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§ 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 
§ 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA 
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§ 5 TILL KÄNNEDOM 
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Mikael Lindholm, kommunstyrelsens ordförande 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Vårdö den 10.01.2018. 
 
Protokollet är framlagt till påseende i kommunkansliet i Vårdöby den 18.01.2018. 
 

Intygar Andreas Johansson, kommundirektör  
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 § 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §1/17.01.2018 
 
Enligt 23 § 2 mom. i kommunallag för landskapet Åland är kommunstyrelsen, en nämnd, en 
kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande (i 
Vårdös kommunstyrelse 4 medlemmar).  
 
På kommunens anslagstavla har onsdagen den 10.01.2018 kungjorts att kommunstyrelsen 
sammanträder onsdagen den 17.01.2018 på Vårdö kommunkansli i Vårdö kl. 19 och att 
protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 18.01.2018.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 10.01.2018. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §2/17.01.2018 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Maria Granlid och Gerd Lönnström i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Maria Granlid och Carl-Gustav Sjölund. 
--------------------------- 

§ 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA 

Kommunstyrelsen §3/17.01.2018 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: 
- § 12, Reparationsfond utgår. 
- En ny paragraf 13, tillförs föredragningslistan, Bygglovsansökan brandkårsgarage. 
--------------------------- 
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§ 4 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §4/17.01.2018 
Bilaga 1 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 
- NÅHD, fst 6. 
- Oasen, FFGE 2. 
- ÅOF, FFGE 2. 
- NÅHD, FFGE 2. 
- BTN 9. 
- Företagsam skärgård, styrelsemöte 30.11.2017. 
- Företagsam skärgård, höststämma 30.11.2017. 
- SN 6.  

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

§ 5 TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen §5/17.01.2018 
Bilaga 2 
 
Följande handlingar/beslut delges kommunstyrelsen: 
- HfDs beslut gällande bidrag för vatten- och avloppsprojekt. 
- Föglö kommuns beslut om gemensam kommunutredning för 

skärgårdskommunerna. 
- Brev till Finlands kommuner från nätverket kärnkraftsfritt bottenviken. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar meddelandena till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 6 FULLMÄKTIGES LAGLIGHET MÖTET 14.12.17 

Kommunstyrelsen §6/17.01.2018 
 
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.  
 
Protokollen kan läsas på kommunens hemsida; 
http://www.vardo.ax/images/protokoll/kfge/2017/KFGE6-14.12.17_Protokoll.pdf  
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten som kommunfullmäktige fattat vid 
sammanträdet 14.12.2017 har tillkommit i laga ordning, och besluten kan verkställas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 

  

http://www.vardo.ax/images/protokoll/kfge/2017/KFGE6-14.12.17_Protokoll.pdf
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§ 7 BOKFÖRINGSTJÄNSTEN 

Kommunstyrelsen §128/22.11.2017, BOKFÖRINGSTJÄNSTEN 
 
Bokföringstjänsten är för närvarande inrättad på 60 % och tjänsteinnehavaren 
kommer att pensioneras under januari 2018. 
 
Därmed så har det uppstått ett behov av att rekrytera en ny person till tjänsten, 
alternativt att köpa in densamma. 
 
För närvarande så köps löneräkningstjänster från Sunds kommun, motsvarande 50 
% av heltid, nästan all övrig central administration sköts på plats på 
kommunkansliet. 
 
Kommundirektören har tagit vissa kontakter i ärendet, gällande potentiella säljare 
av bokföringstjänster, vilket redovisas mer i detalj på mötet. 
 
Då ärendet är relativt brådskande så finns två möjliga handlingssätt: 
1. Nyrekrytering till tjänsten. 
2. Kommunfullmäktige drar in tjänsten och bokföringstjänster köps istället in. 
 
Ett tredje alternativ skulle kunna vara att plocka hem nuvarande köptjänster för att 
inrätta en mer intressant tjänst som torde kunna bli någonstans kring 90 % av 
heltid. Detta tredje alternativ kan även initieras i framtiden och är således ej helt 
lämpligt att göra i detta brådskande skede. 
 
Ärendet kompliceras dels av att det är relativt brådskande men även av diskussionen 
om kommunsammanslagningar på Åland. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen för fram till kommunfullmäktige att tjänsten ej kommer att besättas 
fortsättningsvis och såldes skall dras in. 
 
Under tiden som ärendet vandrar vidare så ges kommundirektören i uppdrag att begära in 
offerter på bokföringstjänster och anlita det alternativ som är förmånligast för kommunen 
ur ekonomiskt- såväl som kvalitetsperspektiv.  
 
Beslut:  
Kommundirektören ges i uppdrag att begära in offerter på bokföringstjänster, 
kommunstyrelsen behandlar anbuden på nästkommande sammanträde.  
Tjänsten som bokförare lämnas vakant tillsvidare. 
--------------------------- 
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Kommunstyrelsen §7/17.01.2018 
 
Mellan den 7.12–29.12 så har en annons som bokförare varit ute på ams.ax. 
Tjänsten söktes av 3 personer. På basen av ansökningshandlingarna har 2 personer 
kallats till intervju. 
 
Kommundirektörens förslag 
Baserat på de sökandes arbetsmeriter så föreslås att kommunstyrelsen anställer Ann-
Charlotte Funck som bokförare på 50 % av heltid, med grundlön 2 327, 14 € vid 100 % av 
heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid om 3 månader. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten annonseras ut på nytt på 60 % och/eller 100 
%. Om tjänsten tillsätts på 100 % så är det under förutsättning att 
kommunfullmäktige utökar tjänsten med 40 %. 
Dessutom beslutar kommunstyrelsen att kommundirektören skall begära in offerter 
på bokföringstjänster tills nästkommande möte. 
--------------------------- 
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§ 8 REDOVISNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT, KOMMUNDIREKTÖREN 2017 

Kommunstyrelsen §8/17.01.2018 
 
Genomgående så redovisas beslut om erfarenhetstillägg men också beslut rörande 
den interna förvaltningen enligt Vårdö kommuns förvaltningsstadga. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 9 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, FÖR BARNBARNEN DAHLBERG 

Kommunstyrelsen §9/17.01.2018 
Bilaga 3 
 
Länkar till lagstiftning: 
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003  
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr68.pdf  
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr70.pdf  
 
Då de sökande: Hektor, Vivi, Lilli, Artur, Kasper och Fanny är barnbarn till 
överlåtaren så är de i lagens mening att betraktas som bröstarvingar. 
De sökande har ej jordförvärvsrätt enligt LL 68, kapitel 2. 
Dock så brukar landskapsregeringen regelmässigt bevilja bröstarvingar 
jordförvärvstillstånd enligt LL 68, kapitel 3, § 12. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avger följande yttrande till 
landskapsregeringen: 
Vårdö kommun tillstyrker jordförvärven beträffande de sökande då de är 
bröstarvingar. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr68.pdf
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr70.pdf
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§ 10 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, RAHM OCH LINDBLAD 

Kommunstyrelsen §10/17.01.2018 
 
Bilaga 4 
 
Länkar till lagstiftning: 
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003  
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr68.pdf  
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr70.pdf  
 
Då de sökande är barnbarn till överlåtaren så är de i lagens mening att betraktas 
som bröstarvingar. 
De sökande har ej jordförvärvsrätt enligt LL 68, kapitel 2. 
Dock så brukar landskapsregeringen regelmässigt bevilja bröstarvingar 
jordförvärvstillstånd enligt LL 68, kapitel 3, § 12. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avger följande yttrande till 
landskapsregeringen: 
Vårdö kommun tillstyrker jordförvärven beträffande de sökande då de är 
bröstarvingar. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr68.pdf
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr70.pdf
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§ 11 FADERSKAPSLEDIGHET, KOMMUNDIREKTÖREN 

Kommunstyrelsen §11/17.01.2018 
 
Kommundirektören önskar ta ut faderskapsledighet under perioden 19.3–15.4. 
 
Kommundirektörens förslag 
- 
 
Beslut:  
Ledigheten beviljas för ovanstående datum. 
--------------------------- 

§ 12 LÖNEJUSTERING, KOMMUNDIREKTÖREN 

Kommunstyrelsen §12/17.01.2018 
 
Ärendet är anmält av kommunstyrelsens ordförande. 
Kommundirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling. 
 
Kommunstyrelsens ordförande agerar sekreterare under paragrafen. 
 
Kommundirektörens förslag 
- 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektörens nya lön är 5500 € per månad fr. 
1.1.2018. 
--------------------------- 
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§ 13 BYGGLOVSANSÖKAN BRANDKÅRSGARAGE 

Kommunstyrelsen §13/17.01.2018 
 
Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för år 2018 ett projekt gällande 
brandkårsgarage. 
 
Kommunstyrelsen bör därför anhålla om ett bygglov för projektet. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att lämna in en 
bygglovsansökan för investeringsprojektet å Vårdö kommuns vägnar. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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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 2-6, 9-11 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 1, 7-8, 12-13 

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, 7-8, 12-13 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha 
fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat 
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag protokollet lagts fram 
offentligt. I vartdera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i 
besvärstiden. 

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

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

 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

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

 
BESVÄRSSKRIFT 

Besvärsskrift 
I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

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

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

 


