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 § 130 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen § 130/7.12.2022  
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. 
 
Möteskallelse har skickats åt medlemmar och ersättare i kommunstyrelsen samt åt 
fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdag 30.11. Kallelsen har kungjorts på 
kommunens elektroniska anslagstavla och föredragningslistan skickats fredag 2.12.2022. 
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.  
_____ 

§ 131 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen § 131/7.12.2022 
Sker protokolljusteringen i turordning är Solvita Lundell och Fanny Sjögren i tur att verka 
som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Solvita Lundell och Lars-Erik Eriksson. 
_____ 

§ 132 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunstyrelsen § 132/7.12.2022 
 
Efter ursprunglig kallelse (30.11) har förslag till extra ärende tillkommit enligt nedan: 
 
§ 141 UTLÅTANDE: JORDFÖRVÄRVSANSÖKAN LISTERSBY 
  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med tillägg av ovanstående extra 
ärende. 
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§ 133 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen § 133/7.12.2022 
 
Följande delges kommunstyrelsen till kännedom: 
 

 Nämnder och egna organ, tjänstemannabeslut mm: 
- Byggnadstekniska nämnden, protokoll nr 10, 21.11.2022 

 Kommunalförbund och andra gemensamma organ: 

- NÅUD, förbundsstyrelsen, protokoll 6, 23.11.2022 
- Ålands kommunförbund, protokoll höststämma 25.11.2022 
- Oasen kf, förbundsfullmäktige, protokoll nr 4, 28.11.2022 

 Landskapsregeringen, staten och liknande: 
- Lagförslag nr 11/2022-2023, Kompensation för rese- och grundavdrag 
- Utbetalning av tillfälliga höjningen av LS-andelar, 10.11.2022 
- Beslut, Jordförvärv i Vårdö (beviljas), ÅLR 2022/7140, 28.11.2022 
- Beslut, Danaarv efter arvlåtare i Mariehamn, ÅLR 2021/8775, 30.11.2022 
- Brev, Synpunkter på färjeförbindelsen Prästö-Töftö (svar), 30.11.2022 
- Inbjudan […] nytt vårdinformationssystem (30.11.2022) 
- Kallelse till busstidtabellsmöte 2023 (2.12.2022), ÅLR 2022/9384 

 Övrigt: 
- Norra Ålands äldreråd, protokoll nr 4, 17.11.2022 
- Kommundirektören, om bemanning av centralköket 
- Skärgårdskommunmöte i Kökar, protokoll, 14.11.2022 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
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§ 134 KOMMUNFULLMÄKTIGES LAGLIGHET, MÖTE 16.11.2022  

Kommunstyrelsen § 134/7.12.2022  
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.  
 
Fullmäktige sammanträdde 16.11.2022, §§ 18-36. Protokollet kan läsas på kommunens 
hemsida; www.vardo.ax  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen bedömer att besluten som kommunfullmäktige fattat vid 
sammanträdet 16.11.2022 har tillkommit i laga ordning, och kan verkställas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

 

 

  

http://www.vardo.ax/
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§ 135 AVFALLSHANTERING 2023-2026  

 Byggnadstekniska nämnden § 60/19.9.2022  
  Ärendebeskrivning  
  Kommunens avtal med Transmar AB (Renhållningen) är i kraft till 31.12.2022 med 
  gällande option om ett år. Kommunen bör bjuda ut avfallshanteringen med  
  transport och behandling av: restavfall/brännbart, kartong/well, papper, glas,  
  småmetall från kommunens återvinningsstationer och begära pris på  
  komposterbart och plast som förekommer vid en eller flera stationer. Pris begärs 
  även gällande återvinningscentralen för följande fraktioner grovavfall (brännbart), 
  trä, metall, impregnerat trä, däck, farligt avfall. Tröskelvärden för EU upphandling 
  är 215.000 euro för tjänster och 431.000 euro för transporter. Tillämpningen av  
  delar av rikets avfallslag är ute på remiss för tillfället och det torde finnas  
  möjligheter att fortsätta med nuvarande avfallshanteringssystem med  
  gemensamma insamlingspunkter.  
 
  Kommunteknikerns förslag:  
  Nämnden går igenom anbudsförfrågan och förslag på justeringar diskuteras. En  
  uppdelning av återvinningscentral och återvinningstationer görs så att  
  entreprenören har möjlighet att lämna på delar eller hela entreprenaden.  
  Kommunen utbjuder transport och behandling av avfall mot anbud som skall vara 
  kommunen tillhanda senast 20 oktober 2022 kl.15. Annons sätts in i båda  
  lokaltidningar och på den nationella sidan Hilma.fi.  
 
  Beslut:  
  Ärendet till kommunstyrelsen då en revidering av lagen bland annat är aktuell.  
  Anbudsförfrågan annonseras ut torsdagen den 22 september.  
 
 Kommunstyrelsen § 107/19.10.2022  
  Vårdö kommun upprätthåller idag insamling av återvinningsbart avfall, varav  
  flertalet fraktioner i sin helhet dock lyder under lagstadgat producentansvar.  
 
  Enligt avfallslagens 46 § ska producenten ordna avfallshanteringen för de i 48 §  
  avsedda produkter som producenten släpper ut på marknaden och stå för  
  kostnaderna för avfallshanteringen. Övriga aktörer får enligt 47 § upprätta  
  insamlings- och mottagningssystem för kasserade produkter eller tillhandahålla  
  anknytande tjänster, bara om det sker i samarbete med producenten. Kommuner 
  kan, som ett led i avfallshantering som den ordnar enligt 5 kap, komplettera trans-
  porten och mottagningen av kasserade produkter till den del som producenten inte 
  ordnar sådan. I så fall ska de kasserade produkterna föras till avfallshantering som 
  producenten har ordnat. Bestämmelser om skyldigheten för kommunen och  
  producentsammanslutningen för förpackningsproducenter att gemensamt ordna 
  fastighetsvis insamling av förpackningsavfall finns i 49 a §.  
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  Enligt 32 § gäller inte kommunens skyldighet för avfall som i enlighet med 6 eller 7 
  kap förs till avfallshantering som producenten eller distributören ordnar.  
 
  Bestämmelser om kommunens och förpackningsproducentens skyldighet att  
  gemensamt ordna fastighetsvis separat insamling av förpackningsavfall finns sedan 
  år 2021 i en ny paragraf (49 a §). Paragraferna 49 a)-d), som närmare reglerar  
  samarbete kring insamling, förutsätter även att det inom lagstiftningsområdet finns 
  minst en lagenlig producentsammanslutning (62- 65 samt 101-107 §§) som  
  kommunerna ska ingå samarbeten med kring insamling, oavsett fastighetsvis eller 
  vid insamlingspunkter, och som även ska stå för ordnandet och bekostandet av  
  den vidare hanteringen av insamlat avfall under producentansvar (46-48 §§).  
 
  På Åland finns idag varken någon lagenlig producentsammanslutning eller någon 
  sådan av producent ordnad, bekostad eller ens hänvisad återvinning som kommu-
  nerna uttryckligen ska föra det insamlade avfallet till. Det innebär att lagens 46 § 
  inte uppfylls och att kommunerna enligt 47 § varken kan eller får delta i nsamlingen 
  av skilt utsorterat avfall under producentansvar enligt 48 § såsom 49 a-d § kräver. 
  Det gör också att kostnaderna för separat insamling av producentansvarspliktigt 
  avfall blir oskäliga med beaktande av möjligheterna att förbättra den separata  
  insamlingens kostnadseffektivitet, vilket i sin tur friskriver kommunerna från  
  skyldighet att alls samla in dylikt avfall separat enligt 15 §.  
 
  Enligt 91 § om kommunala avfallshanteringsföreskrifter, som föreslås bli obligato-
  riska för åländska kommuner att upprätta, kan mindre omfattande separat insam-
  ling än enligt förordningen tillåtas för viss tid och högst för fem år i taget, om  
  någon av förutsättningarna för undantag från skyldigheten att ordna separat  
  insamling enligt 15 § 2 mom uppfylls – vilket bedöms vara fallet till den del det  
  gäller producentansvarspliktigt avfall, till dess att det finns en lagenlig producent-
  sammanslutning och en av producent enligt 46- 47 §§ ordnad och tillräckligt  
  bekostad återvinning av dessa i 48 § avsedda avfallstyper.  
 
  Till dess att juridiska och ekonomiska förutsättningar kommer på plats, kan Vårdö 
  kommun i enlighet med befintlig avfallslag och föreslagna ändringar i densamma se 
  sig tvungna att helt eller delvis upphöra med separat insamling av producent- 
  ansvarspliktigt avfall, såsom papper och förpackningar av kartong, plast, glas och 
  metall med mera.  
 
  Kommundirektörens förslag:  
  Kommunstyrelsen ger med hänvisning till ovanstående resonemang byggnadstek-
  niska nämnden i uppdrag att för budgetåret 2023 se över och ge förslag till  
  eventuella korrigeringar i den av kommunen tillhandahållna avfallshanteringen  
  samt att beakta resonemangen även inför ingående av avtal med transportaktör 
  med anledning av genomförd upphandling.  
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  Beroende på utgång i pågående revidering av avfallslagstiftningen och huruvida det 
  skapas förutsättningar för hantering av separat insamlat producentansvarspliktigt 
  avfall kan antal och typ av fraktioner som separat samlas in och förs vidare för  
  återvinning behöva korrigeras, vid eventuell fastighetsnära hämtning respektive 
  avlämning vid kommunal återvinningsstation och återvinningscentral.  
  Kommundirektören befullmäktigas att ingå avtal där det dock regleras möjlighet att 
  välja bort somliga skilt utsorterade fraktioner beroende på utfall i producent- 
  ansvarsfrågan.  
 

  Beslut: Enligt förslag 
 

 Byggnadstekniska nämnden § 69/24.10.2022  
  Ärendebeskrivning  
  Avfallstransport och behandling av avfall från kommunens återvinningsstationer 
  och återvinningscentral har varit utbjuden sedan 22.9.2022. Anbud skall vara  
  kommunen tillhanda senast 20.10.22 kl.15. Anbud kan lämnas i två delar tömning 
  av återvinningsstationer och tömning av återvinningscentral. Alternativ insamling / 
  återvinning kan anbudsgivare ge förslag på. Hämtning och mottagning av metall  
  och småmetall görs av skrotföretag. Inkomna anbud öppnas den 20.10.2022  
  alternativt 24.10.2022 av kommuntekniker och kommundirektör.  
 

  Kommunteknikerns förslag:  
  Nämnden föreslår för kommunstyrelsen att det för kommunen totalekonomiskt 
  fördelaktigaste anbudet antas. Kommunstyrelsen tar upp ärendet upphandling av 
  avfallshantering samt utlåtande till revidering av avfallsslagen den 19 oktober 2022 
  och då kan alternativ som behöver diskuteras med anbudsgivare tas beslut om och 
  antagande av anbud kan behöva baseras på det.  
 

  Beslut:  
  Ett anbud har inkommit inom anbudstiden och öppnades av kommundirektör och 
  kommuntekniker 20.10.2022. Kommunstyrelsen behandlade ärendet i samband 
  med utlåtande över ändring av avfallslagen den 19.10.2022 där beslutades att  
  antalet fraktioner skall ses över då inte alla faller under kommunens ansvar. Enligt 
  § 107 kommunstyrelsen i Vårdö 19.10.2022.   
  Kommunen utbjuder ånyo avfallstransport och behandling 14 dagar. 
 

 Kommunstyrelsen § 115/9.11.2022 
  Då det under anbudstiden endast inkom ett anbud har byggnadstekniska nämnden 
  ånyo bjudit ut avfallstransporterna, med anbudstid fram till datumet för kommun-
  styrelsens sittande möte. Kommundirektören och kommunteknikern öppnar  
  inkomna anbud alldeles före styrelsens möte. 
 

  Konstateras: 
  Fyra (4) anbud har inkommit, varav ett (1) avser endast metall.  
  Före beslut om tilldelning av entreprenaduppdrag och ingående av avtal bör frågan 
  om avfallshanteringens omfattning för budgetåret 2023 avgöras i kommunfullmäk-
  tige. Fullmakt finns sedan för kommundirektören (KS § 107/2022) att ingå avtal. 
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  Kommundirektörens förslag: 
  Kommunstyrelsen beslutar att inför fullmäktige föreslå att avfallshanteringens  
  omfattning (antal fraktioner) minskas till årsskiftet, så att det vid kommunens  
  återvinningsstationer samlas in och hanteras endast brännbart restavfall för  
  energiutvinning och metall för återvinning, med hänvisning till avsaknad av  
  fungerande producentansvar för bland annat återvinningsbart papper och  
  förpackningsavfall på Åland, och att nämnden därför ges i uppdrag att ta fram  
  förslag till uppdaterade styrdokument, budgetförslag, avgifter mm, innan avtal  
  ingås enligt detta jämte genomförd upphandling.  
  Kommunstyrelsens beslut (KS § 107/19.10.2022) kvarstår, enligt vilket kommun- 
  direktören befullmäktigas att ingå avtal där det dock regleras möjlighet att välja  
  bort somliga skilt utsorterade fraktioner beroende på utfall i producentansvars- 
  frågan. I det avtal som ingås bör regleras möjlighet att under kontraktstiden utöka 
  uppdraget till att omfatta även producentansvarspliktiga fraktioner enligt givet  
  anbud, i det fall att förutsättningar ges för kommunal hantering av desamma.  
 

  Beslut: 
  Enligt förslag, med tillägg att även glas samlas in, för återvinning eller deponi. 
 
 Kommunfullmäktige § 29/16.11.2022 
  Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att avfallshanteringens omfattning  
  (antal fraktioner) minskas till årsskiftet, så att det vid kommunens återvinnings- 
  stationer samlas in och hanteras endast brännbart restavfall för energiutvinning 
  och metall för återvinning samt glas för återvinning eller deponi, med hänvisning till 
  avsaknad av fungerande producentansvar för bland annat återvinningsbart papper 
  och förpackningsavfall på Åland, och att nämnden därför ges i uppdrag att ta fram 
  förslag till uppdaterade styrdokument, budgetförslag, avgifter mm, innan avtal  
  ingås enligt detta jämte genomförd upphandling.  
  Kommunstyrelsens beslut (KS § 107/19.10.2022) kvarstår, enligt vilket kommun- 
  direktören befullmäktigas att ingå avtal där det dock regleras möjlighet att välja  
  bort somliga skilt utsorterade fraktioner beroende på utfall i producentansvars- 
  frågan. I det avtal som ingås bör regleras möjlighet att under kontraktstiden utöka 
  uppdraget till att omfatta även producentansvarspliktiga fraktioner enligt givet  
  anbud, i det fall att förutsättningar ges för kommunal hantering av desamma.  
   
  Diskussion: 
  Matilda Björklund föreslår att kommunen fortsätter med samma antal fraktioner 
  som under innevarande år, men riktar en skrivelse till landskapsregeringen om  
  vikten av att få producentansvaret att fungera enligt gällande lag. 
  Förslaget vinner ej understöd. 
   
  Anders Mattsson föreslår återremiss för närmare utredning av besparingsmöjlig-
  heterna vid minskat antal fraktioner. 
  Förslaget vinner understöd. 
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  Beslut: 
  Kommunfullmäktige beslutar enligt Anders Mattssons förslag, att ärendet åter- 
  remitteras för närmare utredning av besparingsmöjligheterna vid minskat antal  
  fraktioner. 
 
  Matilda Björklund anmäler avvikande åsikt. 
 
Kommunstyrelsen § 135/7.12.2022 
 En översyn av antalet fraktioner att samla in skilt i den kommunala avfallshanteringen motiveras 
 av avsaknaden av fungerande producentansvar på Åland, kombinerat med behovet att i enlighet 
 med lag öka graden av avgiftsfinansiering. För att kunna göra det utan att behöva höja avgifterna 
 kraftigt, är alternativet att istället få ner kostnaderna. Det kan låta sig göras genom att delvis 
 upphöra med eller minska på hanterandet av avfallstyper vars återvinning enligt lag ska ordnas 
 och bekostas genom producentansvaret.  
 
 Genom att stänga stationen i Strömsby för allmänheten och reservera den för kommunens eget 
 avfall, ges möjlighet att särskilja kommunens avfall så att kostnaderna för detta inte belastar 
 hushållens avgifter. Genom att även stänga återvinningsstationen i Listersby, som är den minst 
 nyttjade stationen och som har relativ närhet till andra stationer, kan man även få ner antalet 
 tömningar och kostnader för dessa.  
 
 Det är svårt att uppskatta hur stor inbesparingen kan bli, beroende på hur hushållen väljer att 
 hantera det avfall vars separata insamling upphör vid flera eller samtliga stationer, men det kan 
 ändå konstateras att det leder till en viss inbesparing och därmed behov av bara en måttlig 
 höjning av avgifterna för att uppnå en högre täckningsgrad genom avgiftssystemet.  
  
 Så länge det lagstadgade producentansvaret inte fungerar på Åland, kommer inte kommunerna 
 bort från kostnaderna för producentansvarspliktigt avfall, oavsett huruvida det i fortsatt strid 
 med lag tas emot som skilt utsorterat, utan tillgång till en producent ordnad och bekostad 
 återvinning, eller annars hänvisas till det brännbara restavfallet. Uppskattningsvis i runda tal 15-
 20 % av de avfallshanteringskostnader som kommunerna idag debiterar sina fastighetsägare, 
 utgörs av kostnader för något som enligt lag skall ordnas och bekostas av producenterna.  
 
 Enligt uppskattning och beräkning skulle en inbesparing om knappt 10.000 euro, motsvarande i 
 runda tal 10 % av avfallshanteringens totala bruttokostnader, gå att uppnå genom nedanstående 
 föreslagen lösning, alternativt en lösning där allt återvinningsmaterial samlas in enbart på 
 återvinningscentralen (enbart brännbart restavfall vid samtliga återvinningsstationer).  
   
 Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att följande ändringar görs i kommunens 
 avfallshantering: 
  

- Återvinningsstationen i Listersby stängs ner, varpå de närboendes avfall hänvisas till stationerna i 
Vårdöby och Vargata samt återvinningscentralen i Listersby. Själva stationen flyttas till ÅVC.  

- Återvinningsstationen i Strömsby stängs för allmänheten och reserveras för kommunens eget 
avfall, varpå de närboendes avfall hänvisas till stationerna i Vårdöby och Vargata.  
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- Återvinningsstationen i Vårdöby utökas med ett extra flak för brännbart restavfall, men insamling 
för papper och kartong upphör och hänvisas till stationen vid butiken i Vargata. 

- Återvinningsstationen vid butiken i Vargata fortsätter att ta emot skilt utsorterat återvinnings-
material av samma slag som idag, men nuvarande kärl för papper respektive kartong byts ut mot 
container/flak (med ”springa” för att säkra tillplattande av materialet) och antalet kärl för metall 
och glas utökas med ett vardera. 

- Vid övriga återvinningsstationer begränsas insamlingen till enbart brännbart restavfall, metall och 
glas, varpå papper och kartong hänvisas till återvinningsstationen vid butiken i Vargata och 
återvinningscentralen i Listersby. 

- ÅVC utökas med kärl för kartong, papper, glas (för deponi)  

 
 Kommunteknikern ges i uppdrag att via byggnadstekniska nämnden ta fram förslag till ändrade 
 och uppdaterade styrdokument på området, och kommundirektören att ingå avtal för 
 transporter och hantering enligt genomförd upphandling, beaktat ovanstående ändringar. 
  
 Konstateras: 
 Kommundirektören ber att få korrigera sitt beslutsförslag enligt följande: 
 Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att endast brännbart restavfall för 
 energiutvinning, metall för materialåtervinning och glas för återvinning eller deponi, samlas in 
 vid kommunens återvinningsstationer, medan övrigt avfall, inklusive separat insamlat 
 återvinningsmaterial såsom papper och kartong, hänvisas till kommunens återvinningscentral.  
 
 Beslut: 
 Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens reviderade förslag, att inför 
 kommunfullmäktige föreslå att endast brännbart restavfall för energiutvinning, metall för 
 materialåtervinning och glas för återvinning eller deponi, samlas in vid kommunens 
 återvinningsstationer, medan övrigt avfall, inklusive separat insamlat återvinningsmaterial såsom 
 papper och kartong, hänvisas till kommunens återvinningscentral.  
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§ 136 NORRÅLÄNDSK DIGITALISERINGSKOMMITTÉ  

Sund KF 42/23.08.2022 
Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland                       
 

46 §.  Motion 
En ledamot i fullmäktige som vill att fullmäktige skall behandla ett visst ärende kan väcka 
motion. 
Då ärendet behandlas i fullmäktige skall motionens första undertecknare beredas tillfälle 
att yttra sig varefter ärendet skall remitteras till styrelsen eller ett annat organ för 
beredning. 
Ärendet skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år efter att 
motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta meddelas 
till fullmäktige inom utsatt tid tillsammans med det som framkommit vid beredningen. 
Fullmäktige kan besluta att avskriva motionen från vidare behandling. 
 
Följande motioner lämnas in: 
Motion om kommersialisering av Bomarsundsområdet, 
Motion om tillsättande av en digitaliseringskommitté, och 
Motion om reform av kommunens beslutsorganisation. 
 
Samtliga motioner är undertecknade av ledamöterna Erik Schütten, Johan Lindholm och 
Ann-Charlotte Nyman samt ersättare Mia Schütten. 
 

Motionernas första undertecknare Erik Schütten ges möjligheten att föredra motionen 
inför kommunfullmäktige.  
 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga motioner remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 

Sund KS § 85/26.09.2022          

Motionen återges ordagrant nedan: 
 

”Det moderna samhället bygger i allt snabbare takt på IT-stöd och digitalisering och det är 
viktigt att även den kommunala verksamheten och servicen är med i den utvecklingen. 
Nya regler och mål på både nationell och lokal åländsk nivå ställer också nya krav på 
kommunernas digitala utveckling. 
 

Även de norråländska kommunerna bör driva ett aktivt digitaliseringsarbete, vilket dock 
ställer krav på IT-kunskap och –kompetens både i förvaltningen och i det kommunala 
beslutsfattandet, varför undertecknad föreslår följande; 
att de övriga norråländska kommunerna Finström, Geta, Saltvik och Vårdö kontaktas och 
föreslås att en ny gemensam digitaliseringskommitté tillsätts med uppgiften att stödja 
respektive kommuns förvaltnings IT-verksamhet och –utveckling samt fungera som 
sakkunnig resurs vid IT-upphandlingar samt IT-projekt skapa, uppdatera och utvärdera 
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kommunernas digitala strategier ta initiativ till digitala tjänster som utgår från 
medborgarnas behov och livshändelser, skapar en effektivare förvaltning, ökar 
delaktigheten och innovationer samt skapar en god digital välfärd respektive 
kommittéledamot fungerar som respektive kommuns representant i berörda bolag (som 
Åda) och organisationer att den nya digitaliseringskommittén ledamöter skall bestå av en 
representant från respektive kommun med personliga ersättare som alla har relevanta 
kunskaper och insikter i för digitalisering relevanta kompetensområden och vars 
ordförande, som utses internt av kommitténs ledamöter, äger god förtrogenhet med IT- 
och digitaliseringsverksamhet, samt att respektive kommuns IT-ansvariga tjänsteman 
enligt ett rullande system med byte årligen fungerar som föredragande och sekreterare i 
digitaliseringskommittén att den nya digitaliserings-kommittén regelbundet rapporterar 
till respektive kommunstyrelse på ändamålsenligt sätt att respektive kommuns 
förvaltningsstadga uppdateras i berörda delar samt att IT och digitalisering införs som ett 
eget ansvarsområde med ansvarig tjänsteman (ekonomichefen) inom förvaltnings-
sektorn att den nya digitaliseringskommittén inrättas från och med 01.01.2022 samt att 
uppdraget i kommittén är löpande så att ledamot byts ut mot egen anhållan eller på 
respektive kommunstyrelses initiativ för egen kommuns ledamot att skapa nödvändig 
långsiktighet och kontinuitet i uppdraget.” 
 

Motionen är specifik och detaljerad. Som ett led i beredningen torde ett bra första steg 
vara att efterhöra med övriga norråländska kommuner om de är intresserade av att ingå i 
en norråländsk digitaliseringskommitté enligt motionärens önskemål. 
                               
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen i Sund efterhör med övriga norrländska kommuner om de är 
intresserade av att ingå i en ny gemensam digitaliseringskommitté med uppgiften att: 
stödja respektive kommuns förvaltnings IT-verksamhet och -utveckling samt fungera som 
sakkunnig resurs vid IT-upphandlingar samt IT-projekt skapa, uppdatera och utvärdera 
kommunernas digitala strategier ta initiativ till digitala tjänster som utgår från medbor-
garnas behov och livshändelser, skapar en effektivare förvaltning, ökar delaktigheten och 
innovationer samt skapar en god digital välfärd respektive kommittéledamot fungerar 
som respektive kommuns representant i berörda bolag (som Åda) och organisationer. 
Svaret behöver vara Sunds kommun till handa innan 30.11.2022. 
 

Beslut: Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelsen § 136/7.12.2022 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att gentemot Sunds kommun meddela att man ser nytta i 
ökad digitalisering och att den med fördel kan arbetas för gemensamt mellan 
kommunerna i regionen norra Åland, men att man i det här skedet väljer att prioritera de 
mest akuta utmaningar kommunen står inför verksamhetsmässigt och ekonomiskt.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 10/7.12.2022 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 14 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 137 SAMARBETSAVTAL CENTRALFÖRVALTNING 

Kommunstyrelsen § 137/7.12.2022 
 Vårdös och Sunds kommundirektörer har diskuterat fram ett förslag till samarbete kring 
 kanslifunktioner. Vårdö köper sedan tidigare bland annat löneräkningstjänster från Sunds 
 kommun. Det nu liggande förslaget skulle innebära att Vårdö kunde sälja 20 % bokförare/ 
 byråsekreterartjänster åt Sunds kommun, förslag till avtal enligt bilaga.  
 
 Upplägget skulle förutsätta att bokföraren går upp i arbetstid med 20 % av heltid, men att denna 
 utökade omfattning i sin helhet skulle säljas som köptjänst till Sunds kommun.  
 
 Kanslisekreterare LL har även anhållit om att gå ner i arbetstid, vilket kommundirektören 
 upplever att  det skulle finnas möjlighet till som del i en översyn av kansliets bemanning. 
 
 Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtal mellan Vårdö och Sunds kommun 
 rörande centralförvaltning, enligt bilaga, och befullmäktigar kommundirektören att besluta om 
 nedgång i arbetstid för kanslisekreteraren som del i en översyn av kansliets bemanning.  
  
 Beslut: 
 Enligt förslag. 
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§ 138 BUDGET 2023 

Kommunstyrelsen § 77/24.8.2022  
Budgetseminarium för verksamhetschefer och politiker i början av september. 
 
Kommundirektören önskar att bland annat följande diskuteras: 
- Budgetprocessen; steg, tidsplaner, deadlines 
- Kommunens finansiella status och förutsättningar 
- Nämndstruktur 
- Vatten/avlopp, avfall – självfinansiering, bokföring av anslutningar   
- Avgifter i allmänhet samt interna fördelningar 
- Styrdokument, förvaltningsstadga mm 
- Företagshälsovård, arbetsmiljö, arbetskläder  
- Budget- och bokslutsdokumentens omfattning och upplägg, innehåll 
- Uppföljningar, rutiner för. Siffror och verksamhet, måluppfyllelse, även investeringar 
- Budgetens ramar, bindande nivåer, hanterande av överskridningar och behov av tilläggsanslag 
- Per verksamhet övergripande mål över längre tid, mer eller mindre specifika för just den egna 

kommunen 
- För verksamhetsåret och kommande åren specifika mål, önskemål, behov, förändrade 

förutsättningar. Få per år! 
- Förändringar i lagstiftning, kapacitet/"tryck", personal, lokaler, projekt, behov av åtgärder 
- Vad behöver samordnas mellan olika verksamheter och ev nämnder? 
- Möjligheter till inbesparingar? 
- Alternativ till planerade större investeringar. 

 
Efter kommunstyrelsens diskussion på temat avser kommundirektören att ta upp 
ämnet med ledningsgruppen inför det gemensamma budgetseminariet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ovanstående och ger på basen av den diskussionen 
kommundirektören i uppdrag att kalla till budgetseminarium som hålls torsdag 8 
september. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. Seminariet hålls torsdag 8 september kl 18:00-21:00. 
 

Kommunstyrelsen § 91/21.9.2022  
Budgetseminarium för verksamhetschefer och politiker hölls 8 september, 
protokoll enligt bilaga. 
Kommundirektören har därefter tagit fram förslag till budgetdirektiv, enligt bilaga. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer budgetdirektiv enligt bilaga och delger nämnderna 
desamma för framtagande av förslag till budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025.  
 

Beslut: 
Enligt förslag, med korrigeringar som beaktas i bilaga inför protokollsjustering. 
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RN § 45/15.9.2023  
  Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2023. Avtalskårerna har 
  inkommit med äskanden och budgetförslag. Budgetförslag; enligt bilaga: ./. 
  Bilaga A – RN § 45, Eckerö Bilaga B – RN § 45, Finström Bilaga C – RN § 45, 
  Geta Bilaga D – RN § 45, Hammarland Bilaga E – RN § 45, Jomala Bilaga F – RN 
  § 45, Lumparland Bilaga G – RN § 45, Saltvik Bilaga H – RN § 45, Sund Bilaga I 
  – RN § 45, Vårdö De gemensamma kostnaderna (RÅL) ingår som separata 
  förslag under Bilaga E-RN § 45. Fördelningen är beaktad i samtliga bilagor.  
 
  Räddningschefens förslag:  
  För Hammarland Bilaga D-RN § 45 investeringsdel stryks motorspruta om 
  17.000 euro med motiveringen att båda kringliggande kommunerna innehar 
  större motorspruta och ersätts med en portabel bärbar pump för 6.000 euro. 
  Enheten kan då även transporteras i båt samt kompletterar räddningsom-
  rådet på ett mer regionalt plan.  
  För Jomala Bilaga E-RN § 45 har kommunens avtalsbrandkår Gottby FBK äskat 
  om medel för renovering av den äldre brandstationen i Gottby. Medel ligger 
  sedan tidigare i plan för år 2024 vilket bibehålls.  
  För Lumparland, Bilaga F-RN § 45 framskjuts båt till 2025.  
  För Saltvik Bilaga G-RN § 45 införs ånyo investering fyrhjuling med släp 26.000 
  euro till Östra Saltvik FBK 2023. I södra delarna av räddningsområdet har tre 
  kårer liknande enheter emedan det i norra delarna finns ett exemplar och kan 
  med fördel kompletteras med ytterligare ett sett regionalt.  
  För Vårdö, Bilaga I-RN § 45 kompletteras materiel, förnödenheter och varor 
  från 3.650 euro till 6.150 euro genom en förhöjning av konto 4580  
  inventarier från 2 500 euro till 5 000 euro för anskaffning av värmekamera.  
  I övrigt omfattar den gemensamma räddningsnämnden budgetförslaget för 
  2023 enligt bilaga A-I RN § 45.  
 
  Beslut: Ledamot Simon Karlsson föreslår bordläggning av budget 2022, bilaga 
  A-I RN § 45 med anledning av att de slutliga budgethandlingarna utkommit 
  sent. Förslaget finner inget understöd.    
  Den gemensamma räddningsnämnden omfattar bilagorna A-C, E, F och H RN 
  § 45 enligt förslag. 
 
LbrN § 11 / 22.9.2022  
  Bilaga 1: Budgetförslag/ekonomiplan  
  Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiven för 2023 års budget. 
  Lantbruksnämndens ram (externa netto) uppgår till -20 000 euro.  
  Lantbrukssekreteraren har gjort förslag till budget och ekonomiplan.  
 
  Förslag: Nämnden godkänner förslag till budget och ekonomiplan.  
 
  Beslut: Enligt förslag 
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SKBN § 21/4.10.2022 
 Bilagor SKBN budget 2023 
 Kommunstyrelsen har (KS § 91/21.9.2022) utfärdat följande budgetdirektiv till 
 nämnderna: 
 Nämnderna skall beakta bokslut 2021 och budget 2022 (på bindande nettonivå 
 per resultatområde) vid upprättande av budgetförslag 2023 och att större 
 avvikelser (större än 15 %) från ram på nettonivå förklaras och motiveras tydligt i 
 text. 
 Inflationen på 7-8 % behöver beaktas samt 5 % ökning av lönekostnader. 
 Kommunens avgifter bör vara i nivå med andra jämförbara kommuners utan att 
 konkurrera med privata näringslivet på ojämna villkor. Avgifterna skall justeras 
 enligt relevant konsumentprisindex. 
 Organisatorisk struktur; både omsorgsnämnden och skol- och bildningsnämnden 
 ses över, liksom ansvaret för bibliotek och kultur. 
 Samtliga nämnder uppmanas att se över möjligheterna till minskad energiförbruk-
 ning över vintern och framledes, pga kraftigt höjda priser på el och bränsle mm. 
 Nyinvesteringar skall som princip underlätta arbetet och leda till ekonomiska 
 inbesparingar. 
 I verksamhetsplanen skall eventuella uppdateringar av styrdokument påtalas. 
 Utbildningsnämndens budget innefattar barnomsorg, hemvårdsstöd, Vårdö skola 
 och fritidshemsverksamheten. Därutöver tillkommer Vårdö kommuns betalnings-
 andel i NÅUD, vars budget har behandlas en första gång i förbundsstyrelsen 
 19.9.2022. Slutligen fastställs budgeten av NÅUD:s förbundsfullmäktige, enligt plan 
 i november. 
 
 Utbildningschefens beslutsförslag: 
 Skol- och bildningsnämnden godkänner förslaget till budget 2023 och skickar det 
 vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling. Skol- och bildningsnämnden 
 påtalar behovet av att förvaltningsstadgan och utbildningsstadgan uppdateras och 
 synkroniseras under hösten samt att nämnden renodlas till en utbildningsnämnd 
 genom att bibliotek och kultur överförs till allmän förvaltning från 1.1.2023. 
 
 Skol- och bildningsnämndens beslut: 
 Enligt förslag. 

 
Byggnadstekniska nämnden § 68/24.10.2022 
  Ärendebeskrivning 
  Byggnadstekniska nämnden skall behandla förslag till budget och  
  ekonomiplan 2023 samt förslag till investeringar 2024-2025. 
   
  Kommunteknikerns förslag: 
  Förslag till budget och ekonomiplan enligt bilaga 2. 
  Nämnden går igenom förslaget och ändringar / justeringar diskuteras. 
   
  Förslag investeringar: 
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  - Projektering av Strömsgårdens lägenheter 50.000 euro 
  - Golv centralkök Strömsgården 15.000 euro 
  - Dörrbyten och ll värmepumpar radhus 15.000 euro 
  - Vatten Västra Simskäla 25.000 euro 
  - Vatten till Ängö, Bussö och Bergö 40.000 euro 
  - Elbilsladdare fastigheter 8.000 euro 
  - Förråd, sporthall Vårdö skola 15.000 euro 
  - Tillbyggnad av daghem 80.000 euro 
  - Tillbyggnad ent´re och renovering av lägenhet   
  kanslibyggnad/lärarbostadshus 35.000 euro. 
  - Projekt Strömsgårdens lägenheter 1.000.000 euro 
  - Förbättringar längs kommunal och byggnadsplanevägar 20.000 euro. 
  - Biltak och komplettering parkering Strömsgården 40.000 euro. 
  Investeringar 2024 och 2025 diskuteras och då beaktas det som nämns i nu 
  gällande Ekonomiplan. 
 
  Beslut: 
  Budget och ekonomiplan diskuterades enligt bilaga 2 och enligt givna budget-
  direktiv. Ändringar och justeringar gjordes i bilaga 2. 
   
  Byggnadstekniska nämndens beslut gällande förslag till investeringar 2023: 
  - Projektering av Strömsgårdens lägenheter 50.000 euro 
  - Dagvatten och dränering Strömsgården 30.000 euro 
  - Golv centralkök Strömsgården 15.000 euro 
  - Dörrbyten och ll värmepumpar radhus 15.000 euro 
  - Vatten Västra Simskäla 25.000 euro 
  - Vatten till Ängö, Bussö och Bergö 40.000 euro ekonomiplan 2024 
  - Elbilsladdare fastigheter 8.000 euro 
  - Förråd, sporthall Vårdö skola 15.000 euro 
  - Tillbyggnad av daghem 80.000 euro ekonomiplan 2024 
  - Planering av daghem tillbyggnad 3.000 euro 
  - Tillbyggnad entre och renovering av lägenhet kanslibyggnad/lärar-
  bostadshus 35.000 euro. En summa om 5.000 euro för målning av fasad läggs 
  under fastighetsskötsel. 
  - Projekt Strömsgårdens lägenheter 1.000.000 euro Mindre omfattande 
  renovering. 
  - Förbättringar längs kommunal- och byggnadsplanevägar 20.000 euro. 
  Summan 20.000 euro läggs under kommunalvägar. 
  - Biltak och komplettering parkering Strömsgården 40.000 euro ekonomiplan 
  2025 
   
  Investeringar 2024 och 2025: 
  - Vatten till Ängö, Bussö och Bergö 40.000 euro 2024 
  - Tillbyggnad av daghem 80.000 euro 2024 
  - Biltak och komplettering parkering Strömsgården 40.000 euro 2025 
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Omsorgsnämnden § 78/26.10.2022 
Kostnadsställen: 
C220 Vård på institution:  
 2202 Oasen   -222496,66€ 
C235 Åldringsvård  
 2351 ESB/Hemservice -758658,25€ 
 2352 Närstående vård -22500€ 
Intern service: 
 5356 Kosthållning -112345€ 
 5352 Städning -109498,64€ 
 

C220, En stor del av de stora kostnaderna för äldreomsorgen 2023 är det 
uppskattade behovet av institutionsplatser vid Oasen.  
 

C235, 2351 Ökade lönekostnader med uppskattningsvis 5% förväntas under 2023. 
En nyinrättad befattning på 40% av heltid som aktivitetskoordinator ger 
merkostnader om 14.000€ under 2023.  
Material och förbrukningskostnader beräknas öka under 2023.  
 

Intern service, 5356 Kosthållning. Det finns budgeterat med en 20% ökning då det 
gäller livsmedel för år 2023. Även en nyinrättad befattning som biträdande kock på 
70% av heltid inom centralköket ger merkostnader om uppskattningsvis 25.000€ 
inkl. bikostnader/år. Därtill kommer merkostnader för helgarbete fördelat på dessa 
tre personer, uppskattningsvis 21.600€. Dessa angivna siffror är en uppskattning.  
  

Äldreomsorgsledarens förslag: 
Att budgetförslag godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen. 
 

Konstateras: beslut enligt § 77 påverkar siffror för internservice, siffror enligt ovan 
kommer att ändras, korrigeras i vidare budget beredning. 
 

Omsorgsnämndens beslut:   
Budgetförslaget godkänns och skickas vidare till styrelse. 
 

Kommunstyrelsen § 119/9.11.2022 
Kommunstyrelsen avgav sina budgetdirektiv den 21.9.2022, med konstaterande av 

 ansträngt läge, krav på återhållsamhet, kommande allmänna lönejusteringar, 
 inflation med betydande prisökningar mm, och satte en riktgivande ram utgående 
 från att avvikelser >15 % mot bokslut 2021 eller budget 2022 måste motiveras 
 tydligt med mera. Direktiven pekar också på behov av översyn av taxor och avgifter 
 samt av organisatorisk struktur jämte styrdokument etc. Beträffande investeringar 
 angavs att nyinvesteringar skall underlätta arbetet och leda till ekonomiska 
 inbesparingar. Nämnderna gavs oktober månad ut att bereda sina budgetförslag. 

 

Nämnderna har nu lämnat in sina budgetförslag och där återfinns äskanden utöver 
 givna ramar. Nämndernas budgetförslag 2023 presenteras i korthet på mötet.  

 

De i euro största ökningarna sker i form av personalkostnader och främst inom 
 resultatområdena undervisning (grundskola) respektive intern service (kök).  
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Det finns inte ännu några tillförlitliga prognoser för intäkter via landskapsandelar 
 och skatter eller uträkning av räntor och avskrivningar, men i runda tal borde 
 både andelar och skatter kunna beräknas till cirka 1,5 ME vardera. 

 

Föreslagna investeringar 2023: 88.000 E (2024-2025 160.000 E). 
 

Med verksamhetskostnader enligt nu liggande preliminära budgetförslag (+9 %) 
 jämte indikationer kring skatter och andelar, skulle Vårdö kommun för år 2023 och 
 även planåren 2024-2025 sannolikt hamna på årliga underskott på minst samma 
 nivå som budgeterat och prognosticerat för innevarande år, motsvarande i runda 
 tal 10 % av driftsomslutningen och med negativa årsbidrag. Redan år 2022 blir det 
 andra året i rad med negativt resultat och såväl likviditeten som soliditeten kom-
 mer inför budgetåret 2023 att vara ansträngda, för att sedan ytterligare försämras. 
 Behovet av åtstramningar och undvikande av utökade kostnader är därför akut. 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tar till kännedom och diskuterar förslag till budget i föreliggande 

 form och återremitterar därefter budgeten till de budgetansvariga: 
 

- för omsorgsnämnden avseende driftskostnader, med fokus på att undvika behov av utökningar 
inom personalen, för översyn av städ- och köksfunktioner, matkörning och omsorg, 

- för byggnadstekniska nämnden avseende investeringar samt avgifter, med fokus på åtgärder 
vid Strömsgården respektive bättre kostnadstäckning för framförallt vatten, avlopp och avfall, 

- för skol- och bildningsnämnden för översyn av kostnadsökningarna i lågstadiet, konkreta förslag 
till korrigeringar i nämnda styrdokument, utgående från att förmanskap för bibliotek och kultur 
överförs till allmän förvaltning 2023, 

- för allmänna förvaltningen avseende uppdraget att se över kanslifunktionerna, översynen av 
nämndstrukturen, framtagande av system för arbetsvärdering, samt prognos för finansiering.  

 

Kommunstyrelsen delger ärendet kommunfullmäktige till kännedom och för vidare 
 diskussion inför skattesatsernas fastställande jämte budgetens vidare beredning.  

 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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Kommunfullmäktige § 32/16.11.2022 
Kommunstyrelsen har tagit till kännedom och diskuterat förslag till budget i 

 föreliggande  form och återremitterat budgeten till de budgetansvariga: 
 

- för omsorgsnämnden avseende driftskostnader, med fokus på att undvika behov av utökningar 
inom personalen, för översyn av städ- och köksfunktioner, matkörning och omsorg, 

- för byggnadstekniska nämnden avseende investeringar samt avgifter, med fokus på åtgärder 
vid Strömsgården respektive bättre kostnadstäckning för framförallt vatten, avlopp och avfall, 

- för skol- och bildningsnämnden för översyn av kostnadsökningarna i lågstadiet, konkreta förslag 
till korrigeringar i nämnda styrdokument, utgående från att förmanskap för bibliotek och kultur 
överförs till allmän förvaltning 2023, 

- för allmänna förvaltningen avseende uppdraget att se över kanslifunktionerna, översynen av 
nämndstrukturen, framtagande av system för arbetsvärdering, samt prognos för finansiering.  

 

Kommunstyrelsen delger ärendet kommunfullmäktige till kännedom och för vidare 
 diskussion inför skattesatsernas fastställande jämte budgetens vidare beredning.  

 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
 Kommunstyrelsen § 138/7.12.2022 
  Förvaltningen har sammanställt ett sammanhängande förslag till budget och  
  verksamhetsplan för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024-2025, enligt bilaga.  
 

  Inte alla interna fördelningar samt grafer och figurer är färdigt bearbetade, men det 
  kan låta sig göras efter fullmäktiges fastställande av budgeten.  
 

  Enligt det liggande budgetförslaget står Vårdö kommun inför ännu ett år med  
  kraftigt negativt årsresultat och även negativt årsbidrag, vilket innebär att  
  kommunens likvida kassamedel förtärs redan av driften. Enligt budgeten kommer 
  kommunen att behöva uppta lån för att finansiera driften, redan före de måttliga 
  investeringar som finns upptagna i budgetförslaget. Kommunen kommer även att 
  uppfylla kriterierna för en kommun i kris enligt liggande lagförslag. 
 

  Budgetförslaget innebär ett underskott om 314.000 euro, vilket innebär det tredje 
  året i rad med negativa årsresultat. Även årsbidraget är negativt.  
   

  Kommundirektörens förslag: 
  Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget och verksamhets-
  plan för år 2023 jämte ekonomiplan för åren 2024-2025 fastställs enligt bilaga. 
   

  Budgetdokumentet uppdateras med den fördelning av interna hyror och tjänster 
  som följer av driftsbudgeten efter densammas fastställande, samt med  
  kompletterande figurer och diagram med mera, och förvaltningen ges rätt att  
  genomföra redaktionella korrigeringar i budgetens textdelar.  
   

  Konstateras: 
  Efter det att budgetförslaget enligt bilaga skickats ut med kallelse, har följande  
  behov av förändringar framgått i fråga om andelar till kommunalförbunden: 
  Betalningsandel för KST minskar med 11.406 euro och till NÅUD med 11.132 euro. 
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  Även grundavgiften för Oasen minskar marginellt (237 E) mot angivet i budget. 
  Den totala påverkan av detta blir ett minskat underskott om cirka 23.000 euro. 
 
  Beslut: 
  Enligt förslag, med konstaterade behov av ändringar i fråga om kostnadsandelar 
  om vardera drygt 11.000 euro mindre för KST respektive NÅUD, varpå årsresultatet 
  blir cirka -291.000 istället för -314.000 euro. Ändringarna införs i budgetförslaget 
  inför den vidare behandlingen i kommunfullmäktige.  
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§ 139 TAXOR OCH AVGIFTER  

 Kommunstyrelsen § 120/9.11.2022 
 
  I kommunstyrelsens budgetdirektiv för år 2023 anges följande, beträffande taxor 
  och avgifter: 
 

  På avgiftssidan har konstaterats att somliga avgifter (bl a vatten/avlopp samt avfall)  
  behöver ses över för att dessa områden ska bli självbärande i större utsträckning.  
  Även i övrigt finns anledning att se över och korrigera upp kommunens avgiftsnivåer på 
  olika områden, samt grunderna för desammas fastställande. 
  Vissa typer av tjänster kan, får och bör vara helt eller delvis skattefinansierade, medan  
  andra uttryckligen inte ens får vara det till någon del. Somliga avgifter har mini- och  
  maxavgifter reglerade i lag. Däremellan finns utrymme för tyckande i fråga om proportio-
  nerna mellan skatte- och avgiftsfinansiering av olika typer av service och tjänster.  
  Fullmäktige fastställer enligt förvaltningsstadgan grunderna för avgifter, och styrelsen  
  nivåerna.   
 

  Som grunder för avgifterna föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige 
  följande: 
 

  Kommunen bör som princip så långt möjligt sträva efter kostnadstäckning för den service 
  som produceras och inom ramen för vad som regleras i lag, förordning, direktiv och andra 
  överordnade regelverk.  
  I de fall där det inte finns reglerat på annat håll och full kostnadstäckning inte kan eller  
  bör eftersträvas, ska kommunen sträva efter att ha avgifter i någorlunda nivå med andra 
  jämförbara kommuner för jämförbara tjänster och utan att konkurrera med privata  
  näringslivet på ojämlika villkor.  
  Avgiftsnivåerna bör årligen eller regelbundet justeras enligt relevant konsumentprisindex 
  så att de följer kostnadsutvecklingen inom respektive område. 
 

  Nämnderna har behandlat förslag till taxor och avgifter, men för att uppfylla  
  målsättningarna behöver de ses över ytterligare innan de går för avgörande. 
 

 Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att formuleringen från budget-
 direktiven enligt ovan antas som tills vidare gällande grund för fastställande av 
 kommunens taxor och avgifter och att kommunstyrelsen därmed och i enlighet 
 med gällande förvaltningsstadga ges i uppdrag att inom december månad fastställa 
 nivåerna på  kommunens taxor och avgifter för kommande år. 
 Särskilt fokus riktas mot ökad kostnadstäckning där så är möjligt, särskilt inom 
 vatten, avlopp och avfall, samt att avgiftsnivåerna även i övrigt beaktar faktiska 
 kostnader och följer utvecklingen av desamma. 
 Fastställda grunder för taxor och avgifter återges sedan i såväl budget- som 
 avgiftsdokumentet. 
 

 Beslut:  
 Enligt förslag. 
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Kommunfullmäktige § 33/16.11.2022 
 Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att formuleringen från budget-
 direktiven enligt ovan antas som tills vidare gällande grund för fastställande av 
 kommunens taxor och avgifter och att kommunstyrelsen därmed och i enlighet 
 med gällande förvaltningsstadga ges i uppdrag att inom december månad fastställa 
 nivåerna på  kommunens taxor och avgifter för kommande år. 
 Särskilt fokus riktas mot ökad kostnadstäckning där så är möjligt, särskilt inom 
 vatten, avlopp och avfall, samt att avgiftsnivåerna även i övrigt beaktar faktiska 
 kostnader och följer utvecklingen av desamma. 
 Fastställda grunder för taxor och avgifter återges sedan i såväl budget- som avgifts-
 dokumentet. 
 
 Beslut: 
 Enligt förslag. 

  
 Kommunstyrelsen § 139/7.12.2022 
  Förvaltningen har efter nämndernas behandlingar sammanställt förslag till taxor 
  och avgifter enligt bilaga. 
    
  Kommundirektörens förslag: 
  Kommunstyrelsen fastställer kommunens taxor och avgifter för år 2023 enligt  
  bilaga. 
   
  Beslut: 
  Enligt förslag. 
 

  

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 10/7.12.2022 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 25 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 140 VINDKRAFTVERK SIMSKÄLA 

Kommunstyrelsen § 140/7.12.2022 
Vårdö kommuns byggnadstekniska nämnd har hanterat ett bygglovsärende rörande 
vindkraftverk för Stormskärs växthus på Simskäla (BTN §§ 3, 11, 34/2022).  
 

Ärendets nuvarande status är att landskapsregeringens miljöbyrå begärt kompletterande 
uppgifter för att kunna avge ett utlåtande i frågan. Även EU-kommissionen har hörts och 
enligt deras utlåtande förutsätts en rad kompletteringar inför ärendets avgörande.  
 

Miljöbyrån begär kompletteringar från kommunen i fem punkter; konsekvenser för 
naturvärden, alternativa lösningar, huruvida väsentligt allmänintresse föreligger, vilka 
kompensationsåtgärder som (kan) vidtas samt vilka skyddsåtgärder som (kan) vidtas.  
 

I punkt tre begärs ”en redogörelse för eventuell förekomst av tvingande skäl på grund av 
ett väsentligt allmänintresse”.  
 

I bygglovsärenden är byggnadsnämnden en självständig instans och kommunstyrelsen har 
begränsade möjligheter att blanda sig i dess myndighetsutövning. Kommunstyrelsen kan 
därför inte ta ställning för eller argumentera kring huruvida bygglov bör beviljas eller ej, 
men i frågan om huruvida och i vilken utsträckning där kan anses föreligga ett väsentligt 
allmänintresse skulle styrelsen gentemot sin egen nämnd kunna resonera kring vari dylika 
intressen skulle kunna bestå, sett till kommunens och samhällets helhetsperspektiv. 
 

Exempel på sådant som skulle kunna inverka på bedömningen av projektets allmänint-
resse ur ett större helhetsperspektiv, är bland annat Ålands, Vårdös och Simskälas 
geografiska, befolknings-, bebyggelse- och bosättningsmässiga struktur, socioekonomiska 
och näringsstrukturella, arbetsmarknadsmässiga situation med mera, jämte regionalpoli-
tisk hänsyn, samt natur och miljö; ifall lokal fossilfri energiproduktion kan säkra lokal 
livsmedelsproduktion och de lokala arbetsplatser och förutsättningar för boende och 
lokal livskraft och utveckling som följer därav.  
 

Vårdö i sin helhet är en liten och perifert belägen skärgårdskommun i ett litet och perifert 
självstyrande ö-samhälle mitt ute i Östersjön. Kommunen har svag ekonomi, åldrande 
befolkning, få arbetsplatser, särskilt inom privat företagande, och ett starkt säsongsbe-
roende näringsliv. Även inom Vårdö kommuns territorium varierar förutsättningarna med 
geografin, och på permanentbebodda öar som i sin tur saknar fast väg ens till fasta Vårdö, 
kan det ur ett helhetsperspektiv anses finnas ett allmänintresse i projekt som kan antas 
gynna förutsättningarna för boende och företagande, vilket då även gynnar regionen, 
kommunen, bygden och dess invånare överlag.   
 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen framför gentemot byggnadstekniska nämnden i frågan om vindkraft-
verk för Stormskärs växthus på Simskäla, att ovanstående resonemang kan tjäna som 
exempel på utgångspunkter i bedömningen av det tänkta projektets allmänintresse.  
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Konstateras: 
Mikael Lindholm och Magnus Lundell anhåller om och beviljas jäv och deltar ej i ärendets 
behandling. Viceordförande Fanny Sjögren utses till mötesordförande i aktuell paragraf. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägg att kommunstyrelsen värderar lokal näringslivsutveckling. 
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§ 141 UTLÅTANDE: JORDFÖRVÄRVSANSÖKAN LISTERSBY 

Kommunstyrelsen § 141/7.12.2022 
Landskapsregeringen begär in Vårdö kommuns utlåtande över ansökan om rätt att 
förvärva och besitta fast egendom, enligt bilaga (ÅLR 2022/9940).  
 
Ansökan avser en med fritidshus bebyggd fastighet i Listersby, utan gräns till vatten men 
med andel i samfällda. Avsikten med förvärvet anges för fritidsbruk.  
 
Den sökande utgörs av en fysisk person, svensk medborgare, som är bosatt på Åland och 
som sedan tidigare innehar en liten fast egendom inom landskapet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen låter meddela att kommunen inte har några invändningar mot  
beviljande av det ansökta jordförvärvet (ÅLR 2022/9940). 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
  

§ 142 ÖVRIGA ÄRENDEN, MÖTETS AVSLUTANDE 

 Kommunstyrelsen § 142/7.12.2022 

 
Övrigt, diskuteras: 

-  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till diskussion och tecknar ovanstående till kännedom, varpå mötet 
avslutas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag, mötet förklaras avslutat kl 22:20.  
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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. 
 

 


