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 § 20 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §20/5.4.2017 
 
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 29.3.2017 kungjorts att kommunstyrelsen 
sammanträder onsdagen den 5.4.2017 på Vårdö kommunkansli i Vårdö kl. 19 och att 
protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 6.4.2017.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 5.4.2017. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 21 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §21/5.4.2017 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Gunilla Boman och Magnus Lundell i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Gunilla Boman och Magnus Lundell. 
--------------------------- 

§ 22 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunstyrelsen §22/5.4.2017 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande komplettering: 
- Gemensam skrivelse tillsammans med övriga skärgårdskommuner angående turlistor 

på vajerfärjorna som ny paragraf 38. 
--------------------------- 
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§ 23 INFORMATION FRÅN VÅRDÖ ANTENNFÖRENING 

Kommunstyrelsen §23/5.4.2017 
 

Magnus Sandberg som idag sköter Vårdö antennförening har blivit inbjuden till 
kommunstyrelsen för att informera om hur antennföreningen mår samt hur 
förutsättningarna ser ut för föreningen i framtiden. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 24 KOMMUNENS ANDELAR I VÅRDÖ ANTENNFÖRENING 

Kommunstyrelsen § 43/11.5.2016, KOMMUNENS ANDELAR I VÅRDÖ ANTENNFÖRENING 
 
Vårdö antennförening beslutade på senaste årsstämman att föreningen ej ska läggas ner. 
 
Vårdö kommun samt fastighetsbolagen är de enskilt största andelsägarna av föreningen. 
 
Det har framkommit synpunkter från hyresgästerna att mottagningen ibland fungerar 
dåligt samt att kanalutbudet ständigt minskar. Vissa hyresgäster har även skaffat mer 
modern teknik för att konsumera tv-program. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommundirektören ges i uppdrag att till hösten utreda hur IP-tv kan införas som standard 
i kommunen samt redogöra för ekonomiska- och andra konsekvenser. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
----- 

 
Kommunstyrelsen §24/5.4.2017 
 

Bilaga 1 
 
Från bilaga 1 så kan kommunstyrelsen konstatera att kostnaderna för att ta IP-tv i 
bruk är ringa. Samtidigt så är det mycket mer kostnadseffektivt än att teckna 
andelar i antennföreningen. Kommunen behöver ligga ute med månadsavgiften för 
IP-tv men det kan sedan läggas till nuvarande hyreskostnader. Då Strömsgården är 
mest prioriterat i kommunen så är IP-tv redan beställt dit enligt bilagan. De övriga 
bostadsbestånden är ej beställt till ännu. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar de åtgärder som vidtagits hittills i ärendet. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 25 VÅRDÖ KOMMUNS ARVODESSTADGA 

Kommunstyrelsen §25/5.4.2017 
 

Bilaga 2 
 
Nuvarande arvodesstadga uppdaterades inför år 2008, vilket föranleder en översyn då 
det nästa år är drygt 10 år sedan det gjordes. 
 
Stadgan har jämförts med andra kommuners stadga och kommundirektören har funnit att 
den i allt väsentligt är lika som andra stadgor. 
 
I nuvarande förslaget finns två markanta skillnader jämfört med nuvarande 
arvodesstadga. 
- I nuvarande stadga så ökar arvodet med en viss tariff varje timme. I det nya förslaget 

så är grundarvodet höjt något samtidigt höjs arvodet med hälften varje timme men 
först efter 3 timmars sammanträde.  

- För föredragande tjänsteman sänks arvodet så att det motsvarar ordförandens 
arvode. 

 
Sammantaget så kommer ej kostnaderna att förändras nämnvärt. Om något så kommer 
kostnaderna sjunka marginellt. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodesstadgan fastställs 
och träder i kraft fr 1.1.2018. 
 
Förslag från ledamot Magnus Lundell att grunden för mötesarvodena höjs med 5 €, 
jämfört med bilaga 2, med motiveringen att det följer inflationstakten. I övrigt enligt 
förslag. 
 
Beslut:  
Enligt ledamot Lundells förslag. 
--------------------------- 
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§ 26 KOMMUNFULLMÄKTIGES LAGLIGHET MÖTET 23.03.2017 

Kommunstyrelsen §26/5.4.2017 
 

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://vardo.ax/images/protokoll/kfge/2017/kfge2-23.3.17%20protokoll.pdf  
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten som kommunfullmäktige fattat vid 
sammanträdet 23.03.2017 har tillkommit i laga ordning, och besluten kan verkställas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

http://vardo.ax/images/protokoll/kfge/2017/kfge2-23.3.17%20protokoll.pdf
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§ 27 AVTAL, BOCKNÄS VATTEN 

Kommunstyrelsen §93/6.10.2016, INLÖSEN AV ANDELAR, ANDELSLAGET BOCKNÄS VATTEN 
Bilaga 3 
 
Det anses motiverat från kommunens sida att begära att Andelslaget Bocknäs 
vatten skall inlösa samtliga av kommunens totalt 10 andelar i andelslaget. 
 
I bilagt avtalsförslag under punkt 6, övriga villkor, framgår att kommunen trots att 
andelarna löses in även framledes kommer att ha en plats i styrelsen för andelslaget 
i egenskap av att kommunen enligt avtalet klassas som ett utav de tre 
distributionsbolagen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Vårdö kommun begär 
inlösen utav samtliga av kommunens totalt 10 andelar i bolaget samt beslutar om 
undertecknande av avtalet. 
Kommunfullmäktige önskar byta ut ordet ”Distributionsbolagen” mot ”part” under 
punkt 6, övriga villkor, för att avtalet skall kunna undertecknas, alternativt att det 
under punkt 6 hänvisas till andelslagets stadgar, § 17 styrelsen. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Vårdö kommun begär 
inlösen utav samtliga av kommunens totalt 10 andelar i bolaget. 
----- 
 

Kommunfullmäktige §40/13.10.16, INLÖSEN AV ANDELAR, ANDELSLAGET BOCKNÄS VATTEN 
Bilaga 1 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att begära inlösen utav samtliga av kommunens totalt 
10 andelar i bolaget. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
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Kommunstyrelsen §109/26.10.2016, UNDERTECKNANDE AV AVTAL, ANDELSLAGET BOCKNÄS 
VATTEN 

 
Bilaga 3 
 
Bilagan innehåller stadgar samt avtalsförslag. 
 
Konstateras att det i stadgarna framgår att Vårdö kommun skall ha en plats i 
styrelsen. 
 
Handlingarna kan därför undertecknas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att underteckna avtalsförslaget som återfinns i bilagan. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

 
Kommunstyrelsen §27/5.4.2017 

 

Bilaga 3 
 
Avtalet som refereras till i ovanstående paragrafer har ej ratificerats. I bilaga 3 finns 
redovisat de skillnader som har tillkommit i det nya avtalsförslaget jämfört med det 
förslag som senast behandlades i kommunstyrelsen. 
 
Sammantaget så har det skett ganska många förändringar, men inga förändringar 
som ändrat något i det sakliga innehållet i avtalet. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner att avtalet undertecknas. Kommunstyrelsens ordförande 
undertecknar handlingarna. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 28 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §28/5.4.2017 
Bilaga 4 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 
- Lantbruksnämnden 1. 
- NÅHD, fst 2 och ffmg 1. 
- ÅKF, fst 2 och 3. 
- Oasen, fst 2. 
- BTN 1 och 2. 
- SN 1. 

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

§ 29 TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen §29/5.4.2017 
Bilaga 5 
 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 
- LR, beslut, ersättning stödundervisning. 
- LR, beslut, stödundervisning på svenska för elever från andra länder. 
- LR, ny ledamot i skärgårdsnämnden. 
- Agenda 21, rapport. 
- Oasen, principer för beläggning av tomma platser. 
- Information från Visit Åland. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar meddelandena till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. Kommundirektören ges mandat att utfärda en fullmakt till en person 
att rösta å Vårdö kommuns vägnar på Visit Ålands årsstämma. 
--------------------------- 
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§ 30 BEREDSKAPSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN, ÅTERREMISS 

Gemensamma räddningsnämnden, §18/9.4.2014, VÅRDÖ KOMMUN – BEREDSKAPSPLAN FÖR 
NORMALA OCH UNDANTAGS FÖRHÅLLANDEN 
 
Vårdö kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden har reviderats.  
 
Bilaga A-RN § 18, beredskapsplan, Vårdö kommun  
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför  
kommunstyrelsen beredskapsplanen för normala och undan 
tagsförhållanden i Vårdö kommun enligt bilaga A-RN § 18.  
 
Beslut:  
Enligt förslag.  

----- 
 
Kommunstyrelsen §15/15.02.2017, BEREDSKAPSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN 

 

Bilaga 8 
 
Konstateras att det förflutit en tid sedan ärendet passerade nämnden. Att planen ej 
reviderats uppmärksammades i samband med brandinspektionen i januari. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att planen antas. 
 
Beslut:  
Ärendet återremitteras till kommundirektören för att införa mer dagsaktuell fakta 
till beredskapsplanen. 
----- 

 
  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 2/5.4.2017 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 12 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

Kommunstyrelsen §30/5.4.2017 
 
Bilaga 6 
 
Planen är nu rättad enligt kommunstyrelsens önskemål. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att beredskapsplanen antas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 31 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, WÅRDÖ HANDELS AB 

Kommunstyrelsen §31/5.4.2017 
 

Bilaga 7 
 
Jordförvärvsutlåtandet gäller att Wårdö handels Ab förvärvar tillbaka 
butiksfastigheten från de tidigare köpmännen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tillstyrker jordförvärvet. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 32 AVTAL OM BARNSKYDD, RÄDDA BARNEN 

Sn §7/28.02.2017, AVTAL OM UTBILDNING OCH STÖD INOM BARNSKYDDETS FAMILJEVÅRD RÄDDA 
BARNEN R.F. – VÅRDÖ 

 
Enligt gällande lagstiftning om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen som 
trädde i kraft 31.3.2015 skall kommunerna ordna den förberedande utbildning som krävs enligt 
1 § 2 mom. familjevårdarlagen och tillgodose familjevårdarnas behov av övrig förberedelse för 
uppdraget samt tillse att familjevårdarna får den arbetshandledning och den fortbildning som 
de behöver för sitt uppdrag.  
Rädda Barnen r.f. på Åland har tillsänt kommunerna ett fortsatt avtalsförslag, bilaga 2, om 
utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård. Det förlängda avtalet gäller endast 
förberedande utbildning för nya familjehem. Avtalsperioden sträcker sig från 1.1.2017 – 
31.5.2018.  Parter är Rädda Barnen r.f. och kommunerna på Åland. 
Den totala kostnaden beräknas till max 9300 euro för samtliga kommuner och hela perioden. 
Vårdös utgifter är max 126 euro. Utgifterna belastar kontot för barnskydd. 

 
Socialsekreterarens förslag: 
Socialnämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen att det fortsatta avtalet godkänns 
mellan Rädda Barnen r.f. och Vårdö kommun. 
 
Socialnämndens beslut: 
Förslaget godkändes. 

----- 
 
Kommunstyrelsen §32/5.4.2017 

 

Kommundirektörens förslag: 
Enligt socialnämndens förslag. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 33 AVSKRIVNING AV FORDRAN 

Kommunstyrelsen §33/5.4.2017 
 

 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen skriver av dessa två fordringar då kostnaderna för att driva in 
dessa fordringar är större än fordringarnas värde. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 

  

Kundnummer 3080 Kundnummer 3080

F-nr 1408 F-nr 5149

Datum 4.12.2014 Datum 19.6.2013

Belopp 159,36 Belopp 146,3

Moms 38,2464 Moms 35,112

Summa 197,6064 Summa 181,412

Ränta 46,93152 Ränta 60,31949

Summa t. 31.12.16 244,5379 Summa t. 31.12.16 241,7315

Summa inkl moms 379,0184

Summa inkl ränta 486,2694

Förutsättningar

Stämning kan ej göras hos Ålands tingsrätt, utan stämning skall göras där personen nu

bor oavsett var skulden har uppstått.

Personen bor i Sverige, men skulder rörande vattenförbrukningar hanteras av 

Nacka tingsrätt (Mark- och miljödomstolen) istället för ordinarie tingsrätt.

Kronofogdemyndigheten vill ha drygt 60 € per år som det tar att driva in skulden.

Detta kan också utsökas genom stämning.
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§ 34 YTTRANDE ÖVER NY AVFALLSLAG 

Kommunstyrelsen §34/5.4.2017 
 

Bilaga 8 
 
Avfallslagen m.m. återfinns i bilagan. 
 
Enligt bilagan så framgår att lagförslaget är en blankettlagstiftning till rikets lag. Det 
som ej framgår av texten, men som däremot framgår av rikets lagstiftning är att 
kommunen ges ansvaret att kontrollera slamtömning från slamavskiljare och 
slambrunnar. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande: 
 
Positivt att det kommer lagstiftning som gör att det går att komma tillrätta med 
övergivna fordon, vilket tidvis har varit ett problem i kommunen. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 35 YTTRANDE ÖVER NY FÖRVALTNINGSLAG 

Kommunstyrelsen §35/5.4.2017 
 
Bilaga 9 
 
Landskapsregeringen föreslår förändringar i flera lagar i syfte att göra förvaltningen mer 
elektronisk än idag. Den första förändringen är att de nuvarande fysiska anslagstavlorna 
skall bytas ut mot elektroniska anslagstavlor på kommunens hemsida, samt 
följdverkningar. Övriga förändringar rör elektronisk delgivning.  Förslagen finns på sidorna 
25-26 i bilagan. Detaljmotiveringarna finns på sidorna 29-50. 
 
Lagändringarna uppskattas i sin helhet då det finns potential att förenkla och effektivisera 
förvaltningen. Dock så måste det påpekas att det finns en klar risk med lagförslagens 
nuvarande formuleringar att effekten blir precis tvärt om, dvs. en ökad byråkratisering 
samt en ineffektivisering.  
 
Då landskapsregeringen är ställd under samma lagar som kommunerna (i detta avseende) 
så borde förutsättningarna vara goda att nå en samsyn där effektivitet kan möta lag. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen avger följande yttrande: 
Detaljmotiveringarna bör gås igenom av någon person som arbetar på hög nivå 
inom landskapets förvaltning med syftet att försöka göra lagstiftningen mindre lag-
tung och därmed göra den så effektiv som möjligt utan att rättssäkerheten 
äventyras. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 36 BTN AVLOPPSVERKET 

Byggnadstekniska nämnden § 13 /20.3.2017, VÅRDÖ RENINGSVERK INVESTERING FÖR 
FÖRBÄTTRAD KVÄVERENING 

 
Vårdö reningsverk i Strömsby har miljötillstånd för flertalet år än. Det som påpekats 
i tillstånd och efter inspektioner är att kvävereningen behöver förbättras. 
Kvävereningen är inte så långt från obefintlig. 
 
Luftning är en sak som diskuterats med ÅMHM.  
Vårdö kommun skulle för en mindre summa få köpa delar av ett gammalt 
reningsverk från Sund kommun för att förbättra luftningen. Delarna har ännu inte 
hämtats, det kan dock vara så att den lösningen räcker för att få en fullgod 
kväverening. 
 
Kommunteknikern har varit i kontakt med Raita Enviroment OY för att hör om det 
kunde vara möjligt att få tag i nya luftpumpar som kunde installeras i befintligt verk 
och därmed öka kvävereduktionen. Företaget menade dock att det med flera tankar 
med luftning och mixing kunde vara möjligt att få ner kvävereduktionen till den nivå 
miljötillståndet kräver. Dock önskade företaget utreda/projektera det närmare för 
att kunna garantera funktionen. 
 
Ärendet har lyfts igen då kommunen för tillfället har en del medel i kassan som kan 
användas för nödvändiga investeringar gällande infrastruktur och byggnader. 

                                     
                                     Kommunteknikerns  förslag 
                                     Kommunteknikern gör en förfrågan till Raita Enviroment OY om att 
                                     projektera en lösning för att förbättra kvävereduktionen i avloppsverket.  
                                     Denna görs under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar medel till detta och  
                                     den investering som behövs för genomförandet. 
                                     Kommunteknikern tar fram kostnadsförslag för detta. 
  

Beslut:  
Enligt förslag ärendet vidare till kommunstyrelsen. 
----- 
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Kommunstyrelsen §36/5.4.2017 
 
Bilaga 10 
 
Kalkylen ger vid handen att dylik åtgärd kostar drygt 40 000 € exkl. moms.  
 
Vissa ökade driftskostnader kommer som följd av investeringen men de är i 
sammanhanget försumbara och avser elkostnader. 
 
För att uppfylla miljötillståndet anses det motiverat med ovanstående investering. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner att ovanstående projekt projekteras. 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att investeringsbudgeten 
utökas med 38 000 € för att förbättra kvävereningen vid avloppsreningsverket. 
 
Förslag från ledamot Carl-Gustav Sjölund att man samtidigt utreder automatiken för 
fosforreningen i syfte att få ner kostnaden för kemikalier. En helhetsplanering över 
reningsverket och reningsprocessen skall uppgöras. Investeringsprojektet måste ha 
en nytta för framtida uppgraderingar av reningsverket. I övrigt enligt förslag. 
 
Beslut:  
Enligt ledamot Sjölunds förslag. 
--------------------------- 

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 2/5.4.2017 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 20 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 37 FYLLNADSVAL, ERSÄTTARE NÅHD FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 

Kommunstyrelsen §37/5.4.2017 
 

 
 
Kommundirektören vill göra kommunstyrelsen uppmärksam på att Marie-Louise 
Påvals ersättare, Linda Wiktorsson-Lång har flyttat ut från kommunen och således 
förlorat sin valbarhet. 
 
Fyllnadsval behöver därför förrättas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en ny namngiven ersättare 
väljs. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Göran Abrahamsson väljs 
på Linda Wiktorsson-Långs plats. 
--------------------------- 

  

Organ: Norra Ålands Högstadiedistrikt

Medlemmar 2+2

Mandatperiod 2016-2019

Ordinarie Ersättare

Marie-Louise Påvals Linda Wiktorsson-Lång

Carl-Gustav Sjölund Marie Lundell



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 2/5.4.2017 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 21 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 38 GEMENSAM SKRIVELSE TILLSAMMANS MED ÖVRIGA 

SKÄRGÅRDSKOMMUNER ANGÅENDE TURLISTOR PÅ VAJERFÄRJORNA 

Kommunstyrelsen §38/5.4.2017 
 
Ett förslag på gemensam skrivelse från Kumlinge kommun presenterades på mötet. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen omfattar skrivelsen. 
--------------------------- 
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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 21-26, 28-31, 34-38 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 20, 27, 32-33 

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: 20, 27, 32-33 
 
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. 
 

 


