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Mikael Lindholm, kommunstyrelsens ordförande
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§ 40 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kommunstyrelsen §40/01.04.2020
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 onsdagen den 25.03.2020 kungjorts
att kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 01.04.2020 på Vårdö
kommunkansli i Vårdö kl. 19 och att protokollet publiceras på kommunens hemsida
torsdagen den 02.04.2020. Protokollet finns även tillgängligt på kommunkansliet.
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i
kommunstyrelsen samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen
den 25.03.2020. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i
kommunstyrelsen.
Sedan kallelsen har skickats ut så har ett beslut tagits om att flytta sammanträdet
från kommunkansliet i Vårdö till Vårdö skolas matsal. Detta har gjorts för att bättre
kunna efterleva de direktiv som kommit för att bekämpa spridningen av Covid-19.
Beslut:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
---------------------------

§ 41 PROTOKOLLJUSTERARE
Kommunstyrelsen §41/01.04.2020
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Krister Johansson och Alda Valdmane i
tur att verka som protokolljusterare.
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet.
Beslut:
Till protokolljusterare utses Krister Johansson och Alda Valdmane.
---------------------------

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

VÅRDÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

NR 3/01.04.2020
Sida 4

§ 42 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA
Kommunstyrelsen §42/01.04.2020
Beslut:
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg
- Föredragningslistan kompletteras med en ny § 50, Nominering till
landskapsregeringens trafikråd, komplettering av beslut.
---------------------------
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§ 43 TA DEL AV PROTOKOLL
Kommunstyrelsen §43/01.04.2020
Följande protokoll delges kommunstyrelsen:
- NÅHD, fst 1.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------

§ 44 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
Kommunstyrelsen §44/01.04.2020
Följande delges kommunstyrelsen:
- LR, tillsättande av ledamöterna i skärgårdsnämnden.
- Brev från Ålands ombudsmannamyndighet gällande Vårdö kommuns
jämställdhetsplan.
- Rapport från Ålands ombudsmannamyndighet gällande kommunernas
jämställdhetsplaner.
- LR, fastställd lista över yrkesområden. COVID-19.
- PM, ÅKF, Coronabudget.
- LR, beslut om beviljande av jordförvärv för Krokvik Ab.
- HFD, avgörande av besvär mot landskapsandelarna för grundskolan och socialvården.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar delgivningarna till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 45 DISKUSSIONSÄRENDE MAA COVID-19
Kommunstyrelsen §45/01.04.2020
Kommundirektören informerar om arbetat maa COVID-19.
Därefter vidas diskussion i kommunstyrelsen.
Kommundirektören redogör för vad han och beredskapsgruppen har gjort sedan
undantagstillståndet den 16.3.
Diskussion fördes om huruvida förvaltningsstadgan bör öppnas för sammanträde på
distans.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen tecknar diskussionen till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att man skall ha ett informellt möte på prov i form av ett
distanssammanträde.
---------------------------
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§ 46 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, LOUISE BILLENG
Kommunstyrelsen §46/01.04.2020
Bilaga 1
Jordförvärvslag för Åland (1975:3),2 Kap.,2 §, 1 mom:
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
Personer som inte har åländsk hembygdsrätt samt bolag, andelslag, föreningar, andra
sammanslutningar, anstalter, stiftelser eller samfund får inte utan tillstånd av
landskapsstyrelsen med äganderätt förvärva eller med stöd av legoavtal eller något annat
avtal besitta fast egendom i landskapet. Genom landskapslag kan stadgas om undantag
från detta.
LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
Efter det att fastigheten har skiftats genom arv till två syskon så vill den ena lösa ut
den andre.
Det finns ingen paragraf i nämnda lag som reglerar detta, men det torde vara
ändamålsenligt då syskonen var bröstarvingar i samband med skiftet, att låta den
ena komma i full besittning av fastigheten.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen förordar jordförvärvet.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 47 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen §47/01.04.2020
Bilaga 2
Bilaga är utskickat brev från Ålands ombudsmannamyndighet.
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/198927
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1986/19860609
Av brevet och av lagstiftningen framgår att Vårdö kommun följer gällande
lagstiftning. Flera andra kommuner har fått påpekanden i denna del.
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/page/jamstalldhetsplan_11.
2.16.pdf (Jämställdhetsplanen)
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/page/likabehandlingsplan_fa
ststalld.pdf (Likabehandlingsplan)
I brevet och av lag framgår att planen skall revideras under förutsättning att
kommunen varaktigt har 30 anställda. För närvarande är antalet varaktigt anställda
29 stycken.
Jämställdhetsarbetet är viktigt och måste naturligtvis fortgå oavsett om kommunen
har en antagen plan eller ej.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen anser att jämställdhetsplanen skall revideras. Med hänvisning till att
antalet anställda i kommunen varaktigt är mindre än 30 så anses planen vara av frivillig
natur, inte lagstadgad. Detta bör framgå i den reviderade planen.
Mot den bakgrunden så revideras planen specifikt enligt Vårdö kommuns lokala
förutsättningar.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att jämställdhetsplanen skall revideras enligt de
lagstadgade kraven.
---------------------------
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§ 48 TILLSÄTTANDE AV ÄLDRERÅD ENLIGT LAG
Kommunstyrelsen §48/01.04.2020
Från 1.1.2021 så börjar förändringen i Kommunallagen (1997:73) att gälla och även
Äldrelag (2020:9).
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr1
1.pdf Ändring KL
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr9
.pdf Äldrelag för Åland
Det som primärt berör kommunstyrelsen i detta läge är att förbereda för tillsättandet av
ett äldreråd i enlighet med Kommunallagens nya 31a §.
Hur detta skall gå till framgår av Äldrelag för Åland, 10 §, 2 mom.
Kommunstyrelsen utser medlemmar i äldrerådet bland intresserade kommunmedlemmar som hör till den
äldre befolkningen. Till medlem kan också en anhörig till en äldre person väljas om det är ändamålsenligt för
att äldrerådet allsidigt ska representera dem som brukar olika former av socialservice för äldre i kommunen.
Medlemmarna i äldrerådet ska ha sin permanenta bosättningsort i kommunen.
Kommunstyrelsen noterar även att en plan för att stöda den äldre befolkningen skall
antas av kommunfullmäktige, enligt Äldrelag för Åland, 7 §.
Kommunstyrelsen önskar att omsorgsnämnden börjar bereda en sådan plan så att den
kan antagas av kommunfullmäktige senast på decembersammanträdet.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att annonsera i Vårdö infos nästa nummer efter
kommunmedlemmar ur den äldre befolkningen, eller anhöriga till en äldre person som
kan tänkas vara intresserade av att sitta i Äldrerådet i Vårdö kommun. Kommunstyrelsen
avser att tillsätta äldrerådet så snart som möjligt, dock senast i höst.
Kommunstyrelsen ålägger omsorgsnämnden att ta fram ett förslag till plan för att stöda
den äldre befolkningen. Förslaget skall översändas till kommunstyrelsen senast den 31a
augusti.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 49 FRÅGA FRÅN HAMMARLANDS KOMMUN GÄLLANDE BARNOMSORGSOCH GRUNDSKOLELAG
Kommunstyrelsen §49/01.04.2020
Hammarlands kommuns fullmäktige- och styrelsepresidium höll ett möte den 19 mars
2020. Vid diskussionen berördes bl.a. de förestående behoven till förändring inom
grundskola och barnomsorg. Nu när undantagsförhållanden råder och den offentliga
ekonomin ytterligare får en betydande svacka ville våra förtroendevalda efterhöra om det
finns intresse för att kommunerna på Åland samfällt skulle vända sig till
landskapsregeringen för att framskjuta den planerade grundskol- och
barnomsorgsreformen fram till nästa mandatperiod. Eventuellt kunde det här göras med
en gemensam skrivelse som undertecknas av kommunernas representanter.
Vid mötet framhölls att reformen med Kommunernas socialtjänst har kommit långt i
förberedelse och att det är viktigt att alla tänkbara resurser riktas för att uppstarten blir
lyckad. Redan där har vi ett stort arbete inför nästa år.
Svara gärna senast torsdagen den 2.4.2020 om en gemensam framställan är möjlig.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen deltar i den gemensamma skrivelsen med motiveringen att det
sannolikt behövs att lagen skjuts upp då flera delar i lagen är oklara samt att förordning
som nämns i lagen ej är på plats.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 50 NOMINERING TILL LANDSKAPSREGERINGENS TRAFIKRÅD,
KOMPLETTERING AV BESLUT
Kommunstyrelsen §39/04.03.2020, NOMINERING TILL LANDSKAPSREGERINGENS TRAFIKRÅD
Landskapsregeringen önskar att Vårdö kommun nominerar två ledamöter till det
nyinrättade trafikrådet. Två ledamöter skall utses men endast en närvara på mötena.
Trafikrådet skall vara rådgivande inom skärgårdstrafiken.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser lämpliga representanter.
Beslut:
Kommunstyrelsen utser Anders Englund och Magnus Lundell.
----Kommunstyrelsen §50/01.04.2020
Landskapsregeringen har bett Vårdö kommun att komplettera nomineringen till
trafikrådet med en kvinna.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen nominerar en lämplig kandidat.
Beslut:
Kommunstyrelsen kompletterar nomineringen med Fanny Sjögren.
---------------------------
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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 41-50
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet.
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden)
Paragrafer 40
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: 40
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 sju dagar efter att protokollet
lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan.

Rättelseyrkandets innehåll

SIGNERING

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 sju dagar efter
att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan .

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 före 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.
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