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Intygar Andreas Johansson, kommundirektör  
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 § 90 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §90/25.10.2017 
 
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 18.10.2017 kungjorts att kommunstyrelsen 
sammanträder onsdagen den 25.10.2017 på Vårdö kommunkansli i Vårdö kl. 19 och att 
protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 26.10.2017.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 18.10.2017. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 91 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §91/25.10.2017 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Fanny Sjögren och Gerd Lönnström i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Fanny Sjögren och Gerd Lönnström. 
--------------------------- 

§ 92 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA 

Kommunstyrelsen §92/25.10.2017 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 
- En ny paragraf 111 läggs till, fastigheten på Konvaljevägen 16. 
- En ny paragraf 112 läggs till, skrivelse till landskapsregeringen om dikesröjning. 
- En ny paragraf 113 läggs till, diskussion inför skärgårdskommunmötet i Brändö. 
--------------------------- 
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§ 93 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §93/25.10.2017 
Bilaga 1 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 
- NÅHD, fst 5. 
- BTN 6 & 7. 
- ÅOF, kst arbetsgrupp 23.8 & 7.9. 
- Lantbruksnämnden 2. 
- OMSN 3 & 4. 
- SN 4. 
- ÅKF, fst 6. 
- SKBN 3. 

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

§ 94 TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen §94/25.10.2017 
Bilaga 2 
 
Följande handlingar/beslut delges kommunstyrelsen: 
- HFDs avgörande om Vårdö kommuns besvär beträffande skärgårdstrafiken. 
- Ålandsdelegationens utlåtande nr 32. 
- Nytt avtal angående företagshälsovård. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar meddelandena till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 95 TILLÄGGSBUDGET 2, 2017 

Socialnämnden §42/17.8.2017, ANHÅLLAN OM OMDISPONERING AV ANSLAG - VÅRDÖ 
 

Socialnämnden beräknas överskrida resultatområdet för annan barn- och familjevård. Behov av 
tilläggsanslag beräknas till 65 000 €. En inbesparing för resultatområdet för vård av 
handikappade på inrättning beräknas till totalt 85.000 €. 

 
Socialsekreterarens förslag: 
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att från resultatområdet vård av handikappade 
på inrättning kostnadsställe 22 51 konto 4320, omdisponeras 65.000 € till 
resultatområdet för annan barn- och familjevård, kostnadsställe 2154 konto 4330.  
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden begär 65.000 € i tilläggsanslag för resultatområdet 2154. 

----- 
 
Kommunstyrelsen §95/25.10.2017 

 
Tidigare så har kommunfullmäktige minskat 2251 ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND 
anslag med 55 000 € och ökat 2202 DE GAMLAS HEM med 100 000 €. 
 
Någon omdisponering är således ej längre aktuell. Därmed så blir det en fråga om 
att utöka ramen för 2154 BARNSKYDD med 65 000 €. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budgetramen för 2154 
BARNSKYDD utökas med 65 000 €. 
  
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 96 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, KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING MED ANLEDNING AV 
LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG PÅ NY KOMMUNINDELNING 

 
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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Kommunstyrelsen §96/25.10.2017 
 
Kommundirektören har i enlighet med kommunstyrelsens beslut tillfört ärendet de 
aspekter som beslutats om. Detta har gjorts genom en löpande dialog med 
kommundirektörerna i de kommuner som också har beslutat om, eller kan komma 
att besluta om att hålla en rådgivande folkomröstning. Undertecknad har uppfattat 
att samtliga kommundirektörer är beredda att föreslå att samma fråga ställs i 
samtliga kommuner, nämligen: ”Skall xx kommun verka för att vara en självständig 
kommun?”. 
 
Sammantaget ger detta ett mandat för kommunen att verka för kommunens 
självständighet, eller inte, samtidigt som det ger svar på hur invånarna ser på det 
hela. 
 
Ålands kommunförbund har meddelat att de ej har möjlighet att bistå i ärendet. 
 
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 kommun verka för 

att vara en självständig kommun?” 
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:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 97 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 
 
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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§ 98 FULLMÄKTIGES LAGLIGHET MÖTET 21.9.17 

Kommunstyrelsen §98/25.10.2017 
 
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/KFGE4-21.9.17_Protokoll.pdf  
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten som kommunfullmäktige fattat vid 
sammanträdet 21.9.2017 har tillkommit i laga ordning, och besluten kan verkställas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 

  

http://vardo.ax/images/protokoll/kfge/2017/KFGE4-21.9.17_Protokoll.pdf
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§ 99 BUDGETUPPFÖLJNING FÖR C1 VÅRDÖ KOMMUN PER 30.9.2017 

Kommunstyrelsen §99/25.10.2017 
Bilaga 3  
 
Budgeterat utfall per 30.9.2017 är – 73 593, 06 €, det faktiska utfallet är + 77 915 €. 
 
För hela året är det budgeterade utfallet per 31.12.2017 – 98 124, 08 € och 
prognosen är + 12 878 €. Dock så är felmarginalen relativt stor i sammanhanget. 
Dock så bör resultatet vid årets slut ej vara sämre än 0. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen tecknar informationen till kännedom inför uppgörandet av budget för 
2018 års verksamhet.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 100 BUDGETFÖRSLAG, KOMMUNDIREKTÖRENS ANSVARSOMRÅDEN 

Kommunstyrelsen §100/25.10.2017 
 

Bilagor 4, 4.1 
 
I bilaga 4 så är tjänstemannens förslag den kolumn som kallas Nämndernas budget. 
 
Nedan redogörs för de större skillnaderna i budgetförslag för 2018 jämfört med 
budget 2017. 
 
C100 – Allmän administration kommer att kosta 11 000 € mindre netto. Detta beror 
på att momsåterbäringarna nu finns budgeterade, så i realiteten så är 
ansvarsområdet kostnadsneutralt mellan åren. 
 
105 – Kostnaderna för kansli minskar med 6 000 €, trots att det kommer uppstå 
dubbla personalkostnader under ett kvartal maa en pensionsavgång. Vissa poster 
har budgeterats om för att lättare kunna följas upp i framtiden. Onödiga licenser, 
program och prenumerationer har avslutats. Sammantaget så är kanslifunktionen 
nu så slimmad som medges.  
 
3801 – Enligt preliminära uppgifter beräknas skatteintäkterna förändras enligt 
följande: inkomstskatt +25 500 €, fastighetsskatt +1 000 € och källskatt – 2 000 €, 
totalt +24 500 €. Beräkning utifrån att skatteöret är oförändrat. 
 
3802 – Landskapsandelarna minskar preliminärt med -105 356 €, pga 
landskapsregeringens aviserade minskningar om totalt 3 M€ för hela Åland, 
förmodligen 4 M€ i praktiken. Detta kostnadsställe är det mest osäkra i hela 
kommunens budgetförslag och kommer sannolikt att förändras både en och två 
gånger innan budgeten ligger på fullmäktiges bord i december. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar budgetförslaget för C100 – Allmän administration, 5101 
- Näringsverksamhet, 6301 - Kollektivtrafiken, 6601 – Utarrenderade områden, 
C761 – Uthyrning av övriga områden & C60 – Finansiering.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 101 BUDGET FÖR VÅRDÖ KOMMUN, VERKSAMHETSÅRET 2018 

Kommunstyrelsen §101/25.10.2017 
Bilaga 5, bilaga 5.1 och bilaga 5.2 

Kalender 2017  
Budgetdel Normal drift  
Kostnadsslag Extern  
Kostnadställen med nr C1    VÅRDÖ KOMMUN  

   

 Värden  
Radetiketter Fastställd budget Nämndernas budget (år + 1) 

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -98 124,08 -279 294,96 

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 404 179,77 404 924,12 

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 106 786,78 -3 210 319,53 

A4110   Personalkostnader -1 511 932,00 -1 548 437,82 

A4170   Köp av tjänster -1 257 087,32 -1 297 349,25 

A4200   Material, förnödenheter och varor -236 740,00 -270 815,00 

A4230   Understöd -88 250,00 -81 250,00 

A4270   Övriga verksamhetskostnader -12 777,46 -12 467,46 

A5100   SKATTEINKOMSTER 1 268 500,00 1 293 000,00 

A5110   STATSANDELAR 1 511 269,00 1 407 372,00 

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -6 464,88 -6 702,71 

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -168 821,19 -167 568,84 

Totalsumma -98 124,08 -279 294,96 

På bordet ligger nämndernas förslag till budget 2018.  
 
Nedanstående är i jämförelse med fastställd budget för verksamhetsåret 2017. 
 
Konstateras att årsbidraget är negativt – 111 726, 12 € och resultatet är negativt – 
279 294, 96 €. Motsvarande siffror för 2017 är positivt årsbidrag + 70 697, 11 € och 
negativt resultat om – 98 124, 08 €. 
 
I nämndernas samlade förslag… jämfört med fastställd budget 2017: 
- Är verksamheternas intäkter konstanta med ca 0,1 %, ca 744 €. 
- Ökar verksamheternas kostnader med ca 3,2 %, ca 103 532 €, varav 

personalkostnaderna ökar med ca 2,4 %, ca 36 505 €. 
- Ökar skatteintäkterna med ca 1,9 %, + 24 500 €. 
- Minskar landskapsandelarna med ca 7,4 %, ca - 104 000 €. 
- Minskar avskrivningarna med ca 0,8 %, ca 1 200 €. 
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Oklara faktorer som har stor inverkan på kommunens ekonomi 2018 är följande: 
- Landskapsandelarna minskar preliminärt med -105 356 €, pga 

landskapsregeringens aviserade minskningar om totalt 3 M€ för hela Åland, 
förmodligen 4 M€ i praktiken. Detta kostnadsställe är det mest osäkra i hela 
kommunens budgetförslag och kommer sannolikt att förändras både en och två 
gånger innan budgeten ligger på fullmäktiges bord i december. 

- Även skatteintäkterna kan variera under året pga den relativt stora utflyttningen 
som varit under 2017. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige budgeten för kännedom. 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrorna höjs enligt bilaga 
5.1. 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor och avgifter för 
2018 fastställs enligt bilaga 5.2, med följande korrigering. Taxorna för 
avfallshantering sänks med 5 procentenheter (endast 1 decimal används i 
debiteringen) och extra hus tas bort. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att arbeta vidare med budgeten 
med följande målsättning: 
- I första hand skall budgeten uppvisa ett positivt årsbidrag. 
- I det fall ovanstående uppnås skall arbetet syfta till att uppnå ett positivt 

resultat. 
 
Kommunstyrelsens direktiv åt kommundirektören är följande: 
- Kassamedlen får ej tillåtas minska. 
- Varje åtgärd i nämndernas budgetförslag som innebär en försämrad service eller 

en försämrad situation för anställda skall noggrant redovisas på nästa 
kommunstyrelsesammanträde. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 102 INKOMSTSKATTESATS 2018 

Kommunstyrelsen §102/25.10.2017 

 
 
Ovan tabell som visar influten skatt under året. Inför verksamhetsåret 2017 lämnade 
kommunfullmäktige inkomstskattesatsen oförändrad, 19 %.  
Under året beräknas 1 248 703,38 € inflyta, jmfr mot budgeterat som är 1 170 500 €. 

 

 
 
 
 
 
 

Vårdö, redovisningar per månad, kalenderår 2017

Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Sammanlagt 

Januari 102 641 1 604 129 104 374

Februari 132 043 1 103 31 133 177

Mars 102 452 1 250 276 103 979

April 111 602 412 362 112 377

Maj 114 773 5 718 349 120 840

Juni 102 306 994 141 103 442

Juli 118 329 1 329 266 119 923

Augusti 103 800 1 976 814 106 590

September 97 788 1 418 33 231 132 438

Sammanlagt 985 734 15 804 35 601 1 037 139

Vårdö             1 000 €

SAMMANDRAG

REDOVISNINGSÅR 2015 2016 2017** 2018** 2019**

Skatteslag

Kommunalskatt 1 149 1 252 1 226 1 196 1 249

Ändring % -2,4 9,0 -2,1 -2,4 4,4

Samfundsskatt 13 21 19 21 23

Ändring % 95,2 66,2 -6,5 10,2 8,1

Fastighetsskatt 67 72 72 72 72

Ändring % -0,4 6,8 -0,1 0,0 0,0

SKATTEINKOMSTER 1 228 1 345 1 317 1 289 1 344

Ändring % -1,8 9,5 -2,1 -2,1 4,2



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 6/25.10.2017 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 18 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

Ovan visar prognostiserad influten skatt för verksamhetsåret 2018. Bedömningen 
utifrån tillgängliga data är att inkomstskattesatsen bör lämnas oförändrad inför 
verksamhetsåret 2018. Enligt ovanstående beräkningar så minskar intäkterna från 
inkomstskatten med ca 52 700 € jämfört med prognostiserat utfall för 2016. 
 
En höjning med 1 % beräknas ge 62 000 € i ökade intäkter. 
 
Prognosen kommer uppdateras parallellt med det fortsatta budgetarbetet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 
2018 lämnas oförändrad dvs 19 %. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 103 FASTIGHETSSKATTESATS 2018 

Kommunstyrelsen §103/25.10.2017 
 

 
 
Fastighetsskattens betydelse som finansieringskälla är fortsatt liten för kommunen. 
 
Det kommunen skulle kunna göra är att höja den allmänna 
fastighetsskatteprocenten vilket skulle ge ett visst positivt utfall. En höjning från 
0,15 % till 0,7 % beräknas ge + 30 000 € i skatteintäkt.   
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att fastighetsskattesatserna för 
år 2018 lämnas oförändrade enligt följande: 
 

Stadigvarande bostad 0, 00 % 
Annan än stadigvarande bostad 0, 90 % 
- Kraftverk 0, 00 % 
- allmännyttigt bruk (byggnad) 0, 00 % 
- allmännyttigt bruk (jordgrund) 0, 00 % 
- obebyggd byggnadsplats 0, 00 % 
- allmän fastighetsskatte% 0, 15 % 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 104 INRÄTTANDE AV SJUKSKÖTARTJÄNST 100 % 

Omsorgsnämnden § 17/11.9.2017, INRÄTTANDE AV SJUKSKÖTARTJÄNST 100 % 
Bilaga 1 och Bilaga 2 
 

ÄOL anser att det vore lämpligt att inrätta en tjänst som Sjukskötare vid 
Strömsgårdens serviceboende. Senast från och med den 01.01.2018. Detta i och med 
att klienterna har ett större vård behov när de kommer till Strömsgården. Men även 
för att ÅHS ställer högre krav på kommunerna vad gäller sjukvård samt eftervård.   
Sjukskötaren skulle ingå i närvårdarteamet, men med viss kanslitid samt fungera 
som ÄOL vikarie vid semestrar och andra ledigheter. 1:a Närvårdare blir därmed inte 
nödvändig utan finns fortsättningsvis enbart som Närvårdare utan extra uppgifter. 
Detta innebär bland annat att en tjänstebeskrivning för sjukskötare skall uppgöras 
samt att tjänstebeskrivningen för ÄOL revideras. Mer information ges under mötet 
samt diskussion i ärende. 
Förslag till Sjukskötarens tjänstebeskrivning samt revidering av ÄOL 
tjänstebeskrivning presenteras på mötet.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag 
Att nämnden och för detta ärende vidare till kommunstyrelsen för behandling.  
 
Beslut: Efter att nämnden tagit del bilaga 1, förslag till Tjänstebeskrivning för 
sjukskötare samt bilaga 2, revidering av Tjänstebeskrivning för äldreomsorgsledare. 
Beslutar nämnden enligt förslag 
----- 
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Kommunstyrelsen §104/25.10.2017 
Bilaga 6 
 
Kommundirektören konstaterar för det första att behovet finns samt att det finns 
möjlighet att tillsätta en sjukskötartjänst då en pensionsavgång sker per 31.12.2016. 
Kostnaden beräknas till 36 500 € i lönekostnader och 9 000 € i bikostnader, vilket är 
totalt drygt 5 100 €/år mer än en närvårdartjänst. 
 
Problemen är dock andra. Sjukvård är ÅHS ansvar och ej kommunernas ansvar.  
Att inrätta en sjukskötartjänst kan dock ej ses som ett enskilt beslut utan måste i 
sådana fall ske som en del i en omfattande omorganisering av kommunens 
socialvård och speciellt äldreomsorgen. 
 
Dagen före detta sammanträde så har kommunstyrelsens ordförande haft ett möte 
med kommundirektören och t.f. äldreomsorgledaren med anledning av 
ovanstående. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen avstår från att föra ärendet vidare till kommunfullmäktige för 
inrättande av tjänst i detta skede. 
Mer kompletterat förslag kommer under sammanträdet. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att förste närvårdarens tjänstebeskrivning skall ses över, 
förslag presenteras på nästkommande sammanträde. 
Omsorgsnämnden börjar förbereda för att rekrytera en ny förste närvårdare. 
--------------------------- 
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§ 105 ANHÅLLAN OM RASTPLATS/UTSIKTSPLATS VID BRON PÅ TÖFTÖ 

Byggnadstekniska nämnden §47/21.8.2017, ANHÅLLA OM 
RASTPLATS/UTSIKTSPLATS VID BRON PÅ TÖFTÖ 
 

Ledamot Dick Christenbrunn initierade ärendet. Han föreslår att kommunen skall anhålla 
hos landskapsregeringen att en rastplats/utsiktsplats kunde kvarstå på Töftösidan när 
gamla bron rivs då den är i direkt anslutning till den nya bron. Platsen har fin utsikt över 
fjärden och kan vara en attraktiv plats för turister och övriga att stanna på. 
 

                                     Kommunteknikerns förslag 
                                     Att förslaget skickas till kommunstyrelsen som sedan får avgöra om en anhållan  
                                     skickas till landskapsregeringen. En enklare beredning med framtagande av  
                                     kartmaterial kan göras av byggnadskansliet inför kommunstyrelsens behandling. 
                                    
                                     Beslut:  
                                     Enligt förslag. 

----- 
 

Kommunstyrelsen §105/25.10.2017 
Bilaga 6 
 
Vissa kostnader kommer naturligt att uppstå ifall en rastplats skulle inrättas på 
platsen. Dock så är ju det mesta redan på plats vilket gör att kostnaderna i 
sammanhanget måste ses som ringa. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen anhåller hos landskapsregeringen om att en rastplats upprättas 
på angiven plats i bilagan. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen anhåller hos landskapsregeringen om att en rastplats upprättas i 
anslutning till den gamla Vårdöbron. Kommunteknikern håller i ärendet. 
--------------------------- 
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§ 106 BESLUT OM LGH A PÅ STRÖMSGÅRDEN 

Kommunstyrelsen §106/25.10.2017 
 

Det lär finnas ett styrelsebeslut på att lgh A på Strömsgården skall användas som dagrum och 
frukostkök. Detta måste nu omvärderas. 

 
Lgh A eller ”södra kammaren” behöver nu användas som tillsvidare bostad för ett par. Detta för 
att ge paret möjlighet att fortsättningsvis bo tillsammans.  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ändrar statusen för lgh A från dagrum till bostad och upphäver 
därmed eventuella tidigare beslut. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 107 VÅRDÖ KOMMUNS BOSTADSBOLAG 

Kommunstyrelsen §107/25.10.2017 
 
Idag så finns det följande bostadsbestånd i Vårdö kommun: 
- 2 lägenheter i lärarbostadshuset (Vårdö kommun). 
- 4 lägenheter i radhus 1 (Vårdö kommun). 
- 4 lägenheter i radhus 2 (Vårdö kommun). 
- 7 lägenheter på Dansargränd (Strömsby FAB). 
- 7 lägenheter på Viktorsgränd (Strömsby FAB). 
- 2 lägenheter samt bibliotek (Fastighets AB bibliotekshuset i Vårdö). 
 
När Strömsby FAB bildades så fanns det förutom kommunen andra aktieägare, vilka 
idag är utlösta. Kommunen äger alltså 100% av aktierna. 
När Fastighets AB bibliotekshuset i Vårdö bildades så var avsikten att sälja de två 
aktielägenheter som ryms i huset, men numera är dessa lägenheter uthyrda. 
Kommunen äger alltså 100% av aktierna även i det bolaget. 
 
Som det ser ut idag så varierar standard, driftskostnader, 
hyresintäkter/bostadsvederlag, skuldbörda per kvadratmeter etc. väldigt mycket 
mellan de olika lägenheterna.  
 
Om kommunen gick in för att flytta in alla lägenheter inom samma aktör, Vårdö 
kommun, så skulle alla dessa nyckelvärden kunna harmoniseras. Det skulle leda till 
att förvaltningen av fastigheterna kan skötas mer effektivt och rationellt då det ej 
längre behövs dubbel bokföring, bokslut etc. Man kan med andra ord se det som en 
åtgärd som minskar koncernens driftkostnader. Att skuldbördan per invånare skulle 
öka med drygt 950€ spelar mindre roll då dessa i nuläget återfinns i 
koncernredovisningen. 
 
Kommundirektören har undersökt saken och kunnat konstatera att det ej skulle 
kosta kommunen något förutom konsultkostnader för att genomföra ovanstående. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunen bolag likvideras 
och upptas direkt i kommunens verksamhet och balansomslutning avseende 
fastighetsvärden, lånesaldo m.m. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 108 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG, OMSN 

Omsorgsnämnden § 27/10.10.2017, ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG 
 

Omsorgsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för inköp av 2 stycken 
bättre begagnade personliftar samt 5 - 6 stycken stolar anpassade för äldre med 
funktionsnedsättning. Behovet av sk uppresningsstöd för montering på säng har uppstått i 
och med nya boende. Akut behövs 2 stycken uppresningsstöd. 
Inventarieanslaget för 2017 var relativt lågt och är redan förbrukat och även överskridet 
med 810 euro. Bland annat för att det behövts reservdelar till sängarna. 
 
I och med att ÅHS från och med år 2017 har förändrat regelverket gällande 
hjälpmedelsutlåning, måste numera alla omsorgsboenden ha sina egna personliftar. 
Dessa redskap betraktas inte längre som hjälpmedel utan som arbetsredskap.  
ÅHS erbjuder kommunerna att köpa bättre begagnade och ny servade personliftar till ett 
reducerat pris. En personlift kostar 1000 euro, vid nyköp kostar en personlift ca 2500 euro. 
Strömsgården är i behov av 1 stålift och 1 sitt/ligglift, vilket skulle utgöra en kostnad på 
2000 euro. Vid nyköp är kostnaden 5000 euro + frakt.  
 
Strömsgården är även i akut behov av att köpa in 5 – 6 stycken nya stolar anpassade för 
äldre med nedsatt funktionsförmåga. Just nu är Strömsgården näst intill fullbelagt och det 
finns för få stolar i matsalen som är lämpliga och anpassade för de boende. Stolar av 
denna typ kostar ca 300 euro/styck. Uppresningsstöd för sängmontering kostar ca 250 
euro per styck. Summan för dessa inköp uppgår till 4300 euro. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Att nämnden anhåller hos kommunstyrelsen om 4500 euro som tilläggsanslag för 
inventarieanskaffning. 
 
Beslut: Nämnden beslutar enligt förslag. 
----- 

Kommunstyrelsen §108/25.10.2017 
Trots att kostnadsställe 2351 HEMSERVICE ligger över vad förbrukningsgraden 
borde vara så jämnar det ut sig under året. En summa om 4300 € för ovanstående 
inköp torde rymmas inom tilldelat budgetanslag. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen avslår tilläggsanslaget. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 109 ÖVERFÖRING AV BIDRAGSANSÖKNINGAR, SKBN 

SKBN §30/10.10.2017, ÖVERFÖRING AV BIDRAGSANSÖKAN TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 

Skoldirektören har tillsammans med kommundirektören diskuterat olika lösningar för att få en helhetssyn vid 
beviljande av kommunens bidragsansökningar. I dagsläget beviljas vissa av kommunstyrelsen och 
andra av skol- och bildningsnämnden.  

  
 Tydliga kriterier finns för bidragsansökningar, men eftersom bidragen delvis täcker varandra är 

det svårt att skapa en enhetlig bild av ansökningarna, varpå samtliga bidrag bör överföras till 
kommunstyrelsen.  

 
 I budgetförslag 2018 finns föreningsunderstödet upptaget och budgetposten bör således 

förflyttas till kommunstyrelsens budget.  
 

Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden ber kommunstyrelsen överta 
föreningsunderstöden från 01.01.2018 för att skapa helhetssyn vid beviljande av kommunens 
föreningsbidrag.  
 

 Beslut: Enligt förslag. 
----- 

 
Kommunstyrelsen §109/25.10.2017 

 
Kommundirektörens förslag: 
Enligt skol- och bildningsnämndens förslag. 
Budgetförslaget uppdateras med anledning av beslutet. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 110 DISKUSSIONSÄRENDE, KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST 

Kommunstyrelsen §110/25.10.2017 
 
På förekommen anledning så bör kommunernas socialtjänst diskuteras igen. Detta 
med hänvisning till om kommunen fortfarande bör verka för ett norråländskt 
område eller om man skall verka för något annat upplägg, t.ex. ett gemensamt kst-
område. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslut:  
Kommundirektören utses att representera kommunen i omsorgsförbundets 
arbetsgrupp. 
--------------------------- 
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§ 111 FASTIGHETEN PÅ KONVALJEVÄGEN 16 

Kommunstyrelsen §111/25.10.2017 
 
Ett bostadshus på Konvaljevägen 16 har stått och förfallit nu i flera år utan att huset 
har sålts. Huset har funnits till försäljning på marknaden men till ett högre pris än 
vad huset nu är värt. 
 
Vårdö kommun bör söka förvärva huset för att sedan sälja det vidare till någon 
privatperson i kommunen så att huset åter kan bebos. Då det tidigare funnits 
spekulanter på huset men att det har varit svårt att nå en lösning motiverar att 
kommunen går in och tar hand om det byråkratiska för att underlätta en 
upprustning av huset. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen uppdrar att för en summa om högst 20 000 € försöka förvärva 
huset för att sedan i ett senare skede sälja det vidare. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 112 SKRIVELSE TILL LANDSKAPSREGERINGEN OM DIKESRÖJNING 

Kommunstyrelsen §112/25.10.2017 
 
Kommunstyrelsen önskar diskutera hur landskapsregeringen har skött 
dikesröjningen längs landskapets vägar som går genom kommunen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommundirektören uppdras att lämna in en skrivelse med synpunkter på hur 
dikesröjningen längs landskapets vägar har utförts. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

§ 113 DISKUSSION INFÖR SKÄRGÅRDSKOMMUNMÖTET I BRÄNDÖ 

Kommunstyrelsen §113/25.10.2017 
 
Kommunstyrelsen önskar diskutera agendan som behandlas på 
skärgårdskommunmötet i Brändö för att ge direktiv till kommunens deltagare. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Direktiv ges till kommunens deltagare. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar 
sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan 
enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 
över beslutet. 
 
Paragrafer 91-105, 108-110, 112-113 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 90, 106-107, 111 

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: 90, 106-107, 111 
 
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. 
 

 


