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 § 39 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §39/27.4.2017 
 
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 torsdagen den 20.4.2017 kungjorts att kommunstyrelsen 
sammanträder torsdagen den 27.4.2017 på Vårdö kommunkansli i Vårdö kl. 19 och att 
protokollet är framlagt för allmänheten till påseende fredagen den 28.4.2017.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande torsdagen den 20.4.2017. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 40 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §40/27.4.2017 
 
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 Gerd Lönnström. 
--------------------------- 
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§ 41 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunstyrelsen §41/27.4.2017 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns, med följande tillägg: 
- Avtal befolkningsregistercentralen, § 44 utgår ur föredragningslistan och 

följaktligen korrigeras alla paragrafnummer så att ej en lucka uppstår. 
- Anhållan från Vårdö Bönehus, tas upp som en ny § 50. 
- Besvär mot LR beslut ÅLR 2016/9352, tas upp som en ny § 51. 
- Färg på Vårdöbrons balkar, tas upp som en ny § 52. 
- Sent inkommen faktura för arbeten utförda 2015, BTN, tas upp som en ny § 53. 
--------------------------- 
 
 

§ 42 UTTAGANDE AV SEMESTER, KOMMUNDIREKTÖREN 

Kommunstyrelsen §42/27.4.2017 
 

Kommundirektören önskar att uttaga semester under nedanstående datum: 
2.5–5.5 samt 26.6–30.6. 
 
Kansliet kommer ej att vara sommarstängt under 2017.  
 
Kommundirektörens förslag: 
- 
 
Beslut:  
Ledigheten beviljas för ovanstående period. 
--------------------------- 
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§ 43 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

Kommunstyrelsen §43/27.4.2017 
 

Bilaga 1 
 
Bifogas bokslut inklusive resultaträkning, finansieringskalkyl, balansräkning och 
verksamhetsberättelse för år 2016.  
 
Verksamhetsbidraget uppgår till – 2 578 942,68 €, årsbidraget uppgår till 282 244,93 € 
och räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar uppgår till 91 599,07 €. 
 
Verksamhetsbidraget har ökat med 0,8 % jämfört med föregående år, 
verksamhetskostnaderna har minskat med 0,5 %, verksamhetsintäkterna har minskat 
med 8,1 % mest på grund av minskade dagpenningar. 
  
Skatteintäkterna ökade med 9,37 % jämfört med föregående år, och landskapsandelarna 
ökade med 0,9 % jämfört med föregående år. 
 
Årsbidraget är det näst högsta under åren 2004-2016, endast 2014 visar ett bättre 
årsbidrag.  
 
Budgeten för 2016 har hållits för de allra flesta resultatområden, men avvikelser finns 
som ej har behandlats utav kommunfullmäktige såsom överskridningar. 
 
Kassamedlen ökade under året med 214 132,21 €, dels pga. det starka årsbidraget i 
kombination med en förhållandevis låg investeringskostnad. Nyckeltalen visar på 
tillfredsställande nivåer.  
 
På grund av bokföringssättet framstår den relativa skuldsättningsgraden som hög, vilket 
beror på att främmande kapital, övriga skulder, anslutningsavgifter, har ökat i snabbare 
takt än kommunens eget kapital.  Skuldsättningen i avseende på lån som löper mot ränta 
har minskat, och kommer vid slutet av 2017 att bestå endast av l två andskapslån för 
bostadsproduktion. Lån per invånare uppgick per 31.12.2016 till 2 032 €. 
Ett lån med lågt saldo förfaller under 2017.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet inklusive verksamhetsberättelse för år 2016, och 
tillställer detta revisorerna för granskning. Revision hålls 16–17.5. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 44 AVTAL PROANS 

Kommunstyrelsen §44/27.4.2017 
 

Bilaga 3 
 
Bifogas avtalet. 
 
Då kommunen redan samlar in förpackningsmaterial enligt avtalets specifikation så 
blir undertecknandet av avtalet endast en vinst utan något extra arbete. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att avtalet kan undertecknas. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 45 ANSÖKAN UTMÄRKELSETECKEN 

Kommunstyrelsen §45/27.4.2017 
 

Bilaga 4 
 
Bifogas förfrågan/ansökan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar ställning till huruvida förslag skall lämnas på personer som bör få 
utmärkelsetecken. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen tecknar ovanstående till kännedom. 
------------- 

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 3/27.4.2017 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 8 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 46 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §46/27.4.2017 
Bilaga 5 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 
- NÅHD, fst 3. 
- OMSN 2. 
- SKBN 1. 
- Företagsam skärgård, styrelseprotokoll. 
- SN 2. 

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

§ 47 TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen §47/27.4.2017 
Bilaga 6 
 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 
- K-dir lunchmöte om kst. 
- Skrivelse om landskapsandelssystemet. 
- Turlistan på Töftöfärjan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar meddelandena till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 48 YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYTT LANDSKAPSANDELSSYSTEM 

Kommunstyrelsen §67/20.7.2016, BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYTT 
LANDSKAPSANDELSSYSTEM, LR 

Bilaga 8, 8,1 
 
Landskapsregeringen har begärt ett utlåtande över förslaget till nytt 
landskapsandelssystem. Rapporten samt remissbrevet återfinns i bilaga 8. Bilaga 8,1 
är kommundirektörens förslag till yttrande i sin helhet. 
 
Kommunens representanter närvarade också vid informationstillfället den 31 maj. 
 
Nedan återges kommundirektörens förslag i korthet: 
 

Allmänna synpunkter 

1. Den totala summan som fördelas till kommunerna i form av landskapsandelar svarar dåligt mot effektmål 1 i 

rapporten. 

2. Nedskärningen i landskapsandelarna från 2016 års nivå till 2018 slår mot de svaga kommunerna och gynnar 

de starkare kommunerna. Vårdös ”inbesparingsdel” blir 2, 75 gånger större än genomsnittet. 

3. Kommunen undrar hur det blir med de retroaktiva ersättningarna för åren 2016-2017 som finns i nuvarande 

system men som kommunerna ej ”hinner” få ersättning för innan det nya systemet träder i kraft. 

4. Den lagstadgade verksamheten står för mer än 95 % av Vårdö kommuns kostnader (bokslut 2015). Mot den 

bakgrunden skall den aviserade inbesparingen i systemet ställas i relation till effektmål 1. 

 

Synpunkter enligt rapportens disposition 

1. Skatteutjämningen bör fastställas till att utgöra 50 % av den totala utdelningen i LS-systemet. 

2. Indexjusteringar av basbeloppen skall göras årligen enligt rapportens beskrivning och inte ”glömmas bort” 

som gjorts i nuvarande system. 

3. Om STR (särskild träningsundervisning m.m.) ingår i KST-andelen så är den andelen alldeles för låg. 

Dagens ersättningsgrad om 48, 8 % ändras i det nya systemet till 13 %. 

4. Kommunen vill i nästa remissrunda har svar på hur landskapsandelssystemet skall integreras med KST-

lagstiftningen.  

5. Anläggningsstöden för ytterskärgård och samarbetsstöden skall ligga utanför systemet och ej belasta övriga 

andelar eller totalsumman. 

6. Under avsnittet 3.1 så är det viktigt att dessa kompensationer tillfaller kommunerna. Särskilt viktigt för 

Vårdös del som har ca 48 % av arbetskraften som utpendlare. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen omfattar kommundirektörens förslag och sänder det vidare till 
kommunfullmäktige för fastställande. 
 

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 3/27.4.2017 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 10 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att följande synpunkt läggs till kommundirektörens 
förslag: 
 
Landskapets inbesparing på kommunerna måste fördelas på alla ålänningar 
likvärdigt och oberoende av var man bor då alla ålänningar har samma rätt till 
kommunernas service oberoende av boningsort. 
 
Landskapets inbesparing på kommunerna bör därför om möjligt beaktas utifrån 
landskapets totala årsbudget.  
 
Detta motiveras även av att alla arbetande ålänningar oberoende av boningsort har 
bidragit till de totala skatternas uppkomst. 
 
Kommunstyrelsen tillåter kommundirektören att göra redaktionella ändringar i 
förslaget. 
----- 
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Kommunstyrelsen §48/27.4.2017 
Bilaga 7, bilaga 7.1 
 
Konstateras att ingen av kommunens tidigare ståndpunkter beaktats. 
Landskapsregeringen avser fortfarande att inbespara 4 M € jämfört med vad som 
utbetalats till kommunerna under 2017. 
 
Delar man 4 M € med antalet ålänningar så blir summan 137,93/inv. Summa/inv 
gånger antalet bosatta på Vårdö per 31.12.2016 blir 60 552 €.  
 
Istället för ovanstående så skulle Vårdös inbesparing/inv enligt 2017 års beräkningar 
(jämfört med nuvarande) vara 341,41 eller 149 877 € totalt. 
 
I samma beräkningar så kan man också konstatera att några kommuner kommer att 
få mer i landskapsandelar i det nya systemet jämfört med nuvarande. Sätter man 
minskningen av landskapsandelar i relation till kommunens totala kostnader 
(3 001 703 €, 2016) så skall 4,99 % av kommunens totala kostnader bort till 2018. 
Om man utgår från att en skattehöjning på 1 % ger 62 000 € i ökad skatteintäkt så 
skulle skatten behöva höjas med 2,42 % för att täcka inkomstbortfallet i 
landskapsandelar. Slutsatsen för kommunstyrelsen bör vara att relativt massiva 
inbesparingar måste göras till 2018 års budget.  
 
På grund av § 53 Övergångsperiod, så kommer effekterna av minskningen av 
landskapsandelarna vara extra kännbara för kommunen under åren 2018-2020.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet som finns refererat i bilaga 7.1. 
 
Beslut:  
Enligt förslag.  
--------------------------- 
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§ 49 DISKUSSION OM LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG PÅ NY 

KOMMUNINDELNING 

Kommunstyrelsen §49/27.4.2017 
 
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr5-2017-pleni-rk1a.pdf 

 
Sedan kallelsen gått ut så har landskapsregeringen skickat en möjlighet till 
kommunerna att yttra sig angående förslaget till ny kommunstruktur samt den 
planerade processen för förverkligande. 
 
Vårdö kommun har sina verksamheter samt ekonomiska förutsättningar i god 
ordning och är ej i närheten att uppfylla kriterierna för att vara en ”kriskommun” 
enligt finsk lagstiftning. Det är med hänsyn till verksamheterna samt de ekonomiska 
förutsättningarna som rikets regering har gått in för att slå samman kommuner. 
 
Eftersom Vårdö kommun har sina verksamheter och ekonomi i god ordning så 
förväntar sig kommunen att landskapsregeringen respekterar den kommunala 
självstyrelsen och ej slår samman kommunen med våld mot kommunens vilja. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar regeringens möjlighet och förhåller sig till detsamma i beslut, 
samt för det vidare till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige svarar 
landskapsregeringen följande: 
 
Vårdö kommun har sina verksamheter samt ekonomiska förutsättningar i god 
ordning och är ej i närheten att uppfylla kriterierna för att vara en ”kriskommun” 
enligt finsk lagstiftning. Det är med hänsyn till verksamheterna samt de ekonomiska 
förutsättningarna som rikets regering har gått in för att slå samman kommuner. 
 
Eftersom Vårdö kommun har sina verksamheter och ekonomi i god ordning så 
förväntar sig kommunen att landskapsregeringen respekterar den kommunala 
självstyrelsen och ej slår samman kommunen med våld mot kommunens vilja. 
--------------------------- 

http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr5-2017-pleni-rk1a.pdf
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§ 50 ANHÅLLAN FRÅN VÅRDÖ BÖNEHUS 

Kommunstyrelsen §50/27.4.2017 
 
Vårdö bönehus har inkommit med en anhållan där de ber kommunen att reservera 
548,79 € i 2018 års budget för kompensation för fastighetsskatt. 
 
Tidigare år så har kommundirektören i slutet på året ersatt bönehuset i form av 
tjänstemannabeslut till en nivå som är lägre än det som bönehuset har erlagt i 
enlighet med ett styrelsebeslut från 2013. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner att kommundirektören löpande ersätter Vårdö 
bönehus för erlagd fastighetsskatt. Ersättningen sker mot redovisning år för år och 
belastar även fortsättningsvis 105 Kansli. Det sker även fortsättningsvis genom 
tjänstemannabeslut. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 51 BESVÄR MOT LR BESLUT 2016/9352 

Kommunstyrelsen §51/27.4.2017 
 
Beslut 2016/9352 rör Hummelviks status som ändhamn samt Vårdö kommuns 
status som skärgårdskommun. 
 
Förvaltningen har arbetat vidare med frågan huruvida det skulle gå att besvära sig 
mot beslutet ovan, trots att LR allt sedan beslutet fattats påstått att det inte går. 
 
Kommunen har även genom olika former av dialog försökt få landskapsregeringen 
att ändra sin uppfattning, inte minst med tanke på att de medgett att någon 
konsekvensanalys ej gjordes, samt att utfallet har blivit förhållandevis illa för 
enskilda i näringslivet m.m. Landskapsregeringen har ej ändrat sitt beslut. Därför så 
skulle styrelsen behöva utfärda en fullmakt till kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören att underteckna ett eventuellt beslut. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utfärdar en fullmakt till kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören att underteckna ett eventuellt besvär. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 52 FÄRG PÅ VÅRDÖBRONS BALKAR 

Kommunstyrelsen §52/27.4.2017 
 
På några dagars varsel har LR gett kommunen i möjlighet att uttala sig angående 
vilken färg kommunen önskar se på balkarna till nya Vårdöbron. 
De färger som LR valt ut är 5024, 6034 och 7001. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bestämmer sig för vilken färg som förordas. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen förordar 7001. 
--------------------------- 
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§ 53 SENT INKOMMEN FAKTURA FÖR ARBETEN UTFÖRDA 2015, BTN  

Byggnadstekniska nämnden §28/24.4.2017, SENT INKOMMEN FAKTURA FÖR ARBETEN 
UTFÖRDA UNDER 2015 MATTLÄGGNING I VÅTRUM VÅRDÖ KOMMUNKANSLI 

 
                                     Firma Joakim Sundborg utförde 2015 arbeten i Vårdö kommunkansli när toaletter 
                                     I kommunkansli och i en av kommunkansliet lägenheter renoverades. 
                                     Nu har en faktura inkommit daterad 24.03.2017 om 2835 euro exkl.moms. 
                                      
                                     Arbetet utfördes under 2015 men blev kraftigt försenat och en del gällande detta  
                                     finns antecknat. 
 
                                     Kommunteknikerns  förslag 
                                     Fakturan för arbetet skall betalas men det budgeterades för 2015 och anslag finns 
                                     inte för detta. Kommunstyrelsen bör ta ställning gällande betalningen och  
                                     entreprenören tillfrågas om eventuell kompensation för försenat arbete i enlighet 
                                     med allmänna avtalsvillkor för byggentreprenader. 
 

Beslut:  
Ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunteknikern besiktigar det utförda 
arbetet innan styrelsen behandlar frågan. 
----- 

 
Kommunstyrelsen §53/27.4.2017 

 
I skrivandes stund så är det oklart huruvida pengarna har reserverats i balansen 
under 2015, förmodligen inte. Ska man vara korrekt så borde det ha gjorts om man 
vet att en faktura blir sen och hamnar på ett senare år, för att det ej skall belasta en 
budget i ett senare skede. 
 
Dock så kan kommundirektören ej se att detta är ett politiskt ärende utan det skall 
istället hanteras av förvaltningen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Ärendet hanteras och avslutas av förvaltningen. 
 
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 40-43, 45-53 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 39, 44 

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: 39, 44 
 
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. 
 

 


