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 § 116 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §116/29.11.2018 
 
Enligt 23 § 2 mom. i kommunallag för landskapet Åland är kommunstyrelsen, en nämnd, en 
kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande (i 
Vårdös kommunstyrelse 4 medlemmar).  
 
På kommunens elektroniska anslagstavla har torsdagen den 22.11.2018 kungjorts att 
kommunstyrelsen sammanträder torsdagen den 29.11.2018 på Vårdö kommunkansli i 
Vårdö kl. 19 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende fredagen den 
30.11.2018.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande torsdagen den 22.11.2018. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
--------------------------- 

§ 117 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §117/29.11.2018 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Gunilla Boman och Maria Granlid i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Gunilla Boman och Maria Granlid. 
--------------------------- 

§ 118 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA 

Kommunstyrelsen §118/29.11.2018 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande komplettering: 
Till föredragningslistan tillförs en ny § 137, fördelning av bidrag Ålands 4 H. 
--------------------------- 
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§ 119 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §119/29.11.2018 
Bilaga 1 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 
- Oasen FFGE 2. 
- NÅHD, FFGE 2. 
- FS styrelsemöte 22102018. 
- Norråländskt presidiemöte okt 2018. 
- NÅHD fst 5. 
- OMSN 5 & 6. 
- ÅKF, fst 5. 
- SN 6. 

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

§ 120 TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen §120/29.11.2018 
Bilaga 2 
 
Följande handlingar/beslut delges kommunstyrelsen: 
- LR, rättelse av utjämning av landskapsandelar under övergångsperioden. 
- LR, självrättelse av basbelopp för grundskolan. 
- LR, basbelopp för grundskolan 2019. 
- LR, landskapsandel för grundskolan 2019. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar meddelandena till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
---------------------------  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 7/29.11.2018 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 5 

 

 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 121 VACCINATION ENLIGT LAGSTIFTNING  

Omsorgsnämnden § 26/ 18.9.2018, VACCINATION ENLIGT LAGSTIFTNING 
 

Bilaga 1 a  och 1 b 
Enligt 48 § i den nya lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), som trädde ikraft i mars 
2017, skall personal som vårdar klienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av 
smittsamma sjukdomar, ha immunitet mot mässling och vattkoppor (skydd antigen via 
vaccination eller via genomgången sjukdom) samt influensa.  I fråga om influensa krävs en årlig 
vaccination mot säsonginfluensa. 
Klienter som kan utsättas för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar är, till exempel 
personer som fyllt 65år och klienter vars immunförsvar är kraftigt nedsatt på grund av en 
sjukdom eller behandlingen av en sjukdom. 
 
ÄOL har tagit fram ett förslag till vaccinations principer, samt ett följebrev innehållande en enkät 
, gällande äldreomsorgen i Vårdö kommun. 
 
ÄOL har även varit i kontakt med O-P Lehtonen vid flera tillfällen angående förfarandet vid 
verkställande av lagstiftningen samt företagshälsovården för att diskutera ett samarbete kring 
åtgärderna vid vaccinering. 
 
Vårdpersonalen har informerats ett flertal gånger om att verksamheten är tvingad att följa 
denna lagstiftning. 

 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Att Omsorgsnämnden tar del av bilagornas innehåll och därefter för dem till 
Kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut. 
 
Omsorgsnämndens beslut: 
Nämnden beslutar enligt förslag. 
----- 
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Kommunstyrelsen §102/25.10.2018, VACCINATION ENLIGT LAGSTIFTNING 
Bilaga 5 
 
Bilagan innehåller vaccinationsprinciperna.  
Omsorgsnämndens förslag har förändras något, främst gällande formuleringar och 
avgränsningar bland personalen beroende på särskilda fall. Bilagan gäller all 
personal som är anställd av Vårdö kommun, dock i praktiken i det här läget så gäller 
den endast personal som är anställd av omsorgsnämnden då kommunen ej har barn 
under 1 år på daghemmet. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet då rättsläget är oklart. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
 

Kommunstyrelsen §121/29.11.2018  
Bilaga 3 
 
https://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/kansliapaallikko-sillanaukee-rokotus-
tarkeaa-potilaalle-ja-tyontekijalle-lakia-tulkit-tava-lain-tarkoituksen-mukaisesti  
 
Kommundirektören har sökt kontakt med författaren av ovanstående 
pressmeddelande utan framgång. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen tolkar ovanstående pressmeddelande som så att det är frivilligt 
att vaccinera sig samt att kommunen ej kan säga upp personal som vägrar låta 
vaccinera sig. Kommunstyrelsen konstaterar samtidigt att omplacering ej låter sig 
göras då samtliga tjänster som kommunfullmäktige inrättat är besatta. 
 
Vaccinationsprinciperna fastställs med ovanstående förtydligande. 
 
Beslut:  
Med tillägget att personal som vistas mindre varaktigt i verksamhetens lokaler har 
rätt att vaccinera sig på kommunens bekostnad. 
--------------------------- 

 

  

https://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/kansliapaallikko-sillanaukee-rokotus-tarkeaa-potilaalle-ja-tyontekijalle-lakia-tulkit-tava-lain-tarkoituksen-mukaisesti
https://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/kansliapaallikko-sillanaukee-rokotus-tarkeaa-potilaalle-ja-tyontekijalle-lakia-tulkit-tava-lain-tarkoituksen-mukaisesti
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§ 122 KOMMUNFULLMÄKTIGES LAGLIGHET MÖTET 061118  

Kommunstyrelsen §122/29.11.2018 
 
Enligt 49 § i Kommunallag för landskapet Åland skall styrelsen bereda och verkställa 
fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, utom i ärenden som rör 
fullmäktiges inre organisation samt val av styrelsen och revisorer.  
 
Protokollet kan läsas på kommunens hemsida; 
http://vardo.ax/images/protokoll/kfge/2018/KFGE6-06.11.18_Protokoll.pdf 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen konstaterar att beslutet som kommunfullmäktige fattat vid 
sammanträdet 06.11.18 har tillkommit i laga ordning, och besluten kan verkställas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
 

  

http://vardo.ax/images/protokoll/kfge/2018/KFGE6-06.11.18_Protokoll.pdf
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§ 123 BUDGET OCH TAXOR FÖR VÅRDÖ KOMMUN, VERKSAMHETSÅRET 2019  

Kommunstyrelsen §110/25.10.2018, BUDGET FÖR VÅRDÖ KOMMUN, VERKSAMHETSÅRET 
2019 

Bilaga 10  

 
 

 
 
På bordet ligger nämndernas förslag till budget 2019.  
Skillnaderna i ovanstående figurer är i jämförelse med fastställd budget för 
verksamhetsåret 2018 och nämndernas budgetförslag för 2019. 
 
Konstateras att årsbidraget är positivt 32 136, 53 € och resultatet är negativt         
-159 555, 76 €. Motsvarande siffror för 2018 är negativt årsbidrag -31 067, 02 € och 
negativt resultat om -198 635, 86 €. 

Kalender 2018

Budgetdel Normal drift

Kostnadsslag Extern

Kostnadställen med nr C1    VÅRDÖ KOMMUN

Värden

Radetiketter Bokslut (år - 1) Fastställd budget Nämndernas budget (år + 1) Skillnad i %

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -26 356,08 -198 635,86 -159 555,76 -19,7 %

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 465 299,08 410 324,12 472 954,16 15,3 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 156 238,23 -3 170 220,43 -3 247 838,63 2,4 %

A5100   SKATTEINKOMSTER 1 308 640,05 1 291 000,00 1 328 500,00 2,9 %

A5110   STATSANDELAR 1 535 598,49 1 444 532,00 1 488 921,00 3,1 %

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -7 474,33 -6 702,71 -10 400,00 55,2 %

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -172 181,14 -167 568,84 -191 692,29 14,4 %

Totalsumma -26 356,08 -198 635,86 -159 555,76

Kalender 2018

Budgetdel Normal drift

Kostnadsslag Extern

Konton med nummer Alla konton

Värden

Radetiketter Bokslut (år - 1) Fastställd budget totalt Nämndernas budget (år + 1) Skillnad i %

C1    VÅRDÖ KOMMUN -26 356,08 -198 635,86 -159 555,76 -19,7 %

C10    DRIFSTHUSHÅLLNING -2 853 457,32 -2 910 141,15 -2 958 426,76 1,7 %

C100    ALLMÄN ADMINISTRATION -205 336,80 -241 511,00 -260 503,00 7,9 %

C200    SOCIALFÖRVALTNING -1 468 829,84 -1 504 484,92 -1 509 729,21 0,3 %

C300    UNDERVISNING OCH KULTUR -734 026,54 -677 463,54 -695 233,34 2,6 %

C400    ÖVRIGA TJÄNSTER -83 096,68 -117 489,18 -116 530,78 -0,8 %

C500    ÖVRIGA TJÄNSTER -352 348,76 -358 173,93 -433 262,83 21,0 %

C600    AFFÄRSVERKSAMHET -9 818,70 -11 018,58 56 832,40 -615,8 %

C60    FINANSIERING 2 827 101,24 2 711 505,29 2 798 871,00 3,2 %

¤    Ej def [¤] 26 356,08

Totalsumma -,00 -198 635,86 -159 555,76
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I nämndernas samlade förslag… jämfört med fastställd budget 2018: 
- Ökar verksamheternas intäkter med ca 15,3 %, ca + 63 000 €. 
- Ökar verksamheternas kostnader med ca 2,4 %, ca - 77 000 €, varav 

personalkostnaderna ökar med ca 2,8 %, ca - 44 000 €. 
- Ökar skatteintäkterna med ca 2,9 %, + 37 500 €. 
- Ökar landskapsandelarna med ca 3,1 %, ca + 44 000 €. 
- Ökar avskrivningarna med ca 14,4 %, ca - 24 000 €. 

 
Oklara faktorer som har stor inverkan på kommunens ekonomi 2019 är följande: 
- Landskapsregeringen har aviserat en så kallad självrättelse för 

landskapsandelssystemet för 2018. De har samtidigt aviserat en ändring av 
landskapsandelssystemet som skall gälla retroaktivt för år 2019 och tills vidare. 
Det är i skrivandes stund oklart exakt vad och hur det skall ändras.  

- Ålands Omsorgsförbund har ännu ej kommit ut med ett budgetförslag för nästa 
år, vilket gör att hittills så är det endast uppskattningar med i budgetförslaget. 

- Skatteintäkterna är osäkra både beträffande inkomsterna men även gällande 
fastighetsskatten. Inkomsterna är osäkra då det har varit förhållandevis stora 
rubbningar för rättelsemånaden (november) både för åländska och finska 
kommuner. Fastighetsskatten är osäker då markägarna har möjlighet att ansöka 
om rättelser mot upptaxeringen som skedde inför detta skatteår och som 
påverkar såväl retroaktivt som framgent. 
 

Kommundirektörens förslag: 
1. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige budgeten för kännedom (bilaga 

10). 
2. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrorna förblir 

oförändrade till 2019 då ett samlat hyresbestånd från 2019 innebär en möjlighet 
att mäta kostnader exakt inför framtiden. 

3. Kommunstyrelsen återremitterar budgeten till kommundirektören för att slipa 
och föredra densamma på kommunstyrelsens möte i november. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
Kommunfullmäktige §40/06.11.18 
Bilaga 2 
 
Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige tecknar nämndernas budgetförslag till kännedom. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att hyrorna blir oförändrade till 2019. 
 
Beslut:  
Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att kommunstyrelsen skyndsamt skall 
utreda om det finns möjlighet att utöka tomt-/ lägenhetsbeståndet. 
----- 
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Kommunstyrelsen §123/29.11.2018 
Bilaga 4, 4.1, 4.2 
 

 
 

 
 

Kalender 2018

Budgetdel Normal drift

Kostnadsslag Extern

Kostnadställen med nr C1    VÅRDÖ KOMMUN

Värden

Radetiketter Nämndernas budget (år + 1) Styrelsens budget (år + 1) Skillnad %

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -159 555,76 -95 498,84 -40 %

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 472 954,16 505 054,16 7 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 247 838,63 -3 193 200,71 -2 %

A4110   Personalkostnader -1 625 480,00 -1 624 785,00 0 %

A4170   Köp av tjänster -1 200 610,63 -1 153 617,71 -4 %

A4200   Material, förnödenheter och varor -305 098,00 -294 548,00 -3 %

A4230   Understöd -112 050,00 -112 050,00 0 %

A4270   Övriga verksamhetskostnader -4 600,00 -8 200,00 78 %

A5100   SKATTEINKOMSTER 1 328 500,00 1 323 000,00 0 %

A5110   STATSANDELAR 1 488 921,00 1 471 740,00 -1 %

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10 400,00 -10 400,00 0 %

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -191 692,29 -191 692,29 0 %

Totalsumma -159 555,76 -95 498,84 -40 %

Kalender 2018

Budgetdel Normal drift

Kostnadsslag Extern

Konton med nummer Alla konton

Värden

Radetiketter Nämndernas budget (år + 1) Styrelsens budget (år + 1) Skillnad %

C1    VÅRDÖ KOMMUN -159 555,76 -95 498,84 -40,1 %

C10    DRIFSTHUSHÅLLNING -2 958 426,76 -2 866 688,84 -3,1 %

C100    ALLMÄN ADMINISTRATION -260 503,00 -248 227,00 -4,7 %

C200    SOCIALFÖRVALTNING -1 509 729,21 -1 484 979,66 -1,6 %

C300    UNDERVISNING OCH KULTUR -695 233,34 -700 614,97 0,8 %

C400    ÖVRIGA TJÄNSTER -116 530,78 -102 925,78 -11,7 %

C500    ÖVRIGA TJÄNSTER -433 262,83 -383 273,83 -11,5 %

C600    AFFÄRSVERKSAMHET 56 832,40 53 332,40 -6,2 %

C60    FINANSIERING 2 798 871,00 2 771 190,00 -1,0 %

C3631    SKATTEINKOMSTER 1 328 500,00 1 323 000,00 -0,4 %

C3632    LANDSKAPSANDELAR 1 482 621,00 1 460 440,00 -1,5 %

C3634    RÄNTEUTGIFTER -12 250,00 -12 250,00 0,0 %

Totalsumma -159 555,76 -95 498,84 -40,1 %
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På bordet ligger styrelsens förslag till budget 2019.  
Skillnaderna i ovanstående figurer är i jämförelse med nämndernas budgetförslag 
för 2019. 
 
Konstateras att årsbidraget är positivt ca 96 000 € och resultatet är negativt ca – 95 
500 € vilket är en förbättring med ca 63 000 €.  
 
I styrelsens samlade förslag… jämfört med nämndernas förslag: 
- Ökar verksamheternas intäkter med ca 6,8 %, ca + 32 000 €. 
- Minskar verksamheternas kostnader med ca – 1,7 %, ca 55 000 €, varav 

personalkostnaderna oförändrat. 
- Minskar skatteintäkterna med ca 0,4 %, - 6 000 €. 
- Minskar landskapsandelarna med ca 1,2 %, ca – 17 000 €. 
- Oförändrat avskrivningarna. 

 
Nedan redogörs för kommundirektörens åtgärder: 
- Oförbrukade konton har nollats för att pressa bort luft ur budgetförslaget. 
- Större renoveringar har överförts till investeringsbudgeten. 
- Köp av bil har ersatts av att ”leasa” en bil. 
- Skatterna och landskapsandelarna har justerats nedåt. 
- Landskapsandelarna är ännu ej fastställda och Omsorgsförbundet har ej 

fastställt någon budget. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag verkställs genom att tillföra investeringsbudgeten ett 
anslag för radhus om 450 000 € och ett anslag för att färdigställa tomtområde 2 vid 
Mickelsö om 150 000 €. Det går även att göra om huset på Konvaljevägen till två 
lägenheter men det kommer i sådana fall att kräva renovering efter ett eventuellt 
förvärv. För att verkställa åtminstone ett radhusbygge så kommer fullmäktige under 
2019 i sådana fall att behöva upptaga lån. En driftkalkyl för ett radhus om fyra 
lägenheter har ännu ej gjorts men kommer att behandlas av kommunstyrelsen 
under 2019. Hela investeringsbudgeten behöver inte verkställas utan kan överföras 
till ekonomiplanen. 
 
Kommundirektörens förslag: 

1. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor och avgifter 
fastställs enligt bilaga 4. 

2. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budgeten och 
ekonomiplan fastställs enligt bilaga 4.1 och 4.2. 

3. Kommundirektören ges rätten att uppdatera Oasens budgetförslag och den 
senaste uträkningen av landskapsandelarna. 
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Beslut:  
Enligt förslag med följande tillägg: 
1. Nytt radhus och tomtområde 2 flyttas till ekonomiplan 2020. 
2. Till taxorna tillförs socialnämndens bilaga 2 från 4.10.2018. 
--------------------------- 
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§ 124 BESLUT OM ALLMÄNNA FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLEN OCH 

RÖSTNINGSSTÄLLE PÅ VALDAGEN VID RIKSDAGSVALET 14.04.2019 

Kommunstyrelsen §124/29.11.2018 
 
Kommunstyrelsen bör i god tid ta ställning till röstningsställe på valdagen, allmänt 
förhandsröstningsställe i kommunen samt vilka verksamhetsenheter inom socialvården 
där förhandsröstning kan ske. Utöver detta bör nödvändiga organ, centralvalnämnd, 
valnämnder och valbestyrelser vara tillsatta.  
 
Det bör finnas minst ett vanligt förhandsröstningsställe i varje kommun om inga särskilda 
omständigheter föreligger.  
 
Speciell hänsyn bör tas till att handikappade ska ha möjlighet att ta sig till 
röstningslokalen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att röstningsstället på valdagen är Vårdö skola, Lövövägen 27, 
22550 VÅRDÖ, och att röstande hänvisas till huvudingången som är i marknivå och 
tillgänglig även för rörelsehindrade. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att allmänt förhandsröstningsställe i kommunen är Vårdö 
Närbutik, Drottning Kristinas gata, i Vargata Vårdö.   
 
Kommunstyrelsen beslutar att Strömsgården, Strömsvägen 13, 22550 VÅRDÖ, är en sådan 
verksamhetsenhet inom socialvården där förhandsröstning kan ske.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 125 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE IK OCH NG 

Kommunstyrelsen §125/29.11.2018 
 
Bilaga 5  
 
Med hänsyn till rådande omständigheter så överlåts laglighetsprövningen till 
landskapsregeringen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar jordförvärvet.  
 
Beslut: 
Enligt förslag då fastigheten ligger i bykärna. 
--------------------------- 
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§ 126 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, JURIDISK PERSON 

Kommunstyrelsen §126/29.11.2018 
 
Med hänsyn till rådande omständigheter så överlåts laglighetsprövningen till 
landskapsregeringen.   
 
Jordförvärvsärendet gäller en juridisk person. Handlingarna i ärendet är sekretessbelagda 
enligt 9 § 1 mom. a och f punkterna i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars 
offentlighet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar jordförvärvet.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 127 FASTIGHETEN PÅ KONVALJEVÄGEN 

Kommunstyrelsen §127/29.11.2018 
 
Den öde fastigheten på Konvaljevägen har diskuterats tidigare i kommunstyrelsen. Vid det 
tillfället så beslutade kommunstyrelsen att man skulle lägga ett bud på fastigheten på 
20 000 € vilket också gjordes, utan att accepteras av motparterna. 
 
Nu så kommer fastigheten att auktioneras ut inom kort och därigenom har ärendet 
återaktualiserats.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommundirektören ges en fullmakt att buda på aktuell fastighet till ett belopp om max 
20 000 €. Till beslutet förs en reservation som inträder om någon annan intressent ropar 
in ett bud på fastigheten. 
 
Beslut: 
Kommundirektören uppdras att närvara på auktionen utan fullmakt. 
--------------------------- 
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§ 128 ANHÅLLAN OM LÖNETILLÄGG 

Socialnämnden §57/04.10.2018, ANHÅLLAN OM LÖNEJUSTERING ANNICA CARLSSON - 
VÅRDÖ 
 

Personliga assistenten Annica Carlsson har anhållit om lönejustering. Hon framför att hon 

erhåller 13,58 € per timme från Mariehamns stad men endast 12,48 € från Vårdö. Detta var före 

lönejustering. Hon framför även att hon har studerat 2 år och läst underskötarprogrammet. 

 

Kommunstyrelsen besluter om lönefrågor. Socialnämnden har fått i uppdrag att bereda ärendet. 

 

I Sund erhåller personliga assistenter en uppgiftsrelaterad lön om 13,18 € efter att 

lönejusteringar har gjorts. 

 

Kan konstateras att trots att utbildning alltid är bra, så har socialnämnden inget krav på att 

personliga assistenter skall ha en sådan. Vid anställning utgår man mer från lämplighet för 

uppdraget än formell kompetens. 

Lönen för personlig assistent torde vara densamma som för övriga assistenter i kommunen. En 

arbetsvärdering torde inte ha gjorts. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att den personliga assistentlönen i Vårdö skulle 

justeras till nivån i Sund, dvs. 2148,83 € för uppgiftsrelaterad lön. 

Om lönen är högre än övriga assistenters lön i kommunen motiveras det med ensamarbete. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 

----- 
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Kommunstyrelsen §128/29.11.2018 
 
Socialnämndens förslag innebär att timlönen höjs från 12,48 till 13,18, dvs en ökning med 
5,6 %, motsvarande grundlön vid 100 % är nu 2034,86 € och skulle nu bli 2148,83 €.  
 
Vid kontroll så har uppmärksammats att den anställde ej har fått Vårdö kommuns lokala 
skärgårdstillägg om 3 %. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
1. Sökanden får skärgårdstillägg om 3 % på grundlönen, retroaktivt från 

anställningstillfället. 
2. Ingen korrigering av grundlönen görs. 
3. Kommundirektören får i uppgift att beakta detta i samband med att lönepotterna 

skall justeras inför 1.1.2019. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 129 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN  

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

Kommunstyrelsen §129/29.11.2018 
 
Bilaga 6 
 
Förslaget till behandlingsplan har nu varit ute i nämnderna för synpunkter. De synpunkter 
som har kommit har beaktats i det nya förslaget.  
 
Synpunkterna från Solbackens daghem har fogats till det nya förslaget. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antar föreslagen likabehandlingsplan. Planen börjar gälla från 1.1.2019. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 130 TILLÄGGSANSLAG VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM  

Omsorgsnämnden § 38/11.10.2018, TILLÄGGSANSLAG VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM 
 
Vårdö har nyttjat  tillsvidare platser på Oasen boende- och vårdcenter, vilka ingått i 2018 
års budget. På grund av att kommunen under året behövt utökat rehabilitering- och 
intuitionsvård under kortare och längre perioder, räcker inte de budgeterade medlen till 
för hela 2018. Därmed behövs ett tilläggs anslag om 21.449,34 euro till kostnadsställe 
2320/2202 Vård på åldringshem/ Oasen. 
 

Äldreomsorgsledarens förslag: 
Att Omsorgsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om ett tilläggs anslag om 
21.449,34 euro till kostnadsställe 2320/2202 Vård på åldringshem/ Oasen. 
 

Omsorgsnämndens beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag. 
----- 
 

Kommunstyrelsen §130/29.11.2018 
 
Kommundirektörens förslag: 
Enligt omsorgsnämndens förslag. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 131 ANHÅLLAN OM SEMESTER, KOMMUNDIREKTÖREN  

Kommunstyrelsen §131/29.11.2018 
 
Kommundirektören önskar uttaga semester för följande datum: 
21.12, 27.12–28.12, 31.12 under 2018 och 2.1–4.1 under 2019 vilket innebär totalt 7 
dagar. 
 
Bokslutsarbetet påverkas ej av ledigheten utan uppstarten av det arbetet brukar alltid 
börja under vecka 2. 
 
Kommundirektörens förslag: 
- 
 
Beslut: 
Kommundirektören beviljas ledighet för ovanstående datum. 
--------------------------- 
 

§ 132 STÄNGNING AV KOMMUNKANSLI  

Kommunstyrelsen §132/29.11.2018 
 
Med hänvisning till beviljade ledigheter samt många ”klämdagar” är det motiverat med 
en stängning av kommunkansli under tiden 21.12–31.12. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunkansliet håller stängt under datumen 21.12–31.12. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 133 LR, UTLÅTANDE FÖRSLAG OM KOMMUNDELNING   

Kommunstyrelsen §133/29.11.2018 
 
Bilaga 7 
 
Landskapsregeringen har anhängiggjort ett ärende om att skilja byarna Ängö och Bussö 
från Vårdö kommun för att de i framtiden skall tillhöra den nya kommunen med 
arbetsnamnet Södra Ålands kommun. Landskapsregeringen önskar kommunens utlåtande 
i frågan. 
 
Ur bilagan s. 3 
Eftersom initiativet är sammankopplat med landskapsregeringens kommunreform 
ställs som ytterligare förutsättning att den planerade gränsjusteringen inte kan 
verkställas innan kommunerna på Södra och Norra Åland har ett gällande 
samgångsavtal i enlighet med den föreslagna landskapslagen om reform av 
kommunstrukturen på Åland (LF 21/2017-2018). 
 

Med hänsyn till den korta remisstiden så kommer kommunfullmäktige ej hinna 
sammankomma innan utlåtanden skall komma in. Därmed bör kommunstyrelsen tillställa 
utlåtandet till kommunfullmäktige för ett retroaktivt omfattande. 
 
Nedan anges vad syftena med kommundelningar skall vara: 

I kommunindelningslagens (FFS 1196/1997) 3 § stadgas om den allmänna förutsättningar 

för ändring i kommunindelningen. Kommunindelningen kan ändras, om ändringen:  

1) främjar ordnandet av service för invånarna i området,  

2) förbättrar levnadsförhållandena för invånarna i området,  

3) förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller  

4) främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet (3 § 1 mom.). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen lämnar följande utlåtande: 
Kommunstyrelsen i Vårdö konstaterar att ingen av de allmänna förutsättningarna för en 
ändring i kommunindelningen uppfylls. 
 
Vårdö kommun motsätter sig den föreslagna kommundelningen. 
 
Utlåtandet delges kommunfullmäktige för ett retroaktivt omfattande. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 134 REVIDERING AV KRITERIERNA FÖR FÄRDTJÄNST I VÅRDÖ KOMMUN 

ENLIGT SOCIALVÅRDSFÖRORDNINGEN  

Omsorgsnämnden § 45/8.11.2018, FÖRSLAG TILL REVIDERING AV KRITERIERNA FÖR FÄRDTJÄNST I 
VÅRDÖ KOMMUN ENLIGT SOCIALVÅRDFÖRORDNINGEN 

Bilaga 3 
 
Revidering angående kriterierna för färdtjänst på Vårdö enligt socialvårdsförordningen, 
behöver ses över och justeras så att de blir mer rättvisa för kommunens innevånare. ÄOL 
har tagit fram 3 förslag till färdtjänstkriterier enligt socialvårdsförordningen. 
 

Äldreomsorgsledarens förslag: 
Omsorgsnämnden tar del av förslagen och diskuterar dem. 

 
Omsorgsnämndens beslut: 
Nämnden har tagit del av de olika alternativen och beslutar att alternativ III,  
”Nuvarande upplägg men med tillägg(se kursiv stil). Baseras på individuell bedömning 
Färdtjänsttagaren erhåller som högst 40 stycken enkelresor per år. För resor inom kommunen och 
för att ta sig till närmsta dagligvaruhandel betalar resenären 25% av resekostnaden, dock minst 5 
euro per enkelresa. För resor utanför kommunen betalar resenären 50% av resekostnaden per 
enkelresa. Systemet innebär att det för en tur och retur resa åtgår 2 enkelresor.” enligt bilaga 3. 
 
Nämnden gör ett tillägg med en hänvisning för äldreomsorgsledaren; äldreomsorgsledaren har i 
samband med individuell prövning möjlighet att på grund av geografiska skäl, ge sökande från 
Ängö och Bussö möjlighet till att använda det förmånligare alternativet för att kunna delta i 
sociala aktiviteter på Kapellhagen enligt överenskommelse mellan Vårdö och Lumparland. 
 
Ärendet förs till kommunstyrelsen för godkännande. 

----- 
 
Kommunstyrelsen §134/29.11.2018 

 
Bilaga 8 
 
Bilagan har korrigerats redaktionellt sedan utskicket. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer färdtjänstkriterierna enligt SVF enligt bilaga 8. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 135 SYSTEM FÖR ATT FÖRDELA FÖRENINGSSTÖD FRÅN 2019  

Kommunstyrelsen §135/29.11.2018 
 
Det kan anses motiverat att förändra systemet för att fördela föreningsstöd från 
och med nästa verksamhetsår. Senast detta system ändrades var under år 2009. 
 
Idag så fördelas följande stöd: 
1. allmänna understöd, 
2. stöd för allmän kulturverksamhet 
3. understöd för föreningslokal 
4. understöd till föreningar som sysslar med ungdoms-, idrotts- och 

fritidsverksamhet. 
Dessa stöd går i flera delar in i varandra beträffande på vilka grunder som olika stöd 
fördelas. 
 
Syftet med att ändra systemet är att öka den politiska styrningen av stöden, 
säkerställa nivån på stöden, öka transparensen i systemet samt att minska 
opartiskheten i hur dessa stöd fördelas.  
 
Genom att ändra antalet stöd till: stöd för föreningslokal, verksamhetsstöd, stöd för 
Vårdöungdomars ungdomsverksamhet utanför Vårdö samt särskilda evenemangs-
/projektstöd för aktiviteter i Vårdö så uppnås de ovanstående kriterierna. 
 
Kommundirektörens förslag 
Det nya systemet för att fördela föreningsstöd införs från år 2019. Koefficienter och de 
olika stödformerna ändras till att bättre svara mot nuvarande förhållanden. Systemet 
laddas med samma penningmängd som årets budget, nämligen 14 500 € och fördelas 
enligt följande: 
- Lokal, 35 % av total, 
- Verksamhetsstöd, 35 % av total, 
- Stöd för Vårdöungdomars ungdomsverksamhet utanför Vårdö, 20 % och 
- Särskilda evenemangs-, projektstöd för aktiviteter på Vårdö, 10 %. 
 
Nivåerna utvärderas under år 2020 och kriterierna fastställs på 
ansökningsblanketten. 
 
Beslut:  
Återremiss för att utreda så att ingen förening hamnar i ekonomiskt obestånd. 
--------------------------- 
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§ 136 GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET  

Kommunstyrelsen §136/29.11.2018 
Bilaga 9 
 
Avtalet och bilagorna verkar vara i bra skick. Noteras särskilt att i avtalsförslaget att 
Vårdö ingår i norra Ålands representation och ej bland de övriga 
skärgårdskommunerna. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avtalet undertecknas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 137 FÖRDELNING AV BIDRAG, ÅLANDS 4 H 

Kommunstyrelsen §137/29.11.2018 
 
Ålands 4 H har anhållit om ett bidrag på 1 500 €. 
 
Kommundirektörens förslag 
Ålands 4 H tilldelas ett bidrag på 1 500 €. 
 
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 117-120, 122-123, 125-126, 130-133, 136 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 116, 121, 124, 127-129, 134-135, 137 

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: 116, 121, 124, 127-129, 134-135, 137 
 
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. 
 

 


