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Mikael Lindholm, kommunstyrelsens ordförande 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Vårdö den 9.8.2017. 
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Intygar Andreas Johansson, kommundirektör  
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 § 74 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §74/16.8.2017 
 
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 9.8.2017 kungjorts att kommunstyrelsen 
sammanträder onsdagen den 16.8.2017 på Vårdö kommunkansli i Vårdö kl. 19 och att 
protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 17.8.2017.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 9.8.2017. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 75 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §75/16.8.2017 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Fanny Sjögren och Magnus Lundell i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Magnus Lundell och Maria Granlid. 
--------------------------- 

§ 76 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETERING AV FÖREDRAGNINGLISTA 

Kommunstyrelsen §76/16.8.2017 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 
- Jordförvärvstillstånd, NB, tas upp som en extra paragraf, § 88. 
- Synpunkter på Töftöfärjans turlista, tas upp som en extra paragraf, § 89. 
--------------------------- 
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§ 77 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §77/16.8.2017 
Bilaga 1 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 
- Företagsam skärgård, styrelsemöte 08062017. 
- ÅKF, fst 5. 
- BTN 5. 
- ÅDA stämmoprotokoll. 

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

§ 78 TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen §78/16.8.2017 
Bilaga 2 
 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 
- MISE-rapport. 
- Brändö och Kumlinge-kommuners utlåtanden beträffande LR:s förslag på ny 

kommunstruktur. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar meddelandena till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 79 TILLÄGGSBUDGET 1, 2017 

Kommunstyrelsen §79/16.8.2017 
 
Det finns behov av en tilläggsbudget. 
 
Fram till juni så var kommunens platsandel på Oasen/DGH obelagd men nu så finns 
där 3 personer, varav en person flyttats från ÅOF till Oasen.  
 
Därför måste en omdisponering göras från 2251 ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND till 
2202 DE GAMLAS HEM samt en regelrätt tilläggsbudget göras till 2202 DE GAMLAS 
HEM. 
 
2251 ÅLANDS OMSORGSFÖRBUNDs budgetanslag minskas med 55 000 €. 
 
På 2202 DE GAMLAS HEM så finns 33 000 € budgeterat varav 12 000 € skulle 
förbrukats så som grundavgift. 
 
Ovanstående beaktat så ökas 2202 DE GAMLAS HEMs budgetanslag med 100 000 €. 
 
Netto så ökar alltså kommunens kostnader med 45 000 €. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att: 
- 2251 ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND budgetanslag minskas med 55 000 €. 
- 2202 DE GAMLAS HEM budgetanslag ökas med 100 000 €. 
  
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 80 INFÖRANDE AV ELEKTRONISK FÄRDTJÄNST, ÅTERREMISS 

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, INFÖRANDE AV ELEKTRONISK FÄRDTJÄNST 
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. 
----- 

 
Kommunstyrelsen §80/16.8.2017 

 
Bilaga 3 
 
Sedan föregående möte så har kommundirektören varit i kontakt med de tre taxi-
bolagen på Vårdö som kör färdtjänst. Alla tre har anmodats att komma in med 
frågor/synpunkter på införandet av elektronisk färdtjänst mellan 23.6–3.7.  
Konstateras att inga synpunkter/frågor inkommit. 
 
Under ovanstående kontakt så bekräftades bilden som delgavs kommunstyrelsen 
under föregående samarbete.  
 
En lösning om taxi-bolagen ej vill investera i en egen maskin kan de leasa en maskin 
för ca 50 €/mån. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att införa elektronisk färdtjänst samt att det kallas till ett 
informationsmöte med anledning av beslutet. 
  
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 81 MODERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET 

Kommunstyrelsen §81/16.8.2017 
 
Äldreomsorgsledare Jenny Olofsson-Engblom har ansökt om moderskapsledighet 
för perioden 21.9.2017–27.1.2018 och föräldraledighet för perioden 28.1.2018–
6.8.2018. 
 
Kommundirektören konstaterar att anhållan inkommit mer än 2 månader innan 
ledigheten påbörjas och skall därför beviljas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar ledigheten för den aktuella perioden. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 82 ÄLDREOMSORGSLEDARTJÄNSTEN 

Kommunstyrelsen §82/16.8.2017 
 
Med anledning av § 81, så måste kommunstyrelsen konstatera att Vårdö kommun 
kommer att stå utan äldreomsorgsledare från och med 9.10.2017 i och med att 
nuvarande vikariat löper ut vid den tidpunkten. 
 
Desirée Zetterman som för närvarande innehar vikariatet som äldreomsorgsledare 
har meddelat att hon ej är beredd att säga upp sig från sin tjänst som närvårdare i 
Sunds kommun. Dock så har hon meddelat att hon är beredd att fortsätta som 
äldreomsorgsledare om det går att lösa det hela på något annat sätt. 
 
Kommundirektören är mycket nöjd med hennes arbete så här långt och önskar att 
saken går att lösa. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören att förhandla med Sunds 
kommun angående att få till stånd ett avtal gällande köp av 
äldreomsorgsledartjänst.  
 
På grund av ärendets brådskande natur så bemyndigas kommundirektören att 
tillsammans med kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet i det fall 
kommunstyrelsen ej hinner behandla det innan den 9.10.2017. 
  
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 83 BESLUT I SAMBAND MED PRESIDENTVALET 28.1.2018 

Kommunstyrelsen §83/16.8.2017 
Bilaga 4 
 
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980714  
 
Enligt 9 § vallagen skall kommunstyrelsen senast 51 dagar före valdagen ha fattat 
beslut och anmält till befolkningsregistercentralen om allmänna 
förhandsröstningsställen och röstningsställe på valdagen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att röstningsstället på valdagen 28.1.2018 är Vårdö 
bibliotek, Lövövägen 25, 22550 Vårdö. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att förhandsröstningsstället är postombudet i Vårdö, 
Vårdö närbutik, Drottnings Kristinas gata 13, 22550 Vårdö. 
 
Förhandsröstningen anordnas de datum och tider som Posten på Åland Ab 
meddelar. 
  
Ledamot Carl-Gustav Sjölund, lämnar förslaget att röstningsstället skall vara Vårdö 
skola, 22550 Vårdö. I övrigt enligt förslag. 
 
Beslut:  
Enligt ledamot Sjölunds förslag. 
--------------------------- 

 

  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980714
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§ 84 KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING MED ANLEDNING AV 

LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG PÅ NY KOMMUNINDELNING 

Kommunstyrelsen §49/27.4.2017, DISKUSSION OM LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG PÅ 
NY KOMMUNINDELNING 

 
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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Kommunfullmäktige §25/24.05.17, DISKUSSION OM LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG            
PÅ NY KOMMUNINDELNING 

 
Bilaga 4 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Vårdö kommun lämnar följande yttrande: 
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. 
 
Förslag från ordförande Anders Englund att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
bereda en framtida rådgivande folkomröstning om huruvida Vårdö kommun skall 
fortsätta vara en självständig kommun eller ej. I övrigt enligt förslag. 
 
Beslut:  
Enligt ordförande Englunds förslag. 
----- 
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Kommunstyrelsen §84/16.8.2017 
 
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/e_kommunforvaltninge
n_2012.pdf  
 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att bereda en framtida rådgivande 
folkomröstning huruvida Vårdö kommun skall fortsätta vara en självständig 
kommun eller ej. 
 
Det som kommunstyrelsen bör föreslå inför kommunfullmäktige är: datumet för 
folkomröstningen, röstningsställe, vilken fråga som skall ställas till 
kommuninvånarna, alternativ och röstsedelns utseende. 
 

3 §. Beslut om att ordna folkomröstning 
Beslut om att ordna folkomröstning skall fattas minst 60 dagar före den dag omröstningen skall ske. 
Av kommunfullmäktiges beslut skall framgå tidpunkten för omröstningen, den fråga omröstningen 
avser samt de alternativ som föreläggs väljarna. I beslutet skall röstsedlarnas innehåll och utseende 

fastställas. De alternativ som föreläggs väljarna anges på samma röstsedel. Den röstande skall 
alltid ha möjlighet att ge uttryck för att han eller hon inte stöder något av alternativen. 

 
Kommundirektören föreslår att datumet och röstningsstället är detsamma som i 
presidentvalet, klockan 09.00-20.00.  
 
När det gäller vilken fråga som skall ställas så är det lite mer komplicerat. Frågan 
som skall ställas bör kunna besvaras jakande eller nekande. Kommundirektören har 
utrett hur frågorna har ställts när man har folkomröstat om samma ärende i 
svenska kommuner och då funnit att frågan har ställts så enkelt som möjligt, med 
hänsyn till vad ärendet gäller. Frågan har ställts såhär: ”Skall xx kommun slås 
samman med xx kommun?”. Rent allmänt så kan man tänka sig att ju enklare frågan 
ställs ju enklare går det att tolka svaret. 
 
Därför så bör frågan ställas såhär: ”Skall Vårdö kommun slås samman med 
kommunerna Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Saltvik och Sund?”. Detta då det 
är landskapsregeringens förslag i sitt meddelande till lagtinget och man då säkert får 
reda på vad kommuninvånarna anser i saken. 
 

  

http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/e_kommunforvaltningen_2012.pdf
http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/e_kommunforvaltningen_2012.pdf
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 

1. Datumet för folkomröstningen fastställs till söndagen den 28 januari 2018, 
dvs. densamma som dagen för presidentvalet, klockan 09.00-20.00. 

2. Röstningsstället på valdagen 28.1.2018 är Vårdö skola, 22550 Vårdö.  
3. Frågan som ställs till kommuninvånarna är: ”Skall Vårdö slås samman med 

kommunerna Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Saltvik och Sund?” 
4. Alternativen som föreläggs är: Ja, Nej, Avstår. 
5. Röstsedeln skall i tillämpliga delar ha samma utformning som röstsedeln har 

i 51 § Vallagen. Dock skall röstsedeln enligt LL (1998:20) om kommunala 
folkomröstningar 16 § tryckas på gult papper. Frågan samt alternativen som 
beslutats om ovan skall tryckas på valsedeln.  

  
Beslut:  
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommundirektören för att 
utreda/tillföra ärendet följande aspekter: 
- Försöka söka samsyn med andra kommuner som har bestämt eller funderar på 

att folkomrösta i ärendet, beträffande vilken fråga som skall ställas. 
- Utreda möjligheten att involvera Ålands kommunförbund. 
--------------------------- 
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§ 85 BEREDSKAPSPLAN, 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. 
----- 
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Kommunstyrelsen §30/5.4.2017, BEREDSKAPSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN, ÅTERREMISS 
 
Bilaga 6 
 
Planen är nu rättad enligt kommunstyrelsens önskemål. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att beredskapsplanen antas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
 

Kommunfullmäktige §22/24.05.17, BEREDSKAPSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN 
 
Bilaga 2 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att beredskapsplanen antas. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att 
komplettera med antalet båtar som finns i kommunen. 
----- 

 
Kommunstyrelsen §85/16.8.2017 

 
Bilaga 5 
 
Kan konstateras att det ej finns offentliga uppgifter på hur många båtar som finns i 
kommunen. Då återstår endast fysisk inventering, vilket skulle ta onödiga resurser i 
anspråk. Beredskapsplanen har således ej förändrats sedan senast den behandlades 
i kommunfullmäktige. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att beredskapsplanen antas. 
  
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 86 AVTAL MED LUMPARLANDS KOMMUN AVSEENDE KÖP AV 

HEMSERVICETJÄNSTER ENLIGT SOCIALVÅRDSFÖRORDNINGEN 

Kommunstyrelsen §86/16.8.2017 
 
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. 
--------------------------- 

 

  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141325
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§ 87 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN 

Kommunstyrelsen §87/16.8.2017 
 
Nuvarande avtal med företagshälsovården löper ut 31.12.2017 med 6 månaders 
uppsägningstid. 
 
Kommunen har för närvarande avtal med ÅHS. Det största problemet med 
nuvarande företagshälsovård är att det genom ÅHS ej går att koppla på Nivå II dvs 
läkarvård. 
 
Detta försvårar för arbetsgivaren att fullgöra ett gott värv i att komma till rätta med 
långtidssjukskrivningar. 
 
Ärendet har diskuterats i arbetarskyddet som är överens med ovanstående 
problembild. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören att säga upp nuvarande avtal 
beträffande företagshälsovården med ÅHS och uppdrar samtidigt åt 
kommundirektören att teckna ett nytt avtal med en annan aktör. 
  
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 5/16.8.2017 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 19 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 88 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, NB 

Kommunstyrelsen §88/16.8.2017 
Bilaga 7 
 
Nils-Erik Backlund, 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  
 

4 § Bröstarvingar 
En bröstarvinge har jordförvärvsrätt till egen- 

dom som förvärvats genom testamente. 
En bröstarvinge har, oberoende av tidigare 
markinnehav, jordförvärvsrätt till fast egen- 

dom som förvärvats som ett eller flera förskott 
på arv och som uppgår till sammanlagt högst tre 
hektar, förutsatt att överlåtaren har lagfart på 
egendomen och har varit ägare till den under 
minst åtta år vid tidpunkten för överlåtelsen. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Vårdö kommun förordar 
jordförvärvet. 
 
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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§ 89 SYNPUNKTER PÅ TÖFTÖFÄRJANS TURLISTA 

Kommunstyrelsen §89/16.8.2017 
 
Kommunstyrelsen önskar diskutera Töftöfärjans turlista samt ha synpunkter på 
densamma. 
 
Sammanfattningsvis så är kommunstyrelsens ledamöter ej nöjda med hur 
införandet av turlista på Töftöfärjan fallit ut. 
 
Införandet av turlista har påverkat kommunen och dess invånare negativt och de 
negativa effekterna går ej att helt sammanfatta i detta läge. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen ej ännu har fått något svar på 
anhållan rörande att ta över driften av Töftöfärjan. 
 
Kommunstyrelsen emotser en redovisning av landskapsregeringen beträffande de 
ekonomiska konsekvenserna av införandet av turlista. 
--------------------------- 
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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 74, 77-79, 84-86, 88-89 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 75-76, 80-83, 87 

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: 75-76, 80-83, 87 
 
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. 
 

 


