslaget endast behandlar de kommuner som Landskapsregeringen 
förutsätter skall bildas till senast 1.1.2022, dvs ej Vårdö kommun specifikt. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen avvaktar att lämna ett utlåtande den här remissrundan utan 
väntar till förslaget kommer ut som lagförslag på remiss. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
  

https://www.regeringen.ax/ekonomi/landskapsandelar-kommunerna/justering-landskapsandelssystemet
https://www.regeringen.ax/ekonomi/landskapsandelar-kommunerna/justering-landskapsandelssystemet


VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 5/04.09.2019 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 9 

 

 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 91 FÖRDELNING AV FÖRENINGSBIDRAG MED VERKSAMHET FÖR 

VÅRDÖUNGDOMAR I OCH UTANFÖR VÅRDÖ  

Kommunstyrelsen §91/04.09.2019 
 
Ålands 4 H anhåller om ett bidrag om 1500 € (Beviljat 2018: 1500 €). 
Skunk anhåller om ett bidrag om 950 € (Beviljat 2018: 950 €). 
 
Det kan konstateras att Vårdö erlägger mer bidrag till Skunk än övriga 
skärgårdskommuner, om man samtidigt beaktar att de flesta vårdöungdomar har sin 
ungdomssysselsättning på fasta Åland. Sammanställning för 2018: 
Föglö 1200 €, Brändö 1250 €, Kumlinge 475 €, Kökar 300 €, Sottunga 250 € och  
Vårdö 950 €.  
 
Gällande Ålands 4 H så ser sammanställningen ut som följer: 
Brändö 1400 €, Eckerö 1000 €, Finström 3000 €, Föglö 1400 €, Geta 900 €, Hammarland 
4000 €, Jomala 9000 €, Kumlinge 350 €, Kökar 300 €, Lemland 4000 €, Lumparland 1500 €, 
Mariehamn 0 €, Saltvik 4000 €, Sottunga 0 €, Sund 1000 € och Vårdö 1500 €. Även när det 
gäller bidrag till Ålands 4 H så kan vi notera att Vårdö ligger väl högt i jämförelse med 
andra kommuners storlek och närheten till verksamhetens säte. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Bidragen fördelas enligt respektive anhållan. 
 
Beslut:  
Enligt förslag med tillägget att det tills nästkommande år bör komma till en mer 
rättvis fördelningsmodell mellan kommunerna. 
--------------------------- 
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§ 92 TOBAKSPOLICY FÖR VÅRDÖ KOMMUN 

Kommunstyrelsen §57/24.04.2019, TOBAKSPOLICY FÖR VÅRDÖ KOMMUN 
 
Kommundirektörens förslag: 
-  
 
Beslut: 
Kommundirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att motivera de anställda i 
Vårdö kommun att sluta med tobaksnyttjande. 
----- 

 
Kommunstyrelsen §92/04.09.2019 

 
Det mest rimliga torde vara att ha det i form av en ordningsbestämmelse och att detta 
lyfts in i det pågående arbetet med att revidera kommunens styrdokument. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tobakspolicy tas in som en ordningsbestämmelse och 
att det lyfts in i det pågående arbetet med revideringen av kommunens 
styrdokument, exempelvis i det personalpolitiska programmet. 
 
Beslut:  
Enligt förslag med tillägget att kommundirektören får i uppdrag att även lägga till en 
bestämmelse om att kommunen i början hjälper den anställde att t.ex. sluta röka. 
--------------------------- 
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§ 93 REVIDERAD FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR VÅRDÖ KOMMUN 

Kommunstyrelsen §93/04.09.2019 
 
Bilaga 2 
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att kommunens förvaltningsstadga skall revideras. 
Huvudsakligen har följande förändringar skett gentemot nu gällande stadga: 
- stadgan har anpassats till de nya bestämmelserna om elektronisk förvaltning, 
- stadgan har blivit mer stringent för att förenkla vilket ansvar och befogenheter som 

vilar på respektive organ och tjänsteman, 
- nämndernas instruktioner har brutits ut och blivit skilda dokument, 
- kommunstyrelsens uppgifter har renodlats, 
- nämndernas delegeringar har gjorts enhetliga, 
- kommundirektörens delegering har ömsom ökat och minskat, och 
- vägledning hur beslut skall fattas har plockats bort och kommer istället att återfinnas i 

kommande styrdokument om personalen. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till 
förvaltningsstadga antas och börjar gälla från 1.1.2020. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 94 INSTRUKTIONER FÖR NÄMNDERNA 

Kommunstyrelsen §94/04.09.2019 
 
Bilaga 3 
 
Instruktionerna för nämnderna återfinns i nu gällande förvaltningsstadga. På förekommen 
anledning har dessa instruktioner brutits ut till skilda dokument. 
 
Instruktionerna har i förekommande fall förenklats jämfört med nu gällande instruktion. I 
sak skiljer inte sig instruktionerna så mycket jämfört med idag gällande instruktioner. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen sänder respektive instruktion till respektive nämnd för 
synpunkter. Nämnderna måste ha lämnat sina synpunkter före utgången av oktober 
för att de skall kunna beaktas. Ambitionen är att instruktionerna skall kunna börja 
gälla från 1.1.2020. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 95 ARBETSBESKRIVNING FÖR BIBLIOTIKARIE, SKBN 

Skol- och bildningsnämnden §16/07.05.2019, ARBETSBESKRIVNING FÖR BIBLIOTIKARIE 
 
Lönesystemet i AKTA bygger på att den uppgiftsrelaterade lönen bestäms enligt 
uppgifternas svårighetsgrad. Enligt AKTA granskas uppgifternas svårighetsgrad 
lönepunktsvis, om ingenting annat har avtalats lokalt. 
 
Det betyder att en s.k. automatisk sänkning av en uppgiftsrelaterad lön, till exempel på 
grund av avsaknad av examen, inte följer avtalstolkningen. 
 
Den uppgiftsrelaterade lönen kan vara olika för olika anställda, om det finns verkliga 
skillnader i uppgifterna för behöriga och obehöriga och uppgifternas svårighetsgrad 
därför är olika. När en ny person anställs är det bra att redogöra för lönestrukturen och 
uppgifterna. 
 
Vårdö kommun behöver uppdatera sina arbetsbeskrivningar för bibliotekarie. 
 
Förslag till uppdaterad arbetsbeskrivning för tillsvidare anställd behörig bibliotekarie har 
arbetats fram. Därutöver finns förslag på arbetsbeskrivning för vikarie/visstidsanställd 
bibliotekarie med 6 % löneavdrag. 

 
Skoldirektörens förslag: 
Skol- och bildningsnämnden föreslår för styrelsen att arbetsbeskrivningarna inom de 
två nivåerna fastställs för bibliotekarie vid Vårdö kommun. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
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Kommunstyrelsen §95/04.09.2019 
 
Bilaga 4 
 
Då aktuell befattning nu är en tjänst, men att förslaget är en ombildning till 
arbetsavtalsförhållande så måste kommunfullmäktige fatta detta beslut enligt 
Förvaltningsstadga för Vårdö kommun, 1.1.2012, § 15. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsten som bibliotekarie 
ombildas till ett arbetsavtalsförhållande och godkänner arbetsbeskrivningen. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 96 DISTANSARBETE KOMMUNDIREKTÖREN 

Kommunstyrelsen §96/04.09.2019 
 
På grund av att kommunens taxor ej medger flexibilitet när det gäller deltidsbarnomsorg 
samt förändrad familjesituation så behöver kommundirektören få möjlighet att arbeta 
hemifrån tisdagar och torsdagar 13-15. 

 
Kommundirektörens förslag: 
- 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkänner att kommundirektören arbetar hemifrån tisdagar och 
torsdagar 13-15. 
--------------------------- 
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§ 97 VÅRDLEDIGHET, JENNY OLOFSSON-ENGBLOM 

Kommunstyrelsen §96/04.09.2019 
 
Äldreomsorgsledare Jenny Olofsson-Engblom ansöker om vårdledighet för perioden 31-
10-2019 till 30-09-2020. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar ledighetsansökan för aktuell period. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 98 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, SIMON JOHANSSON 

Kommunstyrelsen §98/04.09.2019 
 
Bilaga 5 
 
Simon Johansson, anhåller om jordförvärv.  
 
Med hänsyn till rådande omständigheter så överlåts laglighetsprövningen till 
landskapsregeringen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar jordförvärvet. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 99 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, STEFAN HELLSTADIUS 

Kommunstyrelsen §99/04.09.2019 
 
Bilaga 6 
 
Stefan Hellstadius, anhåller om jordförvärv vilket är ett förskott på arv. 
 
Med hänsyn till rådande omständigheter så överlåts laglighetsprövningen till 
landskapsregeringen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar jordförvärvet. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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         § 100 STRÖMSGÅRDEN OMBYGGNAD/RENOVERING 

Byggnadstekniska nämnden § 47/25.7.2019, STRÖMSGÅRDEN OMBYGGNAD 

  
                                     Kommittén för Strömsgården har haft möte den 22 juli. 
                                     Det som behandlades på mötet var ombyggnad och renovering av byggnadens  

äldsta lägenheterna samt att utrusta hela byggnaden med mekanisk till- och 
frånluft med värmeväxling. 

 
                                     Byggkontroll AB har gjort ett åtgärdsförslag och kostnadskalkyl för en ombyggnad  
                                     Som visar på en investering om cirka. 400.000:- € exklusive moms. I denna ingår viss  
                                     ombyggnad av tvättstuga samt omkringliggande utrymmen som inte är helt färdigt 
                                     planerat. 
 
                                     En exakt kalkyl för ventilationssystemet finns ej men en uppskattning om cirka. 
                                     100.000:- € exklusive moms. Då ingår inte möjligheten för kylning av lokalerna. 
                                       
                                     I övrigt diskuterade kommittén möjligheten att producera delar av energin med 
                                     Solceller och möjligheten till energieffektivisering som ger möjlighet till lån och  
                                     bidrag från PAF. 
 
                                     Kommunteknikerns  förslag 
                                     Att kommunen fortsätter med projekteringen och en projektplan för ombyggnad 
                                     och renovering av byggnadens äldsta lägenheter vilket inkluderar en del stambyten. 
 
                                     Ventilationen projekteras färdigt och förslag gällande hur komfortkyla tas fram. 
 
                                     Solcellsinstallationen utreds. 
 
                                     Projekteringsarbetena slutförs av bygg – Byggkontroll AB, vvs – VVS konsultbyrå  
                                     Bo Berntdsson och el – Mariehamns elkonsult AB. 
                                      
                                     Byggarbetena kan troligen påbörjas hösten 2020. 
 
                                     Ärendet till kommunstyrelsen. 
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                            Ärendet diskuterades: 
                           Det framkom att en nybyggnad kunde göras istället då det finns problem med luft- 
                           kvaliteten i byggnadsdelen som kan bero av mikrober eller dylikt. Problem med 
                           golv och tak kan inte uteslutas.  
                           Nämnden diskuterade om att sovalkoverna som finns i två lägenheter försämrar 
                           tillgängligheten. Skjutdörrar till toaletterna gör också det bättre.  
                           I nuvarande förslag kan inte taket höjas då det nya vattentaket byggts på befintligt 
                           en högre takhöjd ger även förbättrad ventilation. 
                           Förnyade lägenheter kan placeras annorlunda på tomten eller åtminstone bli större 
                           än de befintliga. 
                           I de allmänna utrymmena i nya delen borde det finnas två toaletter en för besökare  
                           och en för boende. 
 
                           Beslut: 
                           Förslaget till kommunstyrelsen är att en förnyad byggnad utreds med kostnadsförslag. 
                           Hänsyn tas till det som framkom i nämndes diskussion. 

----- 
 

Kommunstyrelsen §99/04.09.2019 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar nämndens önskemål om att en förnyad byggnad utreds 
med kostnadsförslag samt det övriga som framkom i nämndens beslut. 
Byggnadstekniska nämnden ombesörjer utredningen. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 101 ANHÅLLAN, ÄLDREOMSORG PÅ KAPELLHAGEN 

Kommunstyrelsen §101/04.09.2019 
 
Bilaga 7 
 
Till kommunen har kommit en anhållan om en ordinarie plats på Kapellhagen i 
Lumparland. I nuläget så har vården skötts i form av en periodplats på Kapellhagen som 
motsvarar en halv månad. Då ordinarie plats inom äldreomsorgen normalt sker på 
Strömsgården så måste ärendet behandlas i kommunstyrelsen. Lumparland har redan 
sagt ja till ett sådant här arrangemang. Dock så har Lumparland i samma beslut bestämt 
att en skild taxa skall tas fram för arrangemanget, vilket innebär att det ej ännu går att 
veta vad detta skulle komma att kosta Vårdö kommun.  
 
För att lösa det mest akuta innan kommunstyrelsen har hunnit behandla ärendet har en 
ordinarie plats ställts till förfogande på Strömsgården som ej har tagits emot ännu. 
 
En tidigare ärende resulterade i en ordinarie plats på Strömsgården. 
 
I princip så kan man säga att det finns fyra sätt att hantera både detta och framtida 
ärenden: 
1. Ordinarie plats på Strömsgården (Vårdö), 
2. Ordinarie plats på Kapellhagen (Lumparland), 
3. Initiera en kommundelning för byarna Ängö och Bussö, 
4. Börja bygga upp ESB-kapacitet på Oasen. 
   
Alla alternativ har sina respektive fördelar och nackdelar men genom en sammanvägning 
av dessa delar samt alla kommuninvånares grundlagsstadgade rätt till service så förordas 
alternativ 4. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Vårdö kommun genom sitt 
ombud i Oasens förbundsfullmäktige skall verka för att kommunens ägarandel 
omvandlas till en ESB-andel. Detta kan då tillgodose behoven för byarna Ängö och 
Bussö. 
 
Beslut:  
Kommundirektören ges i uppdrag att förhandla om en ESB-plats på Kapellhagen 
(Lumparland). I det fall som Kapellhagen är fullt så hänvisas byborna till 
Strömsgården. 
Alla kommuninvånare i byarna Ängö och Bussö skall ha samma möjlighet. 
---------------------------  
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§ 102 BESLUT INFÖR LAGTINGS- OCH KOMMUNALVAL 2019 

Kommunstyrelsen §102/04.09.2019 
 
Kommunstyrelsen bör i god tid ta ställning till röstningsställe på valdagen, allmänt 
förhandsröstningsställe i kommunen samt vilka verksamhetsenheter inom socialvården 
där förhandsröstning kan ske. Utöver detta bör nödvändiga organ, centralvalnämnd, 
valnämnder och valbestyrelser vara tillsatta.  
 
Det bör finnas minst ett vanligt förhandsröstningsställe i varje kommun om inga särskilda 
omständigheter föreligger.  
 
Speciell hänsyn bör tas till att handikappade ska ha möjlighet att ta sig till 
röstningslokalen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att röstningsstället på valdagen är Vårdö skola, Lövövägen 27, 
22550 VÅRDÖ, och att röstande hänvisas till huvudingången som är i marknivå och 
tillgänglig även för rörelsehindrade. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att allmänt förhandsröstningsställe i kommunen är 
Strömsgården, Strömsvägen 13, 22550 VÅRDÖ.   
 
Kommunstyrelsen beslutar att Strömsgården, Strömsvägen 13, 22550 VÅRDÖ, är en sådan 
verksamhetsenhet inom socialvården där förhandsröstning kan ske. 
 
Datum för förhandsröstningen är under fem dagar; 8, 9, 11, 12 och 15.10. Öppettider 7 
timmar per vardag, lördag 2 timmar. 
Vardagar öppet kl. 10 - 17 samt lördag kl. 11 – 13.  
 
Avtal med Åland Post tecknas för ändamålet. 
 
Beslutet ersätter därmed eventuella tidigare beslut.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 103 UTLÅTANDE ANGÅENDE SKÄRGÅRDSNÄMNDEN 

Kommunstyrelsen §103/04.09.2019 
 
Bilaga 8 
 
Skärgårdsnämnden efterfrågar kommunens synpunkter på färdplanen för 
skärgårdsnämnden. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen uttrycker sitt gillande över färdplanen. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 104 GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 

Kommunstyrelsen §104/04.09.2019 
 
Bilaga 9 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avtalet kan undertecknas, 
under förutsättning att övriga kommuner inom RÅL-samarbetet fattar likalydande 
beslut. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 105 REFINANSIERING AV KOMMUNENS LÅN 

Kommunstyrelsen §78/05.06.2019, REFINANSIERING AV KOMMUNENS LÅN 
 
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. 
----- 
 

Kommunstyrelsen §105/04.09.2019 
 
Offerterna presenteras på mötet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att anta den mest förmånliga offerten som är från 
Andelsbanken för Åland. 
Kommundirektören bemyndigas att underteckna skuldebreven och lyfta lånen. 
Kommundirektören bemyndigas att lösa befintliga lån med de lyfta lånen som avses 
ovan. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 106 FISKFÖRÄDLINGSHUS, SANDÖ 

Kommunstyrelsen §106/04.09.2019 
 
Projektet har funnits tidigare i kommunens ekonomiplan men har ej verkställts som ett 
investeringsprojekt. 
Möjligheten till extern finansiering torde vara stor. 
 
Kommundirektörens förslag: 
. 
 
Beslut:  
Investeringsprojektet beaktas inför arbetet med budget 2020. 
--------------------------- 
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§ 107 TACK TILL VÅRDÖ KULTURSTIFTELSE 

Kommunstyrelsen §107/04.09.2019 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen önskar tacka Vårdö kulturstiftelse för arbetet med 
Lövökongressens 300-års jubileum. 
 
Ett särskilt tack riktas till projektledare Elin Silfversten för en fin arbetsinsats. 
 
Beslut:  
Enhälligt enligt förslag. 
--------------------------- 

 
  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 5/04.09.2019 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 28 

 

 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

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 83-90, 92-95, 98-101, 103-104, 106-107 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 82, 91, 96-97, 102, 105 

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: 82, 91, 96-97, 102, 105 
 
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. 
 

 


