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 § 48 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §48/05.06.2018 
 
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 tisdagen den 29.05.2018 kungjorts att kommunstyrelsen 
sammanträder tisdagen den 05.06.2018 på Vårdö kommunkansli i Vårdö kl. 19 och att 
protokollet är framlagt för allmänheten till påseende onsdagen den 06.06.2018.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande tisdagen den 05.06.2018. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 49 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §49/05.06.2018 
 
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 Gerd Lönnström. 
--------------------------- 

§ 50 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA 

Kommunstyrelsen §50/05.06.2018 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: 
- Avtal om ny hemsida, tas upp som ny § 67. 
- LR, brev till kommunerna om hur ärendet med ny kommunstruktur har hanterats, tas 

upp som ny § 68. 
---------------------------  
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§ 51 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §51/05.06.2018 
Bilaga 1 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 
- ÅKF fst 2. 
- NÅHD fst 2. 
- BTN 4 och 5. 

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

§ 52 TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen §52/05.06.2018 
Bilaga 2 
 
Följande handlingar/beslut delges kommunstyrelsen: 
- Begäran om utlåtande, alkoombud. 
- Beslut om Båthusviksvägen. 
- Förhandsbesked om kollektivtrafiken 2018. 
- Beslut om stöd för kollektivtrafiken 2017. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar meddelandena till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
---------------------------  
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§ 53 FULLMÄKTIGES LAGLIGHET MÖTENA 08.05.18 OCH 24.05.18 

Kommunstyrelsen §53/05.06.2018 
 
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://vardo.ax/images/protokoll/kfge/2018/kfge3-08.05.18%20protokoll.pdf  
http://vardo.ax/images/protokoll/kfge/2018/kfge4-24.05.18%20protokoll.pdf  
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten som kommunfullmäktige fattat vid 
sammanträdena 08.05.18 och 24.05.18 har tillkommit i laga ordning, och besluten kan 
verkställas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 
  

http://vardo.ax/images/protokoll/kfge/2018/kfge3-08.05.18%20protokoll.pdf
http://vardo.ax/images/protokoll/kfge/2018/kfge4-24.05.18%20protokoll.pdf
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§ 54 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN  

Kommunstyrelsen §54/05.06.2018 
Bilaga 3  
 
Då Vårdö kommun numera varaktigt avlönar 30 helårsverken så skall, enligt 
gällande lagstiftning, en likabehandlingsplan upprättas. 
 
Förslaget är utskickat till kommunstyrelsen, som vid behov tillför skrivningar. Sedan 
bör förslaget tillställas kommunens samtliga enheter. Dessa enheter lämnar sedan 
sina synpunkter till föredragande tjänsteman och sedan lämnar nämnderna 
synpunkter på förslaget. Förslaget behandlas sedan på nytt av kommunstyrelsen för 
att sedan fastställas av kommunfullmäktige. Planen kan sedan börja gälla formellt 
från 1.1.2019. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag och tillställer det till respektive 
enhetschef med personalansvar. Kommunstyrelsen förväntar sig att respektive nämnd 
har behandlat förslaget senast 31.10.2018. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 55 FLAGGPOLICY FÖR VÅRDÖ KOMMUN  

Kommunstyrelsen §55/05.06.2018 
 
Nedan redogörs för kommunens nuvarande flaggpolicy. 

 
 
Kommundirektörens förslag 
Vid behov tas beslut om att öppna upp flaggpolicyn, samt direktiv för vad som bör 
förändras. Fastighetsskötaren hörs i samband med eventuellt öppnande. 
 
Beslut:  
Då Strömsgårdens flaggstång är kommunens officiella samt att de flesta 
flaggdagarna är helgdagar så är det vettigt att Strömsgårdens personal hissar och 
halar flaggan där. Ärendet sänds till omsorgsnämnden för att beredas vidare inför 
att styrelsen tar beslutet. Omsorgsnämnden får gärna utöka eller minska 
Strömsgårdens flaggdagar. 
---------------------------  

Dag Skolan Strömsgården Radhusen

30.mar Demilitariseringsdagen x x x

Sista söndagen i april Ålands flaggas dag x x x

9.jun Ålands självstyrelsedag x x x

5.feb Runebergsdagen x

1.maj Första maj x

Andra söndagen i maj Mors dag x

Midsommarafton Midsommarafton x x

Midsommardagen Finlands flaggas dag x

24.okt FN-dagen x

Andra söndagen i november Fars dag x

6.nov Svenska dagen x

6.dec Finlands självständighetsdag x

Sista skoldagen Skolavslutning x

Första skoldagen Skolstart x

Flaggningsregler:

Flaggstången vid Strömsgården är kommunens officiella flaggstång.

Flaggan hissas kl. 08.00 och halas vid solnedgången, dock senast kl. 21.00 sommartid.

Midsommardagen och självständighetsdagen utgör undantag.

Flaggningen på självständighetsdagen avslutas 20.00.

Om flaggdag infaller på annan dag än helgdag kan det flaggas även vid skolan.
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§ 56 DIREKTIV ANGÅENDE UPPGÖRANDE AV ÅLANDS OMSORGSFÖRBUNDS 

BUDGET FÖR 2019  

Kommunstyrelsen §56/05.06.2018 
 
Länk till bokslut: 
http://www.aof.ax/sites/www.aof.ax/files/attachments/page/bokslut_2017.pdf  
 
Av ÅOFs bokslut för 2017 års verksamhet framgår flera omständigheter som måste 
diskuteras inför 2019 års verksamhetsår. 
 
- Sättet varpå kommunerna debiteras måste ändras. Inför 2017 års verksamhet så 

ändrades debiteringsgrunden varpå man införde stödbehovsbedömningar på 
klienterna och så skulle kommunerna debiteras enligt dessa bedömningar. 
Kortfattat kan det nämnas att kommunerna ej faktureras enligt dessa 
bedömningar utan att ”slutfakturan” regleras utifrån flera interna faktorer som 
det ej som ägarkommun går att överblicka. Det är viktigt att påpeka att 
stödbehovsbedömningarna som vårdmetod är bra, men att det uppenbarligen 
ej fungerar som betalningsgrund. Då styrelsen i Ålands omsorgsförbund nu har 
gått in för en form av solidarisk betalningsgrund så kan den betalningsgrunden 
med fördel börja tillämpas direkt från år verksamhetsåret 2019 samtidigt som 
stödbehovsbedömningarna fortsätter i ”bakgrunden” och ligger till grund för 
servicebehovet. 

- Om ej ovanstående kan omfattas så bör ÅOF åtminstone återgå till den 
betalningsgrund som fanns innan stödbehovsbedömningarna började användas. 

- I vilket fall som helst så måste verksamhetsformen ”korttidshem” upphöra som 
egen debiteringsgrund av rent ekonomiska orsaker. Verksamheten är dyrare än 
den högsta stödbehovsbedömingsnivån inom boendeservice. Med fördel så 
återgår kortidshem till boendeservicens verksamhet. 

 
Kommundirektörens förslag 
Kommundirektören samt kommunens representanter i Ålands omsorgsförbund uppdras 
att verka för att ovanstående punkter verkställs. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

  

http://www.aof.ax/sites/www.aof.ax/files/attachments/page/bokslut_2017.pdf
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§ 57 FASTIGHETSUNDERSTÖD  

Kommunstyrelsen §57/05.06.2018 
 
Bilaga 4  
 
Årets fastighetsunderstöd skall fördelas. Liksom tidigare år så finns 3 000 € 
budgeterat. Fördelas anslaget enligt tidigare års principer så skulle utfallet bli enligt 
nedanstående figur. 

 
Utfallet för respektive fastighet är samma som tidigare år med smärre variationer. 
 
Beslut om varje bidrag fattas separat enligt nedanstående jävsförklaringar. 
 
Magnus Lundell meddelar jäv när beslutet om Bönehuset tas. 
 
Gunilla Boman meddelar jäv när beslutet om Erkas bidrag tas. 
 
Kommundirektörens förslag 
Fastighetsunderstöden fördelas enligt ovanstående figur. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 
  

POÄNG BIDRAG KOSTNADSSTÄLLE

BÖNEHUS 10,95 742,37 €              

SOLHULT 12,4 840,68 €              

ERKAS 4,5 305,08 €              

VÅRDKASEN 10,925 740,68 €              

SEFFERS 5,475 371,19 €              

TOTALT 44,25 3 000,00 €           C100
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§ 58 FÖRDELNING AV UNGDOMS/IDROTTSBIDRAG SAMT ALLMÄNNA 

KULTURBIDRAG  

Kommunstyrelsen §58/05.06.2018 
 
Bidragen har tidigare fördelats av SKBN och fördelas från 2018 av kommunstyrelsen 
i enlighet med SKBNs önskemål. 
 

 
 
Då det ej av själva ansökan har framkommit vilket bidrag som söks så har dessa 
uppgifter hämtats in. I årets budget så finns 11 500 € att fördela som 
ungdoms/idrottsbidrag samt 2000 € att fördela som allmänt kulturbidrag. 
 
Kommundirektörens förslag 
Ärendet återremitteras till kommundirektören. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 

  

Ungdoms/idrotts-bidrag Beviljat 2015 Beviljat 2016 Beviljat 2017 Ansökt 2018

Inkomna ansökningar är:

Vårdö IK 5 000 €          6 000 €          6 000 €          6 000 €         

Ålands 4H 1 150 €          1 150 €          1 500 €          -  €             

SKUNK 1 200 €          1 200 €          900 €              -  €             

Södra Vårdös ungdomsförening 2 000 €          1 500 €          4 000 €          3 000 €         

Hembygdens väl r.f. 1 150 €          1 150 €          -  €              1 150 €         

Totalt 10 500 €        11 000 €        12 400 €        10 150 €       

Allmänt kulturbidrag Beviljat 2015 Beviljat 2016 Beviljat 2017 Ansökt 2018

Inkomna ansökningar är:

Vårdö Marthaförening r.f. 1 000 €          1 500 €          1 500 €          1 500 €         

Åbo Svenska Teater 300 €              300 €              -  €              -  €             

Vårdö-Strömsby byalag 500 €              500 €              500 €              500 €            

Totalt 1 800 €          2 300 €          2 000 €          2 000 €         
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§ 59 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, VÅRDÖ BÅTVARV AB  

Kommunstyrelsen §59/05.06.2018 
 
Bilaga 5  
 
Länkar till lagstiftning: 
1. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003  
2. http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr68.pdf  
3. http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr70.pdf  
 

1. 14 § Den som i landskapet Åland söker lagfart eller inteckning eller registrering till säkerhet för 
legoavtals bestånd skall förutom i lag eller annorstädes föreskriven utredning förete antingen utredning 

därom att han innehar åländsk hembygdsrätt eller att sökanden meddelats i 2 § avsett tillstånd. 
 

2. 9 § Näringsidkare 
En näringsidkare har för sin egentliga näringsutövning jordförvärvsrätt om näringsidkaren är 

1) en fysisk person som har näringsrätt med stöd av 3 § landskapslagen om rätt att utöva näring 
(47/1996) eller 

2) en juridisk person som har beviljats näringsrätt med stöd av 4 § nämnda lag, har sin hemort i 
landskapet och vars samtliga bolagsmän eller styrelsemedlemmar har hembygdsrätt eller utan 
avbrott varit bosatta i landskapet under minst fem år. I 1 mom. avsedd jordförvärvsrätt gäller 

endast tomter som är avsatta för näringsutövning i stads- eller byggnadsplan enligt 
byggnadslagen för landskapet Åland (61/1979). Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte i fråga 

om en juridisk person som har beviljats näringsrätt som avser viss tid. 
 

Kommundirektörens förslag 
Då den sökande uppfyller kriterierna så skall jordförvärvet beviljas. 
 
Kommunstyrelsen förordar jordförvärvet. 
 
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
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003#a3-1975
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§ 60 DISKUSSION OM DEN ALLMÄNNA FASTIGHETSSKATTEN 

Kommunstyrelsen §60/05.06.2018 
 
Den allmänna fastighetsskatten omfattar bland annat vissa typer av markområden 
samt byggnader som ej kan hänföras till andra fastighetsskatteslag. Med anledning 
av skatteförvaltningens förändrade tillämpning av klassificeringen av vissa av dessa 
områden så kommer kommunen att få in betydligt mer skatt av detta slag än 
tidigare vilket framgår av nedanstående figur. Det framgår också tydligt att det är 
pga markens sammanlagda upptaxering. 
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/Vero__kiinteistoverotilasto/020_kvero
pros.px/?rxid=1d6bd8de-f153-4b94-a349-e034d8e108c5  
 

 
 
Figuren på nästkommande sida visar skattesatsen på vilken fastighetsskatten 
beräknas. Allmän skatteprocent. 

Värde, 

euro

Ändring, 

%
Värde, euro

Ändring, 

%
Värde, euro

Ändring, 

%
Värde, euro

Ändring, 

%

941 - 

Vårdö

1.1.3 

Allmän 

fastighet

sskatt % 

(byggnad

)

       3 164 € -1,2         2 109 554 € -1,2            3 124 € -1,3           2 082 412 € -1,3

1.2.1 

Allmän 

fastighet

sskatt % 

(mark)

       5 138 € 0,9         3 425 304 € 0,9          17 536 € 241,3         11 690 498 € 241,3

Ökning 12 398 €       2,413001

2017 2018 (förhandsuppgifter)

Kalkylmässig 

fastighetsskatt
Beskattningsvärde

Kalkylmässig 

fastighetsskatt
Beskattningsvärde

http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/Vero__kiinteistoverotilasto/020_kveropros.px/?rxid=1d6bd8de-f153-4b94-a349-e034d8e108c5
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/Vero__kiinteistoverotilasto/020_kveropros.px/?rxid=1d6bd8de-f153-4b94-a349-e034d8e108c5
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Som framgår av ovanstående sammanställning så har Vårdö en av de lägsta 
allmänna skatteprocenten på Åland. Att skatteutfallet ökar förhållandevis mycket 
mellan åren beror sannolikt på att nästan alla fastighetsägare har pressats över 
tröskelvärdet (om drygt 17 €) för att skatt överhuvudtaget skall uppbäras. Med 
andra ord så bör det vara så att det är många som betalar litet och ej tvärtom. I år 
så kommer kommunen sammanlagt att få in 22 898 € i allmän fastighetsskatt. Om 
den allmänna fastighetsskatteprocenten skulle minskas till 0, 00 % så uteblir alltså 
ovanstående intäkt fr. år 2019. Detta motsvarar nästan ett halvt skatteöre. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen tecknar detta till kännedom inför årets skattebeslut som tas på hösten. 
Redovisningen tillställs även kommunfullmäktige. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 

Skattesatser för kommunal inkomstskatt och fastighetsskatt 2017 och 2018

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Brändö 16,75 16,75 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00

Eckerö 18,50 18,50 0,00 0,00 0,90 0,90 0,70 0,70

Finström 19,00 19,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,75 0,50

Föglö 17,25 17,50 0,00 0,00 0,90 0,90 0,70 0,70

Geta 17,50 17,50 0,00 0,00 0,90 0,90 0,50 0,50

Hammarland 17,25 17,25 0,00 0,00 0,90 0,90 0,20 0,20

Jomala 16,50 16,50 0,00 0,00 0,90 0,90 0,50 0,45

Kuml inge 19,00 19,00 0,40 0,40 0,90 0,90 0,60 0,60

Kökar 19,75 19,75 0,00 0,00 0,90 0,90 0,80 0,80

Lemland 16,75 16,75 0,00 0,00 0,90 0,90 0,70 0,70

Lumparland 19,50 19,50 0,00 0,00 0,90 0,90 0,60 0,60

Saltvik 16,75 17,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00

Sottunga 18,00 18,00 0,50 0,50 0,90 0,90 0,70 0,00

Sund 19,50 19,50 0,00 0,00 0,90 0,90 0,75 0,50

Vårdö 19,00 19,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,15 0,15

Mariehamn 17,75 17,50 0,30 0,30 0,90 0,90 0,20 0,30

Landskomm. 17,49 17,52 0,01 0,01 0,90 0,90 0,51 0,47

-Landsbygden 17,42 17,44 0,00 0,00 0,90 0,90 0,53 0,48

-Skärgården 18,04 18,10 0,08 0,08 0,90 0,90 0,43 0,39

Åland 17,60 17,51 0,14 0,14 0,90 0,90 0,37 0,39

Kommunalskatt,

procent Stadigvarande bostad Annan bostad Al lmän skatteprocent

Fastighetsskatt, procent
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§ 61 AVTAL MED LUMPARLANDS KOMMUN AVSEENDE KÖP AV 

HEMSERVICETJÄNSTER ENLIGT SOCIALVÅRDSFÖRORDNINGEN  

Kommunstyrelsen §86/16.8.2017, AVTAL MED LUMPARLANDS KOMMUN AVSEENDE KÖP AV 
HEMSERVICETJÄNSTER ENLIGT SOCIALVÅRDSFÖRORDNINGEN 

Bilaga 6 
 
Avtalet bifogas som bilaga. 
 
Då byarna Ängö och Bussö tillhör Vårdö kommun, men ej är förbundna genom 
bilväg med övriga kommunen så är det naturligt att kommuninvånare bosatta i 
någon av ovanstående byar bör få sin hemservice av Lumparlands kommun 
(servicepunkt Kapellgården). Ett avtal beträffande detta existerar ej idag, men 
behövs följaktligen. 
 
Något som dock återstår att lösa är färdtjänst, då den enligt kommundirektören 
måste ske enligt Vårdö kommuns regler, då det annars vore i strid med 
diskrimineringslagen, 2 kap Främjande av likabehandling. 
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141325 
På grund av detta så omfattar avtalet ej färdtjänst. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Under mötet så konstateras att Lumparlands kommun vill göra vissa korrigeringar i 
avtalsförslaget. Dessa korrigeringar har ej gjorts till detta möte. Ärendet bordläggs 
således till nästkommande möte så att bägge kommuner kan ta ställning till samma 
förslag. 
  
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

Kommunstyrelsen §97/25.10.2017, AVTAL MED LUMPARLANDS KOMMUN AVSEENDE KÖP 
AV HEMSERVICETJÄNSTER ENLIGT SOCIALVÅRDSFÖRORDNINGEN 

 
Kommundirektörens förslag: 
På grund av att det ännu ej finns något förslag bordläggs ärendet till dess att 
Lumparland har behandlat ärendet. 
 
Kommundirektören ges samtidigt i uppdrag för att ombesörja så att nästkommande 
styrelsemöte hålls på Ängö/Bussö. 
  
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141325
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Kommunstyrelsen §61/05.06.2018 
 
Bilaga 6  
 
Avtalsförslaget som bilaga. 
 
Fram till att detta avtalsförslag nu ligger på bordet så har kommundirektören 
tillsammans med äldreomsorgsledaren varit på möte i Lumparland samt succesivt 
arbetat fram ett avtalsförslag. 
 
Som nämnts i tidigare paragrafer så kommer avtalet att se till att de boende på 
Ängö/Bussö har samma serviceförmåner som övriga kommuninvånare men att 
servicen utförs av Lumparland och ersätts av Vårdö kommun. Den stora skillnaden 
är att kostnaden kommer att bli något högre då restiden mellan Kapellhagen och 
Ängö/Bussö är lite längre än hemtjänstresorna på övriga Vårdö. 
 
Som tidigare nämnts så omfattar avtalet ej färdtjänst. Det finns mot bakgrund av 
detta anledning att se över färdtjänstreglerna. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att underteckna avtalet (enligt bilaga 6) under förutsättning 
att Lumparland fattar ett likalydande beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar också att färdtjänstreglerna skall ses över. 
Redovisningsuppdraget ges till socialnämnden. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 62 KOMPLETTERING AV BESLUT GÄLLANDE ASTRAKANVÄGEN  

                       Byggnadstekniska nämnden §47/21.05.2018, KOMPLETTERING AV BESLUT GÄLLANDE 
ASTRAKANVÄGEN 

 
                             Det är aktuellt med vägförättning för Astrakanvägen i Vargata. Handlingar gällande detta 
                                    sändes in första gången efter vägombyggnaden 2013 med då till lantmäteriet som  
                                    hänvisade det till landshövdingen för fastställelse.  
 
                                    Våren 2018 fick lantmäteriverket enligt beslut av vice landshövdingen i uppdrag att utföra 
                                    vägförättningen. Dock hörde landskapsregeringens infrastrukturavdelningen av sig att 
                                    en fastställelse av landskapsregeringen saknas dels för vägplanens antagande och dels  
                                    ett beslut om godkännande sav Astrakanvägen som kommunalväg. 

 
                                    Kommunteknikerns  förslag 
                                    En anhållan om att Astrakanvägen fastställs som kommunalväg sänds in efter att 
                                    kommunfullmäktige tagit ett sådant beslut.  
 
                                    Vägen förenklades en del utifrån den av landskapsregeringens trafikavdelnings  
                                    uppgjorda vägplan då landskapsregeringen meddelade om en felbudgetering i 2013 
                                    års  budget vilket gjorde att landskapets stöd för vägombyggnaden utgick.  
                                     
                                    Därmed gjordes i samråd med vägintressenterna att mindre bergsskärning utfördes  
                                    och vägens sista bit förenklades. Dock har markägaren och därmed vägintressenten 
                                    alltid önskat bibehålla den markbit som åtgick för vägombyggnaden vilket troligen  
                                    gör att kommunalvägen slutar innan och då kan godkännas ur trafiksäkerhets- 
                                    hänseende. Detta kan fastställas i samma beslut. 
 
                                    Lantmäteriförättningens första del hålls 29 maj 2018. 
                                    Ärendet till kommunstyrelsen. 
 
                                   Beslut:  
                                    Enligt förslag.  

----- 
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Kommunstyrelsen §62/05.06.2018 
 
Maria Granlid anmäler jäv och deltager ej i ärendets fortsatta behandling. 
 
Carl-Gustav Sjölund utses att justera denna paragraf. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en anhållan lämnas in till 
landskapsregeringen om att Astrakanvägen fastställs som en kommunalväg. 
Kommunteknikern verkställer beslutet. 
 
Beslut:  
Enligt förslag med tillägget att kommunens anhållan sker enligt markägarnas 
önskemål. 
---------------------------  
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§ 63 ÖPPNANDE AV BANKKONTO 

Kommunstyrelsen §41/02.05.2018, LÅNEOMLÄGGNING MAA AV FAB BIBLIOTEKSHUSETS 
LIKVIDATION 

 
Bakgrunden är att FAB Bibliotekshuset skall likvideras. I bolaget så finns ett lån i 
Ålandsbanken som måste tas över av Vårdö kommun. 
Lånets saldo per 18.4.2018 är 145 112, 62 €, med räntesats om 1,2 % samt 
låneavgift om 2,4 € per amorteringstillfälle (4 per år). 
 
Då det skulle kosta kommunen pengar att flytta över lånet så har 
kommundirektören konkurrensutsatt lånet. Två offerter har kommit in, vilka 
redovisas på mötet. 
 
Amorteringstakten ökar mot nuvarande låneupplägg. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen antar det förmånligaste anbudet vilket är Andelsbankens offert. 
Kommunfullmäktige behöver ej fatta det formella beslutet då i realiteten innebär en 
låneomläggning och ej ett nytt lån.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

 
Kommunstyrelsen §63/05.06.2018 

 
För att ovanstående lån skall kunna lyftas så behöver ett bankkonto öppnas i 
Andelsbanken. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att öppna ett konto i Andelsbanken. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 64 FORDONSPLAN, GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN 

Kommunstyrelsen §64/05.06.2018 
 
Bilaga 7, 7.1 
 
Bilaga 7 är själva planen och 7.1 är gemensamma räddningsnämndens utlåtande. 
Vårdö FBK hade inga påpekanden på planen. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen omfattar nämndens utlåtande. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 65 ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV REVISIONSRAPPORT ÖVER 2017 ÅRS 

VERKSAMHETSÅR 

Kommunstyrelsen §65/05.06.2018 
 
Bilaga 8 
 
På s. 2 i bilagan under avsnittet 2.2.1, 2.2.2 och 2.4, framgår vilka anmärkningar 
revisorerna riktat mot bokföringen. Anmärkningarna är relativt enkla att åtgärda och de 
har ej påverkat bilden av kommunens ekonomiska ställning. 
 
Korrigeringen kommer att vara resultatpåverkande i positiv riktning men kommer med 
hänsyn till jämförbarhetsprincipen att synas i 2018 års resultat.   
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen tecknar revisionshandlingarna till kännedom och uppdrar samtidigt åt 
kommundirektören att åtgärda revisorernas anmärkningar. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 66 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR VÅRDÖ KOMMUN 

Kommunstyrelsen §66/05.06.2018 
 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att Vårdö kommuns förvaltningsstadga skall 
revideras. Beslutet togs under 2015 men har ej ännu verkställts pga byte av 
kommundirektör samt att central lagstiftning har förändrats under dessa år. 
 
Pga av centrala förändringar i Ålands kommunallag samt förvaltningslag så har 
förvaltningsstadgan till vissa delar blivit obsolet. Detta är i sig inget problem då 
lagstiftning alltid är viktigare än en förvaltningsstadga men det är trots det skäl att öppna 
upp och korrigera i förvaltningsstadgan.   
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningsstadgan skall öppnas upp i sin helhet och 
genomgår en allomfattande översyn. 
Kommunstyrelsen noterar även att Vårdö kommun följer lagstiftningen trots att 
förvaltningsstadgan ej är uppdaterad. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 67 AVTAL OM NY HEMSIDA 

Kommunstyrelsen §67/05.06.2018 
 
Bilaga 9 
 
Kommundirektören och centralförvaltningen har fört förhandlingar med ÅDA Ab om avtal 
för att skapa en ny hemsida för kommunen. 
 
Bakgrunden är att ny lagstiftning stipulerar att kommunen måste ha en digital 
anslagstavla på hemsidan som skall ersätta den fysiska. 
 
Dessutom så är hemsidan i behov av en översyn rent generellt pga av att det är relativt 
länge sedan som hemsidan senast uppdaterades.   
 
Kostnaden kommer att vara 5 200 € i en sammanlagd engångskostnad för att lägga upp 
hemsidan och en årlig driftskostnad på 730 €. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att avtalet kan undertecknas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 68 LR, BREV TILL KOMMUNERNA OM HUR ÄRENDET MED NY 

KOMMUNSTRUKTUR HAR HANTERATS 

Kommunstyrelsen §68/05.06.2018 
 
Bilaga 10 
 
I bilagan så redogör LR för hur de anser att de har hanterat ärendet rent formellt enligt 
gällande lagstiftning och man kan kort och sammanfattningsvis summera det hela med att 
de själva anser att de har hanterat allting formellt korrekt. 
 
LRs hållning i detta ärende kan dock problematiseras. 
 
Länk till nuvarande lagstiftning: 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/kumotut/1997/19971196#L3P8 se särskilt § 8, 1 
mom. 
LRs hållning är att då det står ”bestämmas” så behöver ej ett formellt beslut fattas. 
Om man ser här i ett beslut i samma ärende från 2013  
https://www.kauniainen.fi/files/6953/Beslut_om_genomforing_av_en_sarskild_kommuni
ndelningsutredning_samt_tillsattandet_av_sarskilda_kommunindelningsutredare.pdf Så 
står det klart och tydligt beslut samt en redogörelse för ärendet. 
 
Då ett beslut att inleda en kommunutredning på flera sätt bör klassas som 
myndighetsutövning så borde LRs bestämmelse istället ha varit ett beslut. Beslutet kan 
man besvära sig mot och även att beslutet ej är fattat borde vara föremål för besvär. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen tecknar informationen till kännedom och återupptar diskussionen i 
ämnet under första sammanträdet på hösten. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/kumotut/1997/19971196#L3P8
https://www.kauniainen.fi/files/6953/Beslut_om_genomforing_av_en_sarskild_kommunindelningsutredning_samt_tillsattandet_av_sarskilda_kommunindelningsutredare.pdf
https://www.kauniainen.fi/files/6953/Beslut_om_genomforing_av_en_sarskild_kommunindelningsutredning_samt_tillsattandet_av_sarskilda_kommunindelningsutredare.pdf


VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 4/05.06.2018 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 24 

 

 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

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 49-56, 59-60, 62, 64-66 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 48, 57-58, 61, 63, 67-68 

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: 48, 57-58, 61, 63, 67-68 
 
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. 
 

 


