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 § 54 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §54/21.6.2017 
 
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 14.6.2017 kungjorts att kommunstyrelsen 
sammanträder onsdagen den 21.6.2017 på Vårdö kommunkansli i Vårdö kl. 19 och att 
protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 22.6.2017.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 14.6.2017. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Mötet anses lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 55 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §55/21.6.2017 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Carl-Gustav Sjölund och Fanny Sjögren i tur 
att verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Carl-Gustav Sjölund och Gunilla Boman. 
--------------------------- 

§ 56 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETERING AV FÖREDRAGNINGLISTA 

Kommunstyrelsen §56/21.6.2017 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 
- Semester, kommundirektören, tas upp som en ny § 72. 
- Rockoffbuss, tas upp som en ny § 73. 
--------------------------- 
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§ 57 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §57/21.6.2017 
Bilaga 1 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 
- ÅKF, fst 4 och förbundsstämma 1. 
- BTN 3 & 4. 
- SKBN 2. 
- SN 3. 
- NÅHD, fst 4. 

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

§ 58 TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen §58/21.6.2017 
Bilaga 2 
 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 
- http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol

/nr02-2017-pleni-i2.pdf (beslutet om turlista på Töftöfärjan). 
- http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol

/nr17-2017-enskild-s2.pdf (LR ger ej samarbetspengar för att utveckla 
socialvård/IFO). 

- Gemensamt yttrande om landskapsandelssystemet från kommunerna på norra 
Åland enligt norråländsk presidieträff. 

- Yttrande om lantbrukskansli. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar meddelandena till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

  

http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr02-2017-pleni-i2.pdf
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr02-2017-pleni-i2.pdf
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr17-2017-enskild-s2.pdf
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr17-2017-enskild-s2.pdf
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§ 59 BUDGETUPPFÖLJNING, C1, VÅRDÖ KOMMUN PER 31.5.2017 MED 

PROGNOS FÖR 31.12.2017 

Kommunstyrelsen §59/21.6.2017 
Bilaga 3 
 
Under mötet förevisas ekonomiska rapporter som redovisar budgetuppföljning per 
31.5.2017 samt prognos för 31.12.2017. 
 
Per 31.5 så är budgeterat – 26 562, 04 € men resultatet för perioden är + 133 073 €. 
Resultatet är dock mindre positivt än vad det tycks vara, vilket beror på att både 
kostnader och intäkter ligger i otakt i gynnsam riktning. 
 
Per 31.12 är budgeterat resultat – 53 124, 08 € och prognosen visar – 8 122 €. 
Alltjämt är marginalerna väldigt små i verksamheten samt två verksamheter har 
meddelat att de förmodligen kommer att behöva begära tilläggsanslag under året. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Redovisningen tecknas till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 60 BUDGETDIREKTIV FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018 

Kommunstyrelsen §60/21.6.2017 
Bilaga 4 
 
Landskapsregeringen kommer minska landskapsandelarna till Ålands kommuner  
med 3 miljoner € fr.o.m. 1.1.2018 och med ytterligare 1 miljon € 1.1.2019.  
Landskapsregeringen kommer ej meddela förens i oktober/november vilken  
landskapsandel som kommunen kommer få 2018. Dock kommer det vara en  
betydande minskning i storleksordningen 60 000 – 150 000 € till nästa år. Det  
innebär en minskning på mellan 1,8–4,5 % av kommunens totala intäkter jämfört med 
2016. 
 
På grund av att beskedet kommer att komma så pass sent så är det av betydelse att 
ansvariga tjänstemän är införstådda med att återhållsamhet gällande 
pengahanteringen är av yttersta vikt under nästkommande år.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar kommundirektörens budgetdirektiv samt sänder ut det 
till nämnderna för behandling. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 61 FASTIGHETSUNDERSTÖD 

Kommunstyrelsen §61/21.6.2017 
Bilaga 5 
 
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. 
 
Mötets ordförande Fanny Sjögren, anmäler jäv och deltar ej i ärendets fortsatta 
behandling. 
 
Enligt Förvaltningsstadga för Vårdö kommun, godkänd av kommunfullmäktige 
§48/15.12.2011, § 39 Tillfällig ordförande: 
”Om både ordföranden och vice ordföranden är frånvarande eller jäviga i något 
ärende skall en tillfällig ordförande väljas för sammanträdet eller för behandlingen 
av ärendet. Tillfällig ordförande väljs under ledning av den ledamot som är äldst i 
det berörda beslutsorganet”. 
 
Under ledning av åldersledamot Gunilla Boman så väljs Carl-Gustav Sjölund till 
ordförande under denna mötesparagraf. 
 
Beslut om varje bidrag fattas separat. 
 
Pontus Grunér och Matilda Erikson meddelar jäv när beslutet om Vårdkasens bidrag 
tas. 
 
Gunilla Boman meddelar jäv när beslutet om Erkas bidrag tas. 
 
Med anledning av ovanstående så utses Maria Granlid att justera paragrafen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Fastighetsunderstöden fördelas enligt ovanstående figur. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
---------------------------  

POÄNG BIDRAG KOSTNADSSTÄLLE

BÖNEHUS 10,65 738,75 €              

SOLHULT 11,275 782,10 €              

ERKAS 4,9 339,89 €              

VÅRDKASEN 11,2 776,90 €              

SEFFERS 5,225 362,44 €              

TOTALT 43,25 3 000,09 €           C100
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§ 62 ANBUD AUTOMATISKT BRANDLARM INVESTERING 2017 

Byggnadstekniska nämnden § 31 /22.5.2017, ANBUD AUTOMATISKT BRANDLARM 
INVESTERING 2017 

 

                              Anbuden för automatiskt brandlarm öppnades den 8 maj 2017 enligt  
                                     protokoll 8 /2017 och enligt beslut §26 – 24.4.2017 Byggnadstekniska nämnden.   
                                     Det förmånligaste anbudet från Harrys El AB antogs.                               
                                     Då anbudssumman delvis översteg budgeterade medlen behöver ärendet 
                                     tas upp av byggnadstekniska nämnden och kommunstyrelsen. 
                                     Det mest förmånliga inlämnade anbudet går att anta till en del innevarande år 
                                     och det kan beslutas att anta resterande delar när budget 2018 är fastställd. 
 
                                     Anbudet är uppdelat i följande delar: 
 

- Detektorer i Vårdö skola och centralapparat med display i kommunkansli. 
- Detektorer i kommunkansli. 
- Detektorer i Solbackens daghem. 
 
All markkabelläggning mellan byggnader tillkommer. 
Det borde gå att dra dessa i befintliga rör. 
 
I budget 2017 är anslaget 20.000 euro för ändamålet och tänkt för en del av  
genomförandet Vårdö skola och kommunkansli och beviljas medel i följande års 
budget genomförs även installation i Solbackens daghem. 
Anslaget är tillräckligt för detektorer i Vårdö skola och centralapparat med display 
i kommunkansli. 

                         
                                     Kommunteknikerns  förslag 
                                     Byggnadstekniska nämnden äskar om tilläggsanslag för installation av automatiskt 
                                     brandlarm i Vårdö skola, kommunkansli med lägenheter och Solbackens daghem  
                                     2017. Tilläggsmedel som behövs 15.000 euro vilket ger en total investering om  
                                     35.000 euro. Arbetet kan då i sin helhet färdigställas under hösten 2017. 
 

Beslut:  
Efter diskussion gavs följande förslag till kommunstyrelsen: Kommunen bör 
överväga helheten gällande investeringar 2017 innan ett eventuellt tilläggsanslag 
ges då bland annat minskade landskapsandelar kan komma ifråga 2018. 
Alternativet är att endast investera i detektorer i Vårdö skola och central i 
kommunkansliets byggnad då denna investering ryms inom budgeten om 20.000 
euro 2017. 
----- 
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Kommunstyrelsen §62/21.6.2017 
 
I finansieringsdelen i budgeten så finns det alltså 20 000 € budgeterat för hela 
projektet, men som kan konstateras ovan så räcker den summan endast till 
detektorer i skolan samt display i kommunkansliet. Att sätta upp detektorer på 
övriga ställen (daghem och kansli) skulle kosta ytterligare 15 000 €, totalt 35 000 €. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att investeringsprojektets ram 
utökas från 20 000 € till 35 000 € med motiveringen att det är mer vettigt att hela 
investeringen görs samtidigt. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 63 FASTIGHETSSKÖTSEL, BEHOV AV TILLÄGGSMEDEL 

Byggnadstekniska nämnden §32  /22.5.2017, BUDGET FÖR FASTIGHETSSKÖTSELN 2017 
BEHOV AV TILLÄGGSMEDEL 

 

Budgeten för underhåll av byggnader och områden riskerar att överskridas 2017 på grund 
av en del oförutsedda utgifter för underhållet av kommunens fastigheter. 
En golv och köksrenovering efter att fuktskador konstaterats i Strömsgårdens äldreboende 
belastar området samt installation av kabel för användandet av IP-TV i Strömsgården. 
Det större projekt som återstår 2017 är målning och mattläggning i 4 klassrum i Vårdö 
skola som är planerat att utföras inom ramen för fastighetsskötsel då det rör renovering 
och inte en investering. 
Totala anslaget för byggande och underhåll av byggnader och områden är 25.000 euro. 
Den totala överskridelsen kan röra sig kring 10.000-15.000 euro om inget mer oförutsett 
händer. 

                         
                                     Kommunteknikerns  förslag 
                                     Byggnadstekniska nämnden vidarebefordrar informationen till kommunstyrelsen. 
                                     

Beslut:  
Kommunstyrelsen informeras om att en överskridning torde ske med bakgrund av 
informationen i ärendet. En exaktare summa kan inte tas fram i dagsläget. 
----- 
 

Kommunstyrelsen §63/21.6.2017 
 
Den absoluta lejonparten av ovanstående överskridande är fuktskadan på 
Strömsgården. Kostnaden för kabeldragningen uppgår till ca 2 000 €.  
Kommundirektören delar nämndens uppfattning att anslagen för 2017 förmodligen 
ej räcker till.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar informationen till kännedom samt anmodar 
byggnadstekniska nämnden att återkomma med ett äskande om tilläggsanslag 
under den tidiga hösten när summan förmodligen är bättre känd. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 64 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, MULINGSKÄR AB 

Kommunstyrelsen §64/21.6.2017 
Bilaga 6 
 
Mulingskär Ab, ansöker om jordförvärvstillstånd och LR har skickat ansökan till 
kommunen för utlåtande. 
 
Länkar till lagstiftning: 
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr68.pdf  
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr70.pdf  
 
ÅFS 2003/70, § 6: 
”[…] Om det inte finns särskilda skäl däremot skall jordförvärvstillstånd beviljas när 
samtliga följande förutsättningar är uppfyllda: 
1) Sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort i 

landskapet Åland. 
2) Samtliga bolagsmän eller styrelsemedlemmar har åländsk hembygdsrätt eller är 

fast bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka. 
 
Vad som sägs i denna paragraf skall i tillämpliga delar gälla sådana fysiska personer 
som driver näring.” 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att inga särskilda skäl föreligger. Jordförvärvet kan 
därför förordas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

  

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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§ 65 FULLMÄKTIGES LAGLIGHET MÖTET 24.5.17 

Kommunstyrelsen §65/21.6.2017 
 
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/KFGE3-24.5.17_Protokoll.pdf  
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten som kommunfullmäktige fattat vid 
sammanträdet 24.05.2017 har tillkommit i laga ordning, och besluten kan verkställas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

  

http://vardo.ax/images/protokoll/kfge/2017/KFGE3-24.5.17_Protokoll.pdf
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§ 66 STÖDGRUPP FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR 

Gemensamma socialnämnden §29/23.5.2017, FÖRFRÅGAN – LEDD STÖDGRUPP FÖR 
VÅLDSUTSATTA KVINNOR - VÅRDÖ  

 
Folkhälsan har sänt till kommunerna ett brev där de är villiga att påta sig en ledd stödgrupp för 
våldsutsatta kvinnor. De är villiga att erbjuda utrymmen och har en möjlig lämplig person som 
kan åta sig uppdraget, par- och relationsterapeut Sonja Lind-Söderström. De skulle även sköta 
faktureringen till kommunerna.  
 
Den 11 januari detta år sammankallade Ålands feministparaply till ett möte för ett diskutera 
frågan om stöd till kvinnor utsatta för våld. I mötet deltog beslutsfattare, professionella och 
övriga intresserade. Socialsekreteraren var inbjuden till tillfället. 
 
För kommunerna skulle det vara möjligt att anlita den av Folkhälsan erbjudna tjänsten genom 
att betala för de kommuninvånare som deltar i en stödgrupp. Kostnaden skulle vara 23-53 euro 
per träff beroende på antal deltagare, ca 3-7 personer. En grupp skulle samlas kring 10 olika 
teman om våldets verkningar. 
 
För våldsutövande män finns verksamheten ATV (alternativ till våld) som drivs av Ålands 
landskapsregering sedan många år tillbaka Gruppen våldsutsatta kvinnor borde kunna 
förväntas få samma tillgång till gruppstöd. 
 
Idag kan personer utsatta för våld (både kvinnor och män) vända sig t.ex. till 
familjerådgivningen, socialarbetarna i hemkommunerna och Tallbacken samt ÅHS. Stödet 
motsvarar dock inte en gruppverksamhet. 
 
Den föreslagna gruppverksamheten är inte lagstadgad inom socialvården. Kommunen har haft 
en restriktiv hållning till verksamhet som inte är lagstadgad. Det både finns och finns behov av 
olika stödgrupper för personer i olika livssituationer. En del av dessa fungerar inom ramen för 
tredje sektorn eller helt på frivillig bas.  
Våldet är ett samhällsansvar och samhället borde kunna erbjuda offren ett adekvat stöd, detta 
gäller för både kvinnor och män.  
 
Folkhälsan inväntar kommunerna svar inom maj månad 2017. 
 
Socialsekreterarens förslag: 
Socialnämnden fattar beslut i ärendet med beaktande av likabehandlingsprincipen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden besluter förorda inför kommunstyrelsen att Vårdö tecknar avtal med Folkhälsan 
om ledd stödgrupp för våldsutsatta kvinnor under år 2017 eller då verksamheten startar. Medel 
torde finnas inom anslaget för familjerådgivning men anslag bör upptas för år 2018. 

 



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 4/21.6.2017 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 14 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

Kommunstyrelsen §66/21.6.2017 
Bilaga 7 
 
Kommundirektören konstaterar att det finns en arbetsgrupp för män som utövat 
våld mot kvinnor som landskapsregeringen driver. Att dela upp ett så viktigt område 
på flera aktörer kan inte vara optimalt, det riskerar att varken bli hackat eller malet. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till tanken, men väljer att avvakta innan det finns 
något mer konkret att ta ställning till beträffande avtalsförslag, finansiering m.m.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 67 INFÖRANDE AV ELEKTRONISK FÄRDTJÄNST 

Gemensamma socialnämnden §31/23.5.2017, INFÖRANDE AV ELEKTRONISK FÄRDTJÄNST I 
VÅRDÖ 

Socialsekreteraren har utrett möjligheterna att ta i bruk och införa elektronisk färdtjänst. 
Det finns ett behov av att förenkla hanteringen av färdtjänsten i kommunen. Dagens system 
med biljetter tar oresonligt mycket arbetstid att hantera. 
Det finns åländska kommuner som övergått till elektronisk hantering av färdtjänsten. Både 
Mariehamn och Jomala har valt Finlands taxiförbunds system Taxikortet PLUS. I detta system 
kan de flesta taxitrafikanter använda befintliga terminaler som finns i taxin och ingen ny 
utrustning krävs. Alla taxitrafikanter på Åland kan ansluta sig till systemet. På 
tjänstemannanivå har saken diskuterats med övriga kommuner på norra Åland och 
socialsekreteraren deltog i ett informationsmöte ordnat av socialförvaltningen i Finström-Geta, 
till vilken alla med taxi-tillstånd på norra Åland var inbjudna. Ingen från Sund eller Vårdö torde 
dock ha varit närvarande. 

För Vårdös del skulle kostnaderna för TaxikortetPLUS utgöras av:  1 % kundprovision på 

resornas värde  Faktureringsavgift 4,20 €/månadsfaktura.  Avgift 12 €/kort För taxiåkaren:  

1,29 % av resans värde för medlemmar i Taxiförbundet  2,5 % för icke medlemmar 
TaxikortetPLUS skickar en samlingsfaktura per månad. Övervakningen av rätten till resor sker 
automatiskt. Avtalet gäller tills vidare men har en månads uppsägningstid.  

Kostnader: 

Kostnad kort (12€/kort/år) antal: 17: 204 € 

12 st månadsfakturor (a` 4,20 euro)= 50,40 euro 

1 % i kundprovision av 28.000 € (kalkylerat belopp) 280 € , tot. 534,40 €.  

Inbesparing: Hantering av färdtjänstbiljetter, så som arbetstid med kopiering, ingen manuell 
statistikföring behövs, papper, portokostnader, brev. 

Socialsekreterarens förslag: 
Socialnämnden beslutar för kommunstyrelsen föreslå att gå in för ett elektroniskt system för 
färdtjänsten både enligt socialvårdsförordningen och handikappservicelagen. Vårdö ingår avtal 
med Taxikortet PLUS och godkänner fr.o.m. 1.1.2018 endast elektronisk överföring av 
färdtjänstresor. Lokala trafikidkare informeras i brev om det nya systemet. 
 
Socialnämndens beslut: 
Förslaget godkändes. 

----- 
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Kommunstyrelsen §67/21.6.2017 
Bilaga 8 
 
Kommundirektören konstaterar att ett elektroniskt system är framtidens arbetssätt. 
Inbesparingen i reda pengar blir dock inte så stor utan torde vara större i större 
organisationer. Dock så frigör det arbetstid som kan sättas på annat. 
  
Kommundirektörens förslag 
Enligt socialnämndens förslag.  
 
Förslag från mötets ordförande Fanny Sjögren att ärendet återremitteras till 
kommundirektören för att höra med företagen om det går att få fram en lösning på 
investeringsproblemet. 
 
Matilda Erikson understöder ordförande Sjögrens förslag. 
 
Beslut:  
Enligt ordförande Sjögrens förslag. 
--------------------------- 
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§ 68 SAMARBETE FÖR IFO FÖR NORRA ÅLAND 

Gemensamma socialnämnden §33/23.5.2017, SAMARBETE FÖR IFO FÖR NORRA ÅLAND 
Landskapsregeringen har gett tilläggstid för att verkställa ett KST- kommunernas socialtjänst till 
år 2020. Detta innebär att ingenting torde ”hända” på flera år, för många frågor är oklara, bl.a. 
finansieringsfrågan.  
Kommunernas möjligheter att utveckla socialvården vad det gäller individ- och familjeomsorgen 
har varit så gott som obefintliga under många år. Utvecklingsarbete har skett med befintlig 
arbetskraft och befintliga medel.  
Ett flertal utredningar om olika samarbeten har gjorts och många möten har hållits utan att 
leda vidare. En utredning till var tilltänkt nu på våren 2017, med kommunerna på norra Åland 
och Eckerö samt Hammarland, för att sedan avbrytas på grund av landskapsregeringens 
kommunplaner. I Sund-Geta-Finström pågår en kommunutredning som bäst.  
Ett ”kst” för norra Åland är litet men större än de nuvarande förvaltningarna och minskar till en 
del sårbarheten. Familjearbetarna åker idag mellan 3 arbetsställen och 5 kommuner med egna 
bilar. Det måste även för småbarnsföräldrar inom socialförvaltning vara möjligt att i regel ha en 
normal arbetstid. Kraven ökar från alla håll och rekrytering av behöriga socialarbetare har blivit 
svårare i hela landskapet. Förutsättningarna för att göra ett bra arbete med rimlig arbetsbörda 
bör bli bättre och det bör hända nu. Det finns inte personella resurser att fortsätta arbeta med 
att utreda hur den lagstadgade servicen skall ske, fokus måste flytta till att ge den servicen. 
 
Socialsekreterarens förslag: 
Att den gemensamma socialnämnden för Sund och Vårdö framför till kommunstyrelserna i Sund 
och Vårdö att ett utvidgat samarbete för Norra Ålands individ- och familjeomsorg utreds 
omedelbart för att kunna verkställas etappvis från 1.1.2018. 
 
Socialnämndens beslut: 
Förslaget godkändes. 

----- 
 

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 4/21.6.2017 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 18 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

Kommunstyrelsen §68/21.6.2017 
 
Kommundirektören delar socialsekreterarens beskrivning och lösning i sak dock så 
kommer en verklighet emot. Vårdö har flera gånger uttalat och aktivt arbetat för ett 
gemensamt kst-område för norra Åland och tanken är fortfarande levande. 
Verklighetens osäkerhetsmoment för kommunens sida är dock ej finansieringen 
utan lagens lydelse samt landskapsregeringens ovilja att ge definitiva besked. 
Vetorätten som varje kommun har stoppar tyvärr på ett effektivt sätt en upp 
planerna på att arbeta vidare med förverkligandet av kst. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen tecknar socialnämndens önskan till kännedom samt sänder nämnda 
önskan vidare till den politiska arbetsgrupp som arbetar med frågan. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 69 ÅOF SKRIVELSE, SAMORDNAD SOCIALTJÄNST 

Gemensamma socialnämnden §34/23.5.2017, ÅLANDS OMSORGSFÖRBUNDS SKRIVELSE – 
SAMORDNAD SOCIALTJÄNST 
 

Socialsekreterarens förslag: 
Socialnämnden tar del av beredning på sammanträdet. 
 
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden inför kommunstyrelsen i Sund och Vårdö framför 
att kommunerna inte deltar i fler utredningar gällande genomförande av kommunernas 
socialtjänst om man inte är beredd att verkställa resultatet. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen i Sund och Vårdö att inte delta i Ålands 
omsorgsförbunds förslag till utredning angående kommunernas socialtjänst. 

----- 
 

Kommunstyrelsen §69/21.6.2017 
Bilaga 9 
 
Mot bakgrund av att Vårdö kommun i drygt 10 år har arbetat för ett norråländskt 
socialvårdsområde så omfattas socialnämndens förslag. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen svarar ÅOF att Vårdö kommun ej är intresserad av ÅOF ombildas. 
Således är kommunen ej heller intresserad av att utse en representant till en tänkt 
arbetsgrupp som skall verka för ändamålet.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 70 VÅRDÖ TENNISPLAN 

Kommunstyrelsen §70/21.6.2017 
 
Tennisplanen har ett renoveringsbehov. Flera parter förutom kommunen är 
intresserade av att tennisplanen renoveras. Sammanlagd kostnad för projektet 
bedöms bli 20 000 € varav kommunens andel skulle vara 5 000 €. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen är med och finansierar projektet med 5 000 €.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 71 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, MONICA JÖBERGER 

Kommunstyrelsen §71/21.6.2017 
Bilaga 10 
 
Monica Jöberger, ansöker om jordförvärvstillstånd och LR har skickat ansökan till 
kommunen för utlåtande. 
 
Länkar till lagstiftning: 
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr68.pdf  
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr70.pdf  
 
ÅFS 2003/68, § 12, Fysiska personer: 
3) Fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap. eller 

jordförvärvslagen för Åland kan, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas 
jordförvärvstillstånd av landskapsstyrelsen. Vid prövningen bör 
landskapsstyrelsen beakta bland annat sökandens anknytning till landskapet 
Åland och avsikt att fast bosätta sig i landskapet samt markområdets storlek, 
beskaffenhet och användningsändamål. Jordförvärvstillstånd som avses i 1 
mom. kan förenar med villkor på det sätt som bestäms i 8 jordförvärvslagen för 
Åland. 

 
ÅFS 2003/70, § 4, Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd: 
[…] Om det inte finns särskilda skäl däremot skall jordförvärvstillstånd beviljas när 
förutsättningarna i någon av följande punkter är uppfyllda: 
1) Sökanden är född i landskapet Åland och har bott i landskapet Åland till cirka 12 

års ålder. Alternativt har sökanden bott i landskapet Åland så länge att den 
aktiva, medvetna uppväxttiden infallit medan sökanden bott i landskapet. 
Markområdet och den sökandens tidigare markinnehav understiger tillsammans 
4.000 m2. Marken utgörs inte av ett attraktivt eller känsligt strandområde. 

 
Kommunstyrelsen konstaterar att punkten 1 uppfylls förutom det att marken inte 
utgörs av ett attraktivt eller känsligt strandområde. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Vårdö kommun förordar 
jordförvärvet. 
 
Gunilla Boman och Carl-Gustav Sjölund anmäler jäv och deltar ej i ärendets fortsatta 
behandling. Därför utses Pontus Grunér att justera paragrafen. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
---------------------------  

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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§ 72 SEMESTER, KOMMUNDIREKTÖREN 

Kommunstyrelsen §72/21.6.2017 
 
Kommundirektören anhåller om semester under perioden 1.9–17-9 och 23–24.8. 
Kommundirektören har innan ovanstående semesteruttag 19 semesterdagar kvar. 
Kommundirektören är under perioden tillgänglig per telefon samt godkänner 
räkningar på distans. Början av september är sista möjligheten under året att ta ut 
semester så att det inte inkräktar på budgetarbetet. 
 
Kommundirektörens förslag 
- 
 
Beslut:  
Kommundirektören beviljas ledighet för perioden. 
--------------------------- 

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 4/21.6.2017 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 23 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 73 ROCKOFFBUSS 

Kommunstyrelsen §73/21.6.2017 
 
Kommunstyrelsen önskar diskutera kommunens medverkan i en Rockoffbuss. 
 
Kommundirektörens förslag 
- 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören att skyndsamt efterhöra med 
övriga kommuner om de är intresserade av att medverka i ett arrangemang med 
Rockoffbuss. 
 
Kommundirektören bemyndigas också att boka en buss för ändamålet under 
förutsättning att en rimlig kostnadstäckning kan garanteras. I sådana fall skall 
annons införas i Wårdö Info. 
--------------------------- 
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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 55-60, 62-65, 69, 71-73  

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 54, 61, 66-68, 70 

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: 54, 61, 66-68, 70 
 
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. 
 

 


