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 § 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen § 1/11.1.2023  
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 4.1.2023. Kallelsen har kungjorts på 
kommunens elektroniska anslagstavla och föredragningslistan skickats före mötet. 
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.  
_____ 

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen § 2/11.1.2023 
Sker protokolljusteringen i turordning är Magnus Lundell och Malin Olofsson i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Magnus Lundell och Malin Olofsson. 
_____ 

§ 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunstyrelsen § 3/11.1.2023 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan tillägg. 
_____ 
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§ 4 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen § 4/11.1.2023 
 
Följande delges kommunstyrelsen till kännedom: 
 

 Nämnder och egna organ, tjänstemannabeslut mm: 
- Omsorgsnämnden, protokoll nr 9, 7.12.2022 
- Byggnadstekniska nämnden, protokoll nr 11, 19.12.2022 
- Tjänstemannabeslut K.dir § 9, 28.12.022, Minskning av arbetstid, kanslisekreterare 
- Tjänstemannabeslut K.dir § 10, 29.12.2022, Avfallstransport och -behandling  

från Vårdö kommun 
- Tjänstemannabeslut K.dir § 1, 9.1.2023, Beviljande av erfarenhetstillägg SL 
- Omsorgsnämnden, protokoll nr 1, 9.1.2023 
 

 Kommunalförbund och andra gemensamma organ 
- NÅUD förbundsfullmäktige, protokoll nr 3, 15.12.2022 
 

 Landskapsregeringen, staten och liknande: 
- Beslut, Föglös initiativ att KST överförs till landskapet, ÅLR 2022/5753, 7.12.2022 
- Beslut, Komplettering av skatteinkomsterna, ÅLR 2023/84, 03.01.2023 

 
 Övrigt: 

- Norra Ålands äldreråd, protokoll nr 5, 8.12.2022 
- Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Anmälan om röstningsställen  
- Finansieringsoffert från bank avseende kontokredit och likviditetslån 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag.  
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§ 5 KOMMUNFULLMÄKTIGES LAGLIGHET, MÖTE 15.12.2022  

Kommunstyrelsen § 5/11.1.2023  
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 15.12.2022, §§ 37-42. Protokollet kan läsas på kommunens 
hemsida; www.vardo.ax  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen bedömer att besluten som kommunfullmäktige fattat vid 
sammanträde 15.12.2022 har tillkommit i laga ordning, och kan verkställas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

  

http://www.vardo.ax/
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§ 6 KOMMUNSTYRELSENS OCH FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 2023 

Kommunstyrelsen § 6/11.1.2023 
 
Enligt 41 § i Kommunallag för landskapet Åland skall fullmäktige besluta om vilka dagar 
sammanträden skall äga rum. Fullmäktige skall även sammanträda då styrelsen eller 
minst en fjärdedel av fullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då 
fullmäktiges ordförande anser att det behövs. 
 

Fullmäktige har under 2022 sammanträtt enligt kallelse, vid behov, på torsdagar kl 19:00. 
Fullmäktige sammanträdde fyra gånger under 2022.  
 

Kommunstyrelsen sammanträdde under 2022 enligt kallelse, vid behov, på onsdagar kl 
19:00. Kommunstyrelsen sammanträdde tio gånger under året. 
 

I budgeten för år 2023 anges att kommunfullmäktige väntas hålla cirka sex möten och 
kommunstyrelsen cirka tio möten under året. 
 

Inom juni månad ska föregående års bokslut fastställas och senast 17 november ska 
fastställda skattesatser för därpå följande år meddelas. Senast inom december ska även 
budget för följande år fastställas.  
 

De fullmäktigemöten som behöver hållas i juni och november finns fördel att de är fast-
ställda i god tid i förväg, för att förvissa sig om sammanträdenas beslutsförhet med mera.  
 

Ifall fullmäktige önskar hålla fast vid torsdagar som huvudsaklig sammanträdesdag, upp-
levs torsdag 15 juni och torsdag 16 november som lämpliga datum, förslagsvis kl 19:00 på 
kommunkansliet, och därutöver enligt kallelse, vid behov, företrädesvis torsdagar kl 19:00 
på kommunkansliet, med minst fyra dagar kallelsetid enligt förvaltningsstadgan.  
 

I mån av möjlighet annonseras fullmäktiges möten i Wårdö info, annars på hemsidan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att år 2023 hålla sina möten enligt kallelse, vid behov, före-
trädesvis på onsdagar kl 19:00, på kommunkansliet, men att möten även kan hållas på 
andra platser som en del i ambitionen att besöka olika verksamheter inom kommunen.  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att åtminstone de sammanträden 
som behöver hållas i juni (bokslut) och november (skattesatser, budget) fastställs datum, 
plats och tid för, jämte val av veckodag att företrädesvis förlägga sina extra möten vid 
därutöver.  
I mån av möjlighet annonseras fullmäktiges möten i Wårdö info, annars på hemsida. 
 
Beslut:  
Enligt förslag.   
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§ 7 ANTALET FULLMÄKTIGELEDAMÖTER 2024-2027  

Kommunstyrelsen § 7/11.1.2023 
 
Enligt kommunallagen för landskapet Åland (1997:73) § 38 skall antalet 
fullmäktigeledamöter vid ett invånarantal om högst 500 personer uppgå till 11. 
Kommunfullmäktige i Vårdö har de senaste mandatperioderna bestått av 9 ledamöter.  
 

38 §. Antal ledamöter 
Antalet fullmäktigeledamöter som skall väljas be- 
stäms i förhållande till kommunens invånarantal på valårets första dag enligt 
följande: 
Invånarantal Antal fullmäktigeledamöter 
högst 500   11 
501 - 1.000   13 
1.001 - 2.000  15 
2.001 - 3.000  17 
3.001 - 4.000  19 
4.001 - 6.000  21 
6.001 - 10.000  25 
över 10.000   27 
Fullmäktige kan före utgången av april månad under valåret besluta att antalet 
ledamöter som väljs skall vara högre eller lägre än vad som följer av 1 mom. Antalet 
ledamöter skall alltid vara udda och får inte understiga nio. Landskapsregeringen 
skall underrättas om ändringar av antalet ledamöter. 

 
Såsom det framgår av skrivningarna i § 38 kan fullmäktige inom april månad valåret fatta 
beslut om att antalet ledamöter som väljs skall vara högre eller lägre än det som framgår 
av tabellen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen överlåter åt kommunfullmäktige att ta ställning till antalet ledamöter 
att väljas in vid höstens kommunalval 2023 för perioden 2024-2027. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.   
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§ 8 FYLLNADSVAL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  

Kommunstyrelsen § 8/11.1.2023 
 
Med anledning av Tage Skogbergs bortgång behöver utses en ny personlig ersättare för 
Pontus Grunér i byggnadstekniska nämnden.  
 
Ordinarie  Ersättare   
Anders Englund, ordf    Carl-Gustav Sjölund 
Magnus Lundell, vice ordf     Mats Björklund 
John Sjögren  Lars-Erik Eriksson 
Lisa Påvals  Åsa Boman 
Benita Björklund Matilda Björklund 
Pontus Grunér Vakant 
Åsa Sjölund  Madeleine Andersson 
 
Nämnden utses av kommunfullmäktige, efter kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar inför kommunfullmäktige fram förslag till ny personlig ersättare och 
därmed fastställande av byggnadstekniska nämndens sammansättning i sin helhet, för 
återstoden av mandatperioden.  
 
Diskussion: 
Fanny Sjögren föreslår Sven Sjölund som ny personlig ersättare för Pontus Grunér. 
Förslaget understödes. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige Sven Sjölund till ny personlig 
ersättare för Puntus Grunér och att byggnadstekniska nämndens sammansättning i sin 
helhet, för återstoden av mandatperioden, därmed fastställs enligt följande: 
 
Ordinarie  Ersättare   
Anders Englund, ordf    Carl-Gustav Sjölund 
Magnus Lundell, vice ordf     Mats Björklund 
John Sjögren  Lars-Erik Eriksson 
Lisa Påvals  Åsa Boman 
Benita Björklund Matilda Björklund 
Pontus Grunér Sven Sjölund 
Åsa Sjölund  Madeleine Andersson 
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§ 9 VAL AV CENTRALVALNÄMND 2023-2026  

Kommunstyrelsen § 9/11.1.2023 
 
Under år 2023 hålls både riksdags-, lagtings- och kommunalval.  
 

Enligt Vallag (2019:45) för Åland 9 § ska fullmäktige i kommunen i januari valåret tillsätta 
en kommunal centralvalnämnd bestående av en ordförande, en vice ordförande och tre 
andra ledamöter. Fullmäktige utser samtidigt fem ersättare som uppställs i den ordning 
de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 
 

Kommunkansliet fungerar som centralvalnämndens kansli. Kommunen ska tillhandahålla 
en sekreterare för den kommunala centralvalnämnden. 
 

Den som är kandidat i lagtings- eller kommunalvalet får inte vara medlem eller ersättare i 
centralnämnden för lagtingsval eller i en kommunal centralvalnämnd. Bestämmelser om 
jäv för medlemmar och ersättare i centralnämnden för lagtingsval och i kommunala 
centralvalnämnder finns i 24 och 25 §§ i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. 
 

Centralvalnämndens nuvarande sammansättning: 
 

Ordinarie  Ersättare   
Magnus Sandberg, ordf    1. Siv Englund 
Åsa Sjölund, vice ordf     2. Christian Olofsson 
Carl Koivisto  3. Ann Bjurne 
Lilian Abrahamsson 4. Inger Pehrsson 
Lena Lindholm  5. Kaj-Gunnar Sjölund 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige namngivna kandidater till en 
kommunal centralvalnämnd bestående av en ordförande, en vice ordförande och tre 
andra ledamöter, jämte fem ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i 
stället för de ordinarie ledamöterna samt en tjänsteman att fungera som sekreterare för 
den kommunala centralvalnämnden. 
 

Diskussion: 
Inger Pehrsson har begärt befrielse från centralvalnämnden.  
Lotta Angergård har aviserat intresse och föreslås erhålla plats i centralvalnämnden. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige följande kandidater till kommunens 
centralvalnämnd: 
 
Ordinarie  Ersättare   
Magnus Sandberg, ordf    1. Siv Englund 
Åsa Sjölund, vice ordf     2. Christian Olofsson 
Carl Koivisto  3. Ann Bjurne 
Lotta Angergård  4. Riitta Johansson 
Lena Lindholm  5. Kaj-Gunnar Sjölund 
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§ 10 VAL AV VALBESTYRELSE 2023-2026  

Kommunstyrelsen § 10/11.1.2023 
Under år 2023 hålls både riksdags-, lagtings- och kommunalval.  
 
Kommunstyrelsen ska i god tid före ett val tillsätta en valnämnd för varje röstnings-
område och en valbestyrelse för inrättningar där förtidsröstning ska ordnas.  
 
Om kommunen inte är indelad i röstningsområden behöver ingen valnämnd tillsättas, den 
kommunala centralvalnämnden fungerar i så fall även som valnämnd. Vid behov kan flera 
valbestyrelser tillsättas. 
 
En valbestyrelse består av en ordförande, en vice ordförande och en annan ledamot. 
Kommunstyrelsen utser också minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses 
träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 
 
Valbestyrelsens nuvarande sammansättning: 
 
Ordinarie   Ersättare   
Magnus Lundell, ordf  1. Åsa Sjölund 
Rita Nordberg, vice ordf  2. Kaj-Gunnar Sjölund 
Ann Bjurne   3. Christian Olofsson 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tillsätter en valbestyrelse för inrättningar där förtidsröstning ska 
ordnas, bestående av en ordförande, en vice ordförande och en annan ledamot, jämte 
minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie 
ledamöterna, för hela mandatperioden 2023-2026.  
 
Diskussion: 
Rita Nordberg och Christian Olofsson avstår. Felicia Grandell och Sven Sjölund står till 
förfogande.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen tillsätter en valbestyrelse för inrättningar där förtidsröstning ska 
ordnas, för perioden 2023-2026, enligt följande:  
 
Ordinarie   Ersättare   
Magnus Lundell, ordf  1. Åsa Sjölund 
Ann Bjurne, vice ordf  2. Kaj-Gunnar Sjölund 
Felicia Grandell  3. Sven Sjölund 
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§ 11 RÖSTNINGSSTÄLLEN FÖR VALEN ÅR 2023  

Kommunstyrelsen § 11/11.1.2023 
 

Justitieministeriet har i ett brev till Kommunstyrelserna i landskapet Åland 20.9.2022 
redogjort för vilka valförberedelser som behöver vidtas inför riksdagsvalet 2.4.2022.  
 

Kommunstyrelsen fattar beslut om röstningsställe på valdagen och vid förhandsröstning.  
 

Vårdö har genom k.dir § 8/31.10.2022 beslutat att ta i bruk valdatasystemet i riksdags-
valet 2023, i vilket uppgifter om röstningsställe på valdagen och förhandsröstningsställe i 
kommunen skall rapporteras senast 13.1.2023 kl 12. 
 

Centralvalnämnden utser valförrättare samt ansvarar för de mera detaljerade valförbere-
delserna i enlighet med anvisningar från valmyndigheten.   
 

Centralvalnämnd samt valbestyrelse för perioden 2023–2026 torde tillsättas av 
kommunfullmäktige 19.1.2023. 
 

Varje röstningsområde skall ha ett röstningsställe på valdagen och kommunstyrelsen ska 
besluta om antalet och placeringen av de allmänna förhandsröstningsställena i 
kommunen. Vårdö kommun utgör sedan tidigare ett röstningsområde. 
 

Förhandsröstning inför riksdagsvalet 2.4.2023 kan ordnas under perioden 22–28.3.2023, 
på de tider som anges i beslut av kommunstyrelsen. 
 

Som princip gäller att förhandsröstning ska vara möjlig alla dagar under förhandsröst-
ningsperioden, ifall inte till exempel antalet röstande kan antas vara litet eller dylikt.  
 

I Vårdö kommun finns knappt 300 röstberättigade invånare, vilket motiverar begräns-
ningar i antalet dagar som förhandsröstning erbjuds i den egna kommunen. Alla 
röstberättigade kan dock förhandsrösta även i andra kommuners röstningslokaler.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att röstning på valdagen 2.4.2023 anordnas i Vårdö skola och 
att förhandsröstning därutöver anordnas enligt följande:  
 
Torsdag  23.3  16:00-20:00 Vårdö bibliotek 
Lördag  25.3  10:00-14:00 Vårdö Närbutik 
Måndag  27.3  15:00-18:00 Vårdö Närbutik 
Tisdag  28.3  13:00-20:00 Vårdö bibliotek 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 

https://vaalit.fi/documents/5430845/103818003/03+Brev+till+kommunstyrelsen+i+landskapet+%C3%85land.+Riksdagsvalet+2023,+20.9.2022.pdf/49030f76-0ca1-e653-f3ee-ed0fa205777c/03+Brev+till+kommunstyrelsen+i+landskapet+%C3%85land.+Riksdagsvalet+2023,+20.9.2022.pdf?version=1.2&t=1667472914325
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§ 12 ARBETSBESKRIVNINGAR FÖR CENTRALKÖKETS PERSONAL  

Omsorgsnämnden § 82/07.12.2022 
 Bilagor: Arbetsbeskrivning ansvarig kock, arbetsbeskrivning biträdande kock 
 
 Till den vakanta tjänsten som ansvarig kock sökte tre personer inom utsatt 
 tid. ÄOL har intervjuat de sökande. Två av de sökande har kockutbildning men 
 är inte aktuella då de avböjt eller inte varit nåbara och inte svarat då ÄOL 
 tagit kontakt. E.G-B som arbetat som köksbiträde och som nu har ett 
 tidsbestämt avtal som ansvarig kock t.om 01.01.2023 har också sökt till den 
 aktuella tjänsten men är inte utbildad kock. Enligt nuvarande arbetsbeskriv-
 ning skall ansvariga kocken inneha en storhushållsexamen eller motsvarande 
 för att arbeta med denna befattning. 

 
 ÄOL har tittat på arbetsbeskrivningar för ansvarig kock och även köksbiträde/ 
 biträdande kock och anser att dessa borde revideras gällande b.la avtals-
 punkter, kompetenskrav och ansvarsområden. ÄOL påbörjar arbete med 
 förslag till ändringar som sedan tas till nämnd och styrelse. 
 
 Äldreomsorgsledarens förslag: 
 ÄOL föreslår att tjänsten utlyses på nytt och under en längre tid. ÄOL föreslår 
 att man i nämnden diskuterar rekryteringsmetod och hur man upprätthåller 
 verksamheten i köket under denna tid. 
 
 Omsorgsnämndens beslut: 
 Befattningen som ansvarig kock utlyses på nytt t.om 15.01.2023. E.G-B får 
 förlängt tidsbestämt arbetsavtal 28.02.2023. 
 
Omsorgsnämnden § 9/09.01.2023 
 Bilaga 1 Arbetsbeskrivning ansvarig kock, godkänd av styrelsen §14/2022 
 Bilaga 2 Reviderad arbetsbeskrivning 
 
 Som en del av uppdraget att se över kommunens köks- och städ funktioner 
 och det faktum att både kock- och köksbiträdesbefattningarna är vakanta, 
 föreslås att arbetsbeskrivningen för dessa funktioner revideras. 

 
 Då befattningen som ansvarig kock är den första som skall tillsättas bör 
 åtminstone denna vara fastställd och ikraftträdande från och med det att 
 befattningen tillsätts med en ordinarie tillsvidareanställning. Avtalspunkter 
 korrigeras med sänkta kompetenskrav och därmed behöver lönesättningen 
 justeras. Ansvarsområden och arbetsuppgifter korrigeras måttligt, i avsikt att 
 förtydliga vad jobbet handlar om. Det behöver även beslutas huruvida 
 matpaus skall ingå i arbetstiden eller inte. 
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 Äldreomsorgsledarens förslag: 
 Omsorgsnämnden omfattar den föreslagna arbetsbeskrivningen för ansvarig kock 
 enligt bilaga och att ärendet förs vidare till styrelsen. ÄOL föreslår att en kort 
 matpaus ingår i arbetstiden då det är svårt för kökspersonal att avvika från 
 arbetsplatsen. Den uppgiftsrelaterade lönen för ansvarig kock föreslås till 2.550€ 
 för heltid. 
 
 Omsorgsnämndens förslag: 
 Omsorgsnämnden omfattar den föreslagna arbetsbeskrivningen med en ändring i 
 punkt 5 gällande behörighetskrav och även ett tillägg i punkt 12 i allmänt. 
 Omsorgsnämnden föreslår en uppgiftsrelaterad lön på 2.500€/månaden. Lönen är 
 högre än minimilönen för avtalspunkten men kan motiveras med underlätta 
 rekrytering av en behörig kock. För övrigt enligt förslag. 
 
Omsorgsnämnden § 9/09.01.2023 
 Bilaga 7 Arbetsbeskrivning ansvarig kock, godkänd av styrelsen §14/09.02.2022 
 Bilaga 8 Reviderad arbetsbeskrivning 
 

 Befattningen som köksbiträde är även vakant och denna arbetsbeskrivning bör 
 även fastställas inför det att befattningen bjuds ut vid AMS. Matkörningen 
 motsvarande 10 % arbetstid flyttas från lokalvårdare vid daghemmet till 
 köksbiträdet, som därmed utökas från 50 % till 60 % av heltid. Utökningen kan 
 börja gälla från det att ordinarie köksbiträde anställs, men matkörningen tas över 
 först 15.08.2023 då visstidsanställningen för nuvarande lokalvårdare löper ut.  
  

 Avtalspunkter korrigeras med sänkta kompetenskrav och därmed behöver 
 lönesättningen justeras. Ansvarsområden och arbetsuppgifter korrigeras måttligt, i 
 avsikt att förtydliga vad jobbet handlar om. Det behöver även beslutas huruvida 
 matpaus skall ingå i arbetstiden eller inte. 
  

 Äldreomsorgsledarens förslag: 
 Omsorgsnämnden omfattar den föreslagna arbetsbeskrivningen för köksbiträde 
 enligt bilaga och att ärendet förs vidare till styrelsen. ÄOL föreslår att en kort 
 matpaus ingår i arbetstiden då det är svårt för kökspersonal att avvika från 
 arbetsplatsen. Den uppgiftsrelaterade lönen för köksbiträde föreslås till 2.250€ för 
 heltid. 
 

 Omsorgsnämndens förslag: Enligt förslag. 
 
Kommunstyrelsen § 12/11.1.2023 
 Omsorgsnämnden (§§ 4 och 9) föreslår fastställande av arbetsbeskrivningar och 
 lönesättning för ansvarig kock respektive köksbiträde, som del i pågående översyn.  
 

 Diskussion: 
 Kommundirektören bedöms jävig och deltar ej i ärendets behandling.  
 Viceordförande utses till sekreterare i den aktuella paragrafen.  
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 Beslut: 
 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderade arbetsbeskrivningar för 
 ansvarig kock (100 %) respektive köksbiträde (60 %) enligt omsorgsnämndens 
 förslag, enligt bilagor, dock med korrigeringar enligt bilaga a)-b). 
 
 Kommunstyrelsen fastställer också lönenivåerna enligt nämndens förslag, till en 
 uppgiftsrelaterad lön om 2.500 euro för ansvarig kock och 2.250 euro (för heltid) 
 för köksbiträdet. Dessa lönenivåer, lägre än nu gällande, motiveras av att avtals-
 punkterna korrigerats nedåt, med lägre kompetenskrav och dito ansvar.  
 
 I övrigt tar kommunstyrelsen till kännedom omsorgsnämndens beslut rörande 
 rätt till rast, och konstaterar att det som avses med ”en kort matpaus som ingår i 
 arbetstiden” torde avse det undantag som beskrivs i AKTA , där den anställde ges 
 möjlighet att inta en måltid på arbetsplatsen under arbetstid, maximalt 15-20 
 minuter, när verksamheten så tillåter, istället för gängse måltidspaus om minst 30 
 min utanför arbetstiden. Undantaget är dock ”tillämpligt endast i de exceptionella 
 fall då det av verksamhetsbetingade skäl inte är möjligt att ordna en måltidsrast”.  
 Omsorgsnämnden bör innan arbetsavtal ingås bedöma ifall så är fallet i de 
 respektive befattningarna. För arbetspass under sex timmar behövs ej rast alls. 
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§ 13 UTLÅTANDE: JORDFÖRVÄRVSANSÖKAN LÖVÖ 

Kommunstyrelsen § 13/11.1.2023 
Landskapsregeringen begär in Vårdö kommuns utlåtande över ansökan om rätt att 
förvärva och besitta fast egendom, enligt bilaga (ÅLR 2022/8996).  
 
Ansökan avser förvärv som förskott på arv, av del av två intilliggande fastigheter, med 
förekomst av fritidshus, på en holme hörande till Lövö by, med egen strand (118 m) och 
andel i samfällda. Avsikten med förvärvet anges för fritidsbruk.  
 
Den sökande utgörs av en fysisk person, svensk och finsk medborgare, som är bosatt i 
Sverige och som sedan tidigare innehaft åländsk hembygdsrätt. 
 
Kommunen kan i någon mån granska somliga angivna uppgifters riktighet och därutöver 
framföra eventuella synpunkter kring det ansökta förvärvets lämplighet sett till angivet 
syfte och kommunens intressen på området. Laglighetsbedömningen ligger dock på LR.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen låter meddela att kommunen inte har några invändningar mot  
beviljande av det ansökta jordförvärvet (ÅLR 2022/8996). 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
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§ 14 ÖVRIGA ÄRENDEN, MÖTETS AVSLUTANDE 

 Kommunstyrelsen § 14/11.1.2023 

 
Övrigt, diskuteras: 

 Flykting- och integrationsrelaterat: 
- Avtal NTM 
- Integrationsprogram 
- Integrationssamordning 

 Vattenlagen 

 Budgetuppföljning 2022 

 Norråländskt presidiemöte 24.1 

 Bibliotekssamordning 

 Övrigt, på kommande 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till diskussion och tecknar ovanstående till kännedom, varpå mötet 
avslutas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. Mötet förklaras avslutat kl 22:30. 
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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 4, 7, 8, 9, 13, 14 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12  

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: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha 
fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat 
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet 
lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 
 

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

 
 

 
 



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 1/11.1.2023 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 18 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med 
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som 
framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en 
som är part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär 
på den grunden att 
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3. beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: - 
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte 
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter 
att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 

 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 
Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: - 
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

BESVÄRSSKRIFT 
Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den 
dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 

Inlämnande av besvärshandlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även 
sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så 
god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 

 


