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 § 103 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §103/13.10.2021 
 
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 6.10.2021 kungjorts att 
kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 13.10.2021 på Vårdö 
kommunkansli kl. 19 och att protokollet publiceras på kommunens hemsida 
torsdagen den 14.10.2021. Protokollet finns även tillgängligt på kommunkansliet. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i 
kommunstyrelsen samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen 
den 6.10.2021. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i 
kommunstyrelsen.  
 

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

§ 104 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §104/13.10.2021 
 
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 Fanny Sjögren. 
--------------------------- 
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§ 105 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunstyrelsen §105/13.10.2021 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med tilläggen  
§119 Tjänsten som äldreomsorgsledare och 
§120 Ansökan om hyreshöjning 2022 
§121 Skrivelse till LR om Simskälafärjan 
§122 Laddstation vid Vårdö Närbutik 
---------------------------  
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§ 106 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §106/13.10.2021 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 

 
- Byggnadstekniska nämnden protokoll 7/2021 

 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar protokollet till kännedom. 
 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen tecknar protokollet till kännedom. 
--------------------------- 
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§ 107 BEFATTNINGEN SOM FASTIGHETSSKÖTARE 

Byggnadstekniska nämnden § 46  / 4.8.2020 
 
Yngve Bjurne har den 21.6.2020 sagt upp sig från tjänsten som fastighetsskötare 
och ämnar avsluta anställningen 3.9.2020 då tjänsteledigheten slutar. 
 
Nuvarande vikarie är förberedd att fortsätta arbetet även efter 3.9.2020. 
 
Arbetet behöver bjudas ut. 
 

                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Fastighetsskötartjänsten lediganslås den 6.8.2020 genom lokal annonsering på 
                                     kommunens officiella digitala anslagstavla. 
                                     Sista ansökningsdag 20.8.2020 kl.15.  

 
                 

Beslut: 
Nämnden noterar att nuvarande tjänsteinnehavare har sagt upp sig. 
Avtalet med nuvarande vikarie förlängs till 31.12.2020.  
Fastighetsskötseln ses över 2020 och ärendet till kommunstyrelsen. 
 
--------------- 

 
 

Byggnadstekniska nämnden §58 / 31.8.2020 
 

Föredragande har skrivit pm som nämnden skall sända till kommunstyrelsen. 
 

                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Att nämnden godkänner aktuellt PM . 

  
Beslut: 
Nämnden föreslog mindre tillägg och textförändringar som införs i PM och det 
sänds till kommunstyrelsen. 
- - - - - 
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Kommunstyrelsen §106/30.09.2020 
 
Bilaga 2 
 
I dagsläget är Vårdö kommuns arbete som fastighetsskötare, om 100 %, vakant. En 
vikarierande fastighetsskötare om 80 % är anställt till och med 31.12.2020. De 
arbetsuppgifter som ligger utöver dessa 80 % utförs av extra inhyrd personal. 
Arbetsuppgifterna utifrån PM är mer omfattande än 100 %. 
 
 
Kommundirektörens förslag:  
Arbetet som fastighetsskötare bör utlysas per omgående av byggnadstekniska 
nämnden. Då behovet av fastighetsskötseln överskrider 100 % behöver man  
söka två personer för att täcka upp alla arbetsuppgifter. Totalen skulle då vara 
130-150 %. 
 
 
Beslut: 
Tjänsten om 100% utlyses och behov av ytterligare en tjänst om 30-50% utreds till 
nästa möte. 
--------------------------- 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen §132/04.11.2020 

 
Vårdö kommun har haft en fastighetsskötare som tillsvidare anställd på heltid. Då denne 
sade upp sin tjänst i mars månad, så har Vårdö kommun haft en vikarierande fastighets-
skötare om 70% tjänstgöring. Vikariatet går ut 31.12.2020. Tjänsten bör utlysas enligt lag. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen förlänger vikariatet med 6 månader om 100 % pga. att kommunens 
tjänstemän behöver få tid på sig att inventera behov av eventuell ökning av behov eller 
om en heltid (förutom entreprenader) räcker för att sköta kommunen på ett 
tillfredställande sätt.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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                     Kommunstyrelsen §74/23.06.2021 
 

 
Vårdö kommun har enligt tidigare presenterat reviderat behov och då har man kommit 
fram till att behovet av fastighetsskötare i kommunen uppgår till 130-150 %. Efter det har 
en ledande fastighetsskötare anställts på 100% och efter en ny revidering med tanke på 
att den ledande fastighetsskötaren nyligen tillträtt så är totalbehovet nu uppskattat till c. 
160%. Den nuvarande vikarierande fastighetsskötarens avtal som tidigare förlängdes 
upphör 30.06.2021. Den ledande fastighetsskötaren har informerat att en ytterligare 
förlängning av fastighetsskötarens vikariat skulle behövas och ett behov av att vikariatet 
förlängs med 6 månader fram till 31.12.2021 finns då den nuvarande vikarierande 
fastighetsskötaren har full insyn i arbetsrutinerna och kan planera arbetet tillsammans 
med den nya ledande fastighetsskötaren. Den ledande fastighetsskötaren kan således 
göra upp en plan för hur behovet ser ut efter 31.12.2021 och se över rekryteringen av en 
ordinarie fastighetsskötare enligt det behov som finns i kommunen då från och med den 
1.1.2022. 
 

 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förlänger vikariatet med 6 månader om 60 % pga. att den ledande 
fastighetsskötaren behöver få ytterligare tid på sig att inventera behov av eventuell 
ökning av totalt ordinarie behov inom fastighetsskötandet eller om entreprenader räcker 
för att sköta kommunen på ett tillfredställande sätt.  

 
Beslut: 
Enligt förslag att fastighetsskötarens vikariat förlängs med 6 månader om 60%. 
--------------------------- 



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 7/13.10.2021 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 9 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

                     Kommunstyrelsen §107/13.10.2021 
 
                                    Bilaga 1 
 

Den ledande fastighetsskötaren Paul Grüne har reviderat behovet av fastighetsskötseln 
från och med 1.1.2022. Ett behov om 50% fastighetskötartjänst finns således efter att den 
vikarierande fastighetsskötarens avtal upphör efter 31.12.2021. Christer Norrman har 
visat intresse att bli överflyttad till fastighetsskötseln från sin ordinarie 50% tjänst som på 
Strömsgårdens centralkök. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att om Christer Norrman önskar flytta över till 
fastighetsskötseln ordinarie på 50% från sin nuvarande tjänst så kan detta behov  
av 50% för fastighetsskötseln ordnas utan att en rekrytering behöver göras och att 
Christer Norrman tilldelas tjänsten som 50% fastighetsskötare från 1.1.2022. 

 
Beslut: 
Ärendet bordläggs till nästa möte. 
--------------------------- 
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                       § 108 NÅUD BUDGETFÖRSLAG 2022- BEGÄRAN OM SYNPUNKTER 

                                Kommunstyrelsen §108/13.10.2021 
 
                                     Bilaga 2 

 
  
Förbundsstyrelsen beslutade att ge medlemskommunerna en chans att yttra sig över 
förslaget NÅUD Budgetförslag. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att Vårdö kommun skickar in följande synpunkter: 

 
- Eftersom som elevantalet går ner ordentligt åren 2023, 2024 så behöver 

Ekonomiplanen 2023-2024 reflektera detta lägre antal elever och budgeterat 
medel krympas. 

 
Beslut: 
Synpunkter har redan vidareförmedlats via mail från kommunen. 
--------------------- 
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              § 109 KOMMUNALA LAGSTIFTNINGEN - SYNPUNKTER 

            Kommunstyrelsen §109/13.10.2021 
 
                                     Bilaga 3 
 

 Den 21 december 2020 beslöt landskapsregeringen att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen. Arbetet har nu inletts och 
arbetsgruppen vill därför ta del av kommunernas synpunkter om den kommunala 
lagstiftningen i allmänt och om följande frågor i synnerhet.  
 
Vårdö kommun ombeds därför senast den 31 oktober föra fram det som kommunen 
anser behöver utredas inför beredningen av en ny kommunallag, alternativt justeras i en 
kommande kommunallag. 
 
Landskapsregeringen önskar därtill att kommunen särskilt för fram om det finns något 
som behöver justeras i fråga om den kommunala lagstiftningen inom följande områden: 
 
• Ansvarsfördelningen mellan landskapet och kommunerna vad gäller 
markarbete/planering 
• Avlyftande av kommunala uppgifter 
• Reglering av kommunernas agerande på marknaden 
• Frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige och styrelse 
• Sektionsmodell och kommundelsnämnder 
• Övriga kommentarer 

 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar kommunallagen och om synpunkter finns i kommunen 
så skickas de in före 31.10.2021. 
 
 
Beslut: 
Föreslår för kommunfullmäktige att omfatta Sunds kommuns utlåtande. 
--------------------------- 
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§ 110 YTTRANDE – ÄNDRING AV LAGSTIFTNINGEN OM OFFENTLIG 

UPPHANDLING 

 Kommunstyrelsen §110/13.10.2021 
 
                Bilaga 4 

 
Ålands landskapsregering har gett Vårdö kommun möjlighet att komma med ett  
yttrande om ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling. Om kommunen  
har synpunkter skall ett yttrande vara inkomna senast den 28e oktober 2021. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen diskuterar lagändringen och om synpunkter finns i kommunen  
så skickas ett yttrande in före 28.10.2021. 
 
Beslut:  
Föreslår för kommunfullmäktige att omfatta Sunds kommuns synpunkter på  
lagförslaget. 
--------------------------- 

                 

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 7/13.10.2021 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 13 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 111 UTLÅTANDE ÖVER JORDFÖRVÄRV GRANLIDS ÄPPEL AB 

Kommunstyrelsen §111/13.10.2021 
 
Bilaga 5 
 
Landskapsregeringen begär härmed in Vårdö kommuns utlåtande över 
Granlids Äppel 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:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370
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§ 112 UTLÅTANDE ÖVER JORDFÖRVÄRV CHRISTIAN SALÄNG 

Kommunstyrelsen §112/13.10.2021 
 
Bilaga 6 
 
Landskapsregeringen begär härmed in Vårdö kommuns utlåtande över Christian Salängs 
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 (2003:68) 
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368  
 
 
Kommundirektörens förslag:  
Jordförvärvet förordas med bakgrund av LL 2003:68, kap 3 §12. 
 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
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§ 113 UTLÅTANDE ÖVER JORDFÖRVÄRV MAGNUS SALÄNG 

Kommunstyrelsen §113/13.10.2021 
 
Bilaga 7 
 
Landskapsregeringen begär härmed in Vårdö kommuns utlåtande över Magnus Salängs 
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 (2003:68) 
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368  
 
 
Kommundirektörens förslag:  

                                     Jordförvärvet förordas med bakgrund av LL 2003:68, kap 3 §12. 
 

Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
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§ 114 KOMMUNDIREKTÖRENS  UPPSÄGNING 

Kommunstyrelsen §114/13.10.2021 
 
Bilaga 8  
 
Kommundirektör Kristoffer Barkar har lämnat in uppsägning från sin tjänst,  
uppsägningen är daterad 23.09.2021. Enligt två (2) månaders  uppsägningstid  
så tjänstgör kommundirektören fram till och med 23.11.2021. 
 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030304  
FFS 304/2003, 8 Kap. 40 §, 2 mom. 3 punkten. 
 
När en tjänsteinnehavare säger upp sitt tjänsteförhållande är uppsägningstiden minst 
3) två månader, om tjänsteinnehavaren anställs av fullmäktige. 

 
Uppsägningstiden börjar löpa dagen efter den då uppsägningen meddelas eller delges.  
På tjänsteinnehavarens begäran eller med dennes samtycke kan tillämpas en kortare 
uppsägningstid än den som avses i 1 och 2 mom. 

 
Kommundirektörens förslag: 
 
 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige godkänner uppsägningen.  
Processen med rekrytering av ny kommundirektör bör inledas omgående. 
--------------------------- 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030304
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                       § 115 OASEN BUDGETFÖRSLAG 2022- BEGÄRAN OM UTLÅTANDE 

                                Kommunstyrelsen §115/13.10.2021 
 
                                     Bilaga 9 

 
  
Förbundsstyrelsen  för Oasen emotser utlåtande för budgetförslag 2022 senast  
18 oktober 2021. 
  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar och skickar in utlåtande senast 18 oktober 2021 om 
synpunkter finns. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen ifrågasätter den kraftiga lönehöjningen vilken påverkar 
grundavgifterna.  
--------------------- 
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                       § 116 KST BUDGETFÖRSLAG 2022- BEGÄRAN OM YTTRANDE 

                                Kommunstyrelsen §116/13.10.2021 
 
                                     Bilaga 10 

 
  
En begäran om yttrande med bilagor gällande Kommunernas socialtjänst k.f. 
budgetförslag 2022 senast 15 oktober 2021 har inkommit. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar och om synpunkter finns så lämnas ett yttrande in senast 
15.10.2021. 
 
 
Beslut: 
Ärendet återremitteras till KST och kommunstyrelsen emotser en budget 2022  
som är baserad på verkligt utfall 2021. 
--------------------- 
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                       § 117 BYGGNADSTEKNISKA BUDGET 2022 

Byggnadstekniska nämnden § 50/27.9.2021 

 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadstekniska nämnden skall ge förslag till budget 2022. Kommunstyrelsens direktiv 
är att nämnden skall fastställa budgetförslaget inom september 2021. 

 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Förslag till budget 2022 har tagits fram. Nämnden går igenom förslaget. 
 
Nämndens uppgiftsområden har minskat jämfört med 2021 då områdena städning och 
centralkök nu mera hör till Omsorgsnämnden. 
I övrigt så sker en större ökning under området fastighetsskötsel då kommunen framöver 
troligen kommer att ha två fastighetsskötare anställda på 1,5 heltidstjänster. Därmed 
ökar lönekostnaderna i motsvarande grad.  
 
Investeringar 2022: 
 
- Ombyggnad Öjvägen – 50.000 
- Vatten till Ängö, Bussö och Bergö 40.000 
- Vatten Västra Simskäla – 20.000 
- Projekt Strömsgården lägenheter 1.050.000 (varav LR stöd beräknat 250.000) 
- Hummelviks hamn – 200.000 (beroende på LR stöd) 
- Gatubelysning Strömsby II – 6.000 
- Tillbyggnad ent´re och renovering lägenhet kanslibyggnad / lärarbostadshus 30.000 
 
Investeringar till ekonomiplan 2023 och 2024 diskuteras. 
 
Diskussion. 

                                     Investeringar som läggs till i ekonomiplanen 2023 är Tillbyggnad av daghem 60.000 
                                     och förråd sporthall Vårdö skola 15.000.  
                                     Gällande investeringen i vattenledningar läggs det till det antal anslutningar somberäknas 
                                     inom vattenledningsprojektet. 
                                     I budgetförslaget borde läggas till kommunens interna kostnader inom avfallshantering, 
                                     vatten och avlopp. 
                                      
                                     Budgetförslaget till kommunstyrelsen. 
 
 
 
                                     Beslut:  
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                                     Budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan med tilläggen i diskussionen till styrelsen. 
 
                                     ------------------- 
                                      

 
                                Kommunstyrelsen §117/13.10.2021 
 
                                     Bilaga 11 

 
  
Byggnadstekniska  har tagit fram ett budgetförslag och förslaget till ekonomiplan  med 
tilläggen  i diskussion och för vidare ärendet för diskussionen till styrelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan. 
 
Beslut: 
Ärendet bordläggs till nästa möte där den totala budgeten behandlas. 
--------------------- 
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§ 118 UTLÅTANDE ÖVER JORDFÖRVÄRV GRANLIDS ÄPPEL AB 

Kommunstyrelsen §118/13.10.2021 
 
Bilaga 12 
 
Landskapsregeringen begär härmed in Vårdö kommuns utlåtande över 
Granlids Äppel 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:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370
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§ 119 TJÄNSTEN SOM ÄLDREOMSORGSLEDARE 

Kommunstyrelsen §119/13.10.2021 
 
Tjänsten som äldreomsorgsledare är idag obesatt. Tf. äldreomsorgsledaren är 
anställd till och med 31.12.2021.  
 
Beslut:  
Föreslår för kommunfullmäktige att rekryteringen av äldreomsorgsledare bör 
påbörjas omgående. 
---------- 
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§ 120 ANSÖKAN TILL LR OM HYRESHÖJNING 2022 

Kommunstyrelsen §120/13.10.2021 
 
Ifall hyreshöjning ska ske under 2022 bör ansökan därom göras till Ålands 
landskapsregering helst inom oktober. 
 
Beslut:  
Ansökan till Ålands landskapsregering om hyreshöjning görs så att beslut om 
hyreshöjning kan göras i samband med budgetbehandlingen för 2022. 

 

 

§ 121 SKRIVELSE TILL LR OM SIMSKÄLAFÄRJAN 

Kommunstyrelsen §121/13.10.2021 
 
 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsens ordförande och Magnus Lundell sätter ihop en skrivelse till 
Ålands landskapsregering om synpunkter på upphandlingen av simskälafärjan.  
Skrivelsen sänds till kommunstyrelsen via mail för godkännande innan den lämnas 
in. 
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§ 122 LADDSTATIONER VID VÅRDÖ NÄRBUTIK 

 Kommunstyrelsen §122/13.10.2021  
 

Bilaga  
 
Wårdö handels ab önskar tillsammans med Vårdö kommun ansöka om bidrag till en 
laddningsstation för elbilar. 

 
 
Beslut:  
Konstaterar att det vore önskvärt att en laddningsstation för elbilar företrädesvis 
placeras vid Vårdö Närbutik som är kommunens kärna med butik, postombud, 
medicinskåp, frisör, marknadsplats och även lägenhet.  
Kommunstyrelsen önskar medel för denna senast under 2022. 
Närmaste laddningsstation är i dagsläget i Godby, ca 30 km bort plus ett färjpass. 
---------------------------  
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§ 123 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

 Kommunstyrelsen §123/13.10.2021  
 

 

- Beställning av inkomstbeskattningsuppgifterna för skatteår 2020 
- Samverkansavtalen 2021 underskrivna 
- Skärgårdskommunmöte, 28 oktober 2021 i Brändö 
 

 
 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tecknar ärenden till kännedom. 
 
Beslut:  
Ärendena tecknas till kännedom med följande kommentarer: 
-  Inkomstbeskattningsuppgifterna är beställda 
- Anders Englund  åker på skärgårdskommunmötet. 
--------------------------- 
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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. 
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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 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. 
 

 


