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 § 71 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen § 71/24.8.2022  
 
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 kungjorts på kommunens elektroniska anslagstavla och skickats åt 
medlemmar och ersättare i kommunstyrelsen samt åt fullmäktiges ordförande och 
viceordförande torsdag 18.8. Föredragningslistan har skickats fredag 19.8.2022. 
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.  
_____ 

§ 72 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen § 72/24.8.2022 
 

Sker protokolljusteringen i turordning är Malin Olofsson och Krister Johansson i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Malin Olofsson och Krister Johansson. 
_____ 

§ 73 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunstyrelsen § 73/24.8.2022 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan korrigeringar. 
_____ 
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§ 74 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen § 74/24.8.2022 
 
Följande delges kommunstyrelsen till kännedom: 
 

Nämnder och beslutsorgan, arbetsgrupper mm:  
- Kommunfullmäktige möte nr 2 16.6.2022 §§ 8-17 
- Arbetarskyddet, protokoll 23.6.2022 
- Byggnadstekniska nämnden, protokoll, möte nr 7, 22.8.20222 
Tjänstemannabeslut, skrivelser och avtal mm 
- K.dir § 4 Terminalglasögon, tak för bekostande av bågar, 23.6.2022 
- Avtal skolmuseum, 5.7.2022 
- K.tekniker, Byggentreprenad ombyggnad av Öjvägen, 6.7.2022 
- K.dir § 5 Beställning av busstrafik kvällstid (RockOff-buss), 6.7.2022 
- Köpebrev tomt, 7.7.2022 
- K.dir Skrivelse rörande kopparkabel för telefoni, 7.7.2022 
- K.dir § 6 Delegering av rättigheter (bokförare), 8.7.2022 
Ålands landskapsregering: 
- Beslut; Jordförvärv i Vårdö, beviljas, ÅLR 2022/1030, 23.5.2022 
- Brev; Läroplanen för barnomsorgen på Åland, 7.6.2022 
- Beslut; Jordförvärv i Vårdö, beviljas, ÅLR 2022/4555, 24.8.2022 
Övrigt: 
- Åda Ab, Bolagsstämmoprotokoll 30.6.2022 
- Utvecklings- och hållbarhetsagendans statusrapport 5, juni 2022 
- Kommundirektörsmöte i Föglö, protokoll, 17.6.2022 

 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
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§ 75 KOMMUNFULLMÄKTIGES LAGLIGHET, MÖTE 16.6.2022  

Kommunstyrelsen § 75/24.8.2022  
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 16.6.2022, §§ 8-17. Protokollet kan läsas på kommunens 
hemsida; www.vardo.ax  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten som kommunfullmäktige fattat vid 
sammanträdet 16.6.2022 har tillkommit i laga ordning, och kan verkställas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
 

 

§ 76 BUDGETUPPFÖLJNING 2022 

Kommunstyrelsen § 76/24.8.2022  
Budgetuppföljning för årets första hälft samt fram till mitten av augusti presenteras 
och redogörs för vid mötestillfället och bifogas även som bilaga till protokollet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom budgetuppföljning för årets första hälft samt 
fram till mitten av augusti, enligt bilaga jämte muntlig framställning. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 

  

http://www.vardo.ax/
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§ 77 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. 
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§ 78 ÅDA AB BOLAGSORDNING 

Kommunstyrelsen § 78/24.8.2022  
Bolagsordningen för Åda Ab godkändes på bolagsstämman 30 juni, enligt bilaga. 
 
Enligt aktieägaravtalet krävs enighet för ändring av bolagsordning. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Vårdö kommuns samtycke gällande Åda Ab 
ändrad bolagsordning, enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
 
 
 

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 6/24.8.2022 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 8 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 79 AVBROTTSFRI KRAFT I KOMMUNENS FASTIGHETER 

RN § 24/11.5.2022 
För att erhålla ett helhetsperspektiv för behovet av avbrottsfri kraft i kommunens 
egna fastigheter har utförts en sammanställning över nuläget. Detta för att 
möjliggöra en långsiktig åtgärdsplanering och målsättning centralt som då kan 
införas och behandlas i kommande budgetprocesser oberoende av 
verksamhetsområde.     
 
En sammanställning över lägesbilden i Vårdö kommuns egna fastigheter 
presenteras på mötet. 
 
Bilaga A-RN § 24, förslag till prioriteringar av reservkraft Vårdö. 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar bilaga A-RN § 24. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelsen § 79/24.8.2022 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att beakta införskaffande av reservkraft i budget och 
ekonomiplan i enlighet med räddningsnämndens förslag, men eventuellt något litet 
nedbantat då ”handske” torde räcka vid branddepån och lilla generatorn vid skolan 
kan göras rörlig.  
Frågan diskuteras vidare i anslutning till kommande budgetseminarium. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 80 UTLÅTANDE: ÄNDRING AV VALLAGEN 

Kommunstyrelsen § 80/24.8.2022 
Landskapsregeringen föreslår en ändring av vallagen för Åland med avseende på 
bestämmelserna om förtidsröstning utanför Åland, enligt bilaga jämte nedan: 
 
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-fortidsrostning-valjare-
utanfor-aland  

 
Enligt förslaget ska det inte anordnas någon förtidsröstning via internet i lagtings-
valet. Samtidigt föreslås att förfarandet vid förtidsröstningen per brev förenklas 
genom att distributionen av brevröstningshandlingar centraliseras hos landskaps-
regeringen, i stället för att som hittills skötas av de kommunala centralvalnämn-
derna. Dessutom förtydligas regelverket. 
 
Utöver att förtidsröstningen per brev förenklas införs genom förslaget en möjlighet 
att förtidsrösta vid ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland. Enligt förslaget 
ska den möjligheten gälla förtidsröstning i både lagtings- och kommunalvalet. Den 
ska heller inte vara begränsad till väljare som är bosatta utanför Åland, utan gälla 
alla som av någon anledning vistas utanför Åland. 
 
Avsikten är att förtidsröstning ska anordnas på platser där det finns ett större antal 
åländska väljare. Vid valet 2023 är intentionen att allmänna förtidsröstningsställen 
ska finnas i Helsingfors, Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Bryssel. 
 
Enligt lagförslaget ska landskapsregeringen ansvara för förtidsröstningen utanför 
Åland. Den föreslagna lagstiftningen är utformad så att förtidsröstningen antingen 
kan anordnas i egen regi eller genom att överföra förvaltningsuppgifterna till 
riksmyndigheterna genom en överenskommelseförordning. Om landskapsrege-
ringen anordnar förtidsröstningen själv kan det ske i samarbete med utrikesmini-
steriet, till exempel genom att använda lokaler vid finska beskickningar. 
 
Slutligen föreslås också att möjligheten att ordna förtidsröstning via internet vid 
kommunala folkomröstningar stryks ur landskapslagen om förfarandet vid 
rådgivande kommunala folkomröstningar. 
 
Den ändrade lagstiftningen föreslås bli tillämpad från och med lagtings- och 
kommunalvalet 2023, och bör således träda i kraft så snart som möjligt. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta förslag till ändringar i vallagen.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-fortidsrostning-valjare-utanfor-aland
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-fortidsrostning-valjare-utanfor-aland
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§ 81 UTLÅTANDE:  STATSUNDERSTÖD FÖR COVID-19 ÅR 2022 

Kommunstyrelsen § 81/24.8.2022 
 

Social- och hälsovårdsministeriet har inkommit med begäran om utlåtande över 
utkast till statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa kostnader som den 
offentliga social- och hälsovården orsakas 2022 på grund av covid-19-pandemin. 
Sista dag för svar är 2.9.2022. 
 

Enligt utkastet till förordning gäller det stöd för kostnader som uppkommit för 
covid-testning, vaccination mot covid-19, sjukhusvård med anledning av covid-19 
eller andra direkta kostnader. Enligt förordningens 8 § skall stödet för andra direkta 
kostnader verkställas så att varje kommun för en ersättning baserad på kommu-
nens invånarantal. Tyvärr stadgas det särskilt i 3§ att gällande landskapet Åland 
gäller att hela stödet ges till Landskapsregeringen och inte till kommunerna. 
 

Anledningen till att stödet skall gå till Landskapsregeringen grundar sig på det 
faktum att på Åland har kommunerna inte ansvar för sjukvården. Dock missar man 
då det faktum att de åländska kommunerna har ansvar för äldreomsorg och 
(genom KST) socialtjänst. I motiveringspromemorian står gällande 8§ att:  
 

Utöver de understödsposter som baserar sig på de funktionsspecifika ersättningarna per 
enhet beviljas understöd också för social- och hälsovårdens andra direkta covid-19-
kostnader. Understödsposten för andra direkta kostnader är avsedd att täcka en del av de 
merkostnader som orsakas i synnerhet av försättande i karantän och isolering, den ökade 
användningen av skyddsutrustning och anpassningen av verksamheten så att den 
motsvarar de höjda hälsosäkerhetskraven. […] Vid fastställande av taxan beaktas i 
synnerhet de merkostnader som orsakas av användningen av skyddsutrustning och 
försättandet i karantän och isolering. 
 

Det står alltså uttryckligen att det gäller även socialvård, och de typer av kostnader 
som anges har tveklöst uppkommit i de åländska kommunerna och förbunden. 
 

I ljuset av de ”andra direkta kostnader” som ovedersägligen uppstått inom 
kommunernas sociala verksamheter på grund av pandemin är det nödvändigt att 
förordningen justeras så att de åländska kommunerna ersätts för dessa. Att inte 
göra det vore att diskriminera åländska kommuner och därmed i förlängningen 
finska medborgare bosatta på Åland. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar avge beredningen ovan som sitt utlåtande över 
utkastet. Kommundirektören befullmäktigas att genom den digitala utlåtande-
tjänsten lausuntopalvelu.fi avge utlåtande enligt ovan. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 6/24.8.2022 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 11 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 82 UTLÅTANDE: KLIENTAVGIFTER INOM SOCIALVÅRDEN 

Kommunstyrelsen § 82/24.8.2022 
Landskapsregeringen har skickat en begäran om utlåtande gällande utkast till 
landskapslag om klientavgifter inom socialvården, enligt bilaga.  
 
Syftet med förnyelse av lagstiftningen sägs vara att utjämna och lindra ekonomiska 
orättvisor på olika omsorgsnivåer. Landskapslagen föreslås träda i kraft 1.1.2023.  
 
Remissförfrågan ankom torsdag 11.8 och svar måste ges senast onsdag 31.8, mitt i 
semestermånaden augusti. Det kan konstateras att svarstiden därmed är 
anmärkningsvärt och alltför kort för att hinna behandlas i berörda organ.  
 
Inledningsvis kan konstateras att förfarandet med så här kort svarstid inte är 
förenligt med god förvaltning och att utkastet som begärs utlåtande kring inte 
heller utgör något egentligt lagförslag utan bara ett preliminärt utkast. Att meddela 
att någon egentlig remiss kring ett faktiskt lagförslag inte hinns med är inte heller 
god förvaltning. Det handlar dessutom om en omfattande lagstiftning med 
potentiellt stor påverkan på klienter och kommuner. Det är av största vikt att den 
här lagstiftningen korrekt återspeglar den politiska viljan och tekniskt utformas så 
den blir enkel att tillämpa för kommuner och transparent för klienterna.  
 
Föreslagna förändringar är bl a att sänka avgiftstaket från 692 till 300 euro, 
använda åländsk konsumentprisindex istället för folkpensionsindex vid indexjuste-
ringar, utvidga vissa fortlöpande återkommande inkomster vid beräkning av 
vårdavgifter, möjlighet att ta ut en avgift för oanvänd kortvarig vårdplats samt 
förtydliganden gällande fakturor och avgiftsbeslut.  
 
Dock saknas i lagstiftningen reglering av avgift för boendeservice (boendeservice 
med heldygnsomsorg, i dagligt tal kallat ”ESB”). Ur redogörelsen från landskaps-
regeringen framgår att man i framtiden avser införa bestämmelser om dessa 
avgifter. Då måste man ta ställning till hur det ska påverkas av avgiftstaket. För 
övrigt borde man redan nu föra in regleringar kring boendeservice. Det försätter 
klienter i olika kommuner i ojämlik ställning att den enda regleringen är den gene-
rella regeln att kommun högst får ta i avgift vad det kostar att producera en tjänst. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar med hänvisning till ovanstående beredning att 
svarstiden är alltför kort för att utförligt hinna sätta sig in i underlaget till 
lagberedningen. Beslutsgången i ärendet är oklar, informationen bristfällig och 
tiden knapp, vilket gör att det blir svårt att ta ställning till ärendet. Det föreligger 
inte heller något egentligt lagförslag som landskapsregeringen behandlat och som 
kommunen kan ta ställning till, och utkastet/förslaget i nuvarande utformning är 
inte heltäckande.  
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Kommunen anser att ett ordentligt remissförfarande måste genomföras då ett 
slutgiltigt lagförslag finns och konsekvenserna för kommunerna utretts i enlighet 
med gällande lagstiftning, rådande samrådsavtal mellan landskapet och kommu-
nerna samt god förvaltningssed. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att förslaget enligt utkast särskilt drabbar kommuner 
med stor andel äldre, som av samma orsak även har lägre skattekraft och större 
kostnader och därför redan ekonomiskt svagare ställning. 
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§ 83 UTLÅTANDE: VÄGTRAFIKLAGEN 

Kommunstyrelsen § 83/24.8.2022 
Landskapsregeringen ber om kommunernas yttranden över ett lagförslag om ny 
vägtrafiklagstiftning, enligt bilaga och med handlingar i övrigt enligt länk nedan: 
  
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-ny-vagtrafiklagstiftning  

 
Landskapsregeringen föreslår att den åländska vägtrafiklagstiftningen revideras i 
sin helhet. Landskapsregeringen föreslår att en ny vägtrafiklag och en ny trafik-
brottslag stiftas och att flera andra lagar som berör dessa lagar samtidigt ändras. 
 
Bland de föreslagna bestämmelser som specifikt rör kommunerna kan nämnas: 
 
7.5.2 Trafikanordningar (61 – 62 §§) 
Beslutsfattandet i fråga om uppsättande av trafikanordningarna justeras något. Det är 
väghållaren som fattar beslut om användning av trafikanordningar. Landskapsregeringen är 
väghållare för landsvägar och bygdevägar. Kommunen är väghållare för kommunalvägar. 
På enskilda vägar är det vägdelägarna som ansvarar för väghållningen. Enligt landskaps-
regeringens förslag ska beslutanderätt om trafikanordningar på enskilda vägar flyttas från 
väghållaren, oftast vägdelägarna eller väglaget, till kommunen. Kommuners skyldighet att 
höra polismyndigheten innan vägmärken sätts upp tas bort. Ett undantag från huvudregeln 
att väghållaren fattar beslut om uppsättande och placerar ut vägmärken gäller vägmärken 
som anger väjningsplikt. Landskapsregeringen fattar beslut om uppsättande och placerar 
ut vägmärken som anger väjningsplikt på alla vägar som ansluter till en allmän väg som inte 
är en kommunalväg och kommunen gör detsamma vid anslutningar mellan kommunal-
vägar och enskilda vägar. 
 
7.8.3 Tillfällig avstängning av väg (110 §) 
En nyhet i lagförslaget är att det inte längre är kommunen som fattar beslut om att stänga 
av en väg för hastighetstävling på vägar där landskapsregeringen är väghållare men som är 
belägna inom detaljplanerat område. Enligt förslaget är det alltid väghållaren som fattar ett 
sådant beslut. 
 
11.2.3 Väghållarna 
I lagförslaget föreslås att det är landskapsregeringen som ska besluta om och sätta upp 
vägmärken som anger väjningsplikt på alla vägar som ansluter till en allmän väg som sköts 
av landskapet medan kommunen har samma uppgifter när en enskild väg ansluter till en 
kommunalväg. Bestämmelsen finns inte i gällande lag men det är motiverat att huvud-
vägens väghållare svarar för uppsättandet av vägmärken som anger väjningsplikt vid 
anslutningar mellan allmänna vägar och mindre vägar. Förslaget innebär marginellt större 
kostnader för väghållare av allmänna vägar. Förslaget medför även behov av något utökad 
kontrollverksamhet eftersom väghållaren vid vägsyn även behöver kontrollera väjnings-
pliktsskyltar på anslutande vägar. 
När kommunen tar beslut om uppsättande av trafikanordningar ska detta meddelas till 
landskapsregeringen. Landskapsregeringen meddelar uppgifterna vidare till Trafikverkets 
informationssystem. 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-ny-vagtrafiklagstiftning
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Under arbetet med den nya vägtrafiklagen har även frågan uppkommit om man ska 
reglera den högsta tillåtna hastigheten på de åländska vägarna i lagen eller om det 
som i dag ska avgöras av väghållaren. I förslaget som skickats på remiss finns ingen 
sådan reglering men landskapsregeringen skulle gärna vilja ta del av allmänhetens 
åsikter.  
 
Nuvarande högsta tillåtna hastighet regleras nu via förvaltningsbeslut, inte i lag. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen välkomnar i sak en revidering av vägtrafiklagen men konstaterar 
att förslaget leder till större ansvar och kostnader för kommunerna både som 
väghållare av allmänna vägar och även för enskilda privatägda vägar.   
I tilläggsfrågan om högsta tillåtna hastighet anser kommunen att det fortsätt-
ningsvis bör kunna avgöras av väghållaren, beaktat vägens standard med mera.  
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att kommuners utökade kostnader skall täckas av 
landskapet. 
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§ 84 UTLÅTANDE: JORDFÖRVÄRVSANSÖKAN 

Kommunstyrelsen § 84/24.8.2022  
 
Landskapsregeringen begär in Vårdö kommuns utlåtande över ansökan om rätt att 
förvärva och besitta fast egendom, enligt bilaga (ÅLR 2022/5166).  
 
Ansökan avser 1/3 av en fastighet om 5,47 ha i Grundsunda, med gräns mot vatten (via 
tillandning) och andel i samfällda vattenområden, som förvärvas genom arv där den 
sökandes mor avstår detsamma till förmån för sina tre bröstarvingar.  
 
Den sökande är bosatt i Sverige, finsk medborgare och född i Mariehamn. Huruvida den 
sökande sedan tidigare besitter fast egendom inom landskapet anges ej. Så inte heller 
avsikten med förvärvet, vilket dock av kommundirektören begärts uppgift om genom LR.  
 
Jordförvärvstillståndet avser en kvotdel om 1/3 av fastigheten, vilket innebär att man har 
besittningsrätt till hela fastigheten. Avsikten är att nyttja fastigheten för fritidsbruk, enligt 
kompletterande uppgifter på begäran. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen låter meddela att kommunen inte har några invändningar mot 
beviljande av det ansökta jordförvärvet (ÅLR 2022/5166), men att man för framtiden 
önskar få del av samtliga uppgifter som kan vara av relevans för behandling av dylika 
ärenden även i de fall där inte landskapets blankett för ändamålet används vid ansökan. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 85 ÖVRIGA ÄRENDEN, MÖTETS AVSLUTANDE 

 Kommunstyrelsen § 85/24.8.2022 

 
Övrigt, diskuteras: 

 Träff med infrastrukturministern 26.8 

 Strömsgårdens renovering 

 Oasen 

 Hyreslägenheterna 

 Fastighetsunderhåll 

 Fritidssamarbeten 

 LL om barnomsorg och grundskola, ekonomiska effekter 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till diskussion och tecknar ovanstående till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. Mötet förklaras avslutat kl 22:19. 
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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. 
 

 


