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§ 51 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kommunstyrelsen §51/26.05.2020
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 tisdagen den 19.05.2020 kungjorts att
kommunstyrelsen sammanträder tisdagen den 26.05.2020 på Vårdö skola i Vårdö
kl. 19 och att protokollet publiceras på kommunens hemsida onsdagen den
27.05.2020. Protokollet finns även tillgängligt på kommunkansliet.
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i
kommunstyrelsen samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande tisdagen den
19.05.2020. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i
kommunstyrelsen.
Beslut:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört.
---------------------------

§ 52 PROTOKOLLJUSTERARE
Kommunstyrelsen §52/26.05.2020
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Fanny Sjögren och Carl-Gustav Sjölund
i tur att verka som protokolljusterare.
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet.
Beslut:
Till protokolljusterare utses Fanny Sjögren och Carl-Gustav Sjölund.
---------------------------
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§ 53 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA
Kommunstyrelsen §53/26.05.2020
Beslut:
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg
- En ny punkt tillfogas föredragningslistan, kommunkansliets
sommarstängning, tas upp som en ny § 76.
---------------------------
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§ 54 TA DEL AV PROTOKOLL
Kommunstyrelsen §54/26.05.2020
Följande protokoll delges kommunstyrelsen:
- Skärgårdsnämnden 1.
- NÅHD, ffge 1.
- Företagsam skärgårds styrelseprotokoll 29.4.2020.
- NÅHD, fst 2.
- Lantbruksnämnden 1.
- BTN 2.
- SKBN 1.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------

§ 55 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
Kommunstyrelsen §55/26.05.2020
Följande delges kommunstyrelsen:
- Muntlig information om kommunens hantering av Corona.
- Kommundirektören meddelar att denne ej hunnit bereda synpunkter på lagförslaget
gällande ny offentlighetslagstiftning.
- Muntlig information angående kommundirektörens arbete med kommande
barnomsorgslagen och behörighetsuttolkningarna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar delgivningarna till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 56 TILLSÄTTANDE AV ÄLDRERÅD ENLIGT LAG
Kommunstyrelsen §48/01.04.2020, TILLSÄTTANDE AV ÄLDRERÅD ENLIGT LAG
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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Kommunstyrelsen §56/26.05.2020
Kommunstyrelsen konstaterar att 2 personer har meddelat sitt intresse till att sitta i
äldrerådet, varav den ena sitter i omsorgsnämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Louise Nordström och Susanne Nordberg utses till
äldrerådet eller så beslutar kommunstyrelsen att omsorgsnämnden fullgör
äldrerådets uppgifter.
Beslut:
Kommunstyrelsen utser omsorgsnämnden att fullgöra äldrerådets uppgifter med
motiveringen att nuvarande förslag ej uppfyller kraven i jämställdhetslagen.
---------------------------
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§ 57 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen §47/01.04.2020, JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN
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_f
aststalld.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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Kommunstyrelsen §57/26.05.2020
Bilaga 1
Kommundirektören har reviderat jämställdhetsplanen enligt lag. Personalen bör
involveras i framtagandet av jämställdhetsplanen och därför är det rimligt att planen
skickas ut till nämnderna och personalgrupperna för synpunkter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag på jämställdhetsplan och
skickar ut det till nämnderna och ansvariga förmän för synpunkter.
Synpunkterna skall vara kommunstyrelsen till handa senast den 31 augusti 2020.
När synpunkterna har beaktats i planen skall planen sändas vidare till
kommunfullmäktige för fastställande.
När kommunfullmäktige har fastställt planen skall den sändas in till Ålands
ombudsmannamyndighet.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 58 KOMMUNFULLMÄKTIGES LAGLIGHET MÖTET 160420
Kommunstyrelsen §58/26.05.2020
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;
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf3160420_protokoll.pdf
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen konstaterar att beslutet som kommunfullmäktige fattat vid
sammanträdet 16.04.20 har tillkommit i laga ordning, och besluten kan verkställas.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 59 AVFALLSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN, BTN
Byggnadstekniska nämnden §19 / 23.03.2020, VÅRDÖ KOMMUNS AVFALLSPLAN
Vårdö kommun fick dispens från inlämnande av avfallsplan till den 1 april 2020.
Förslaget har skickats ut till nämndens medlemmar på förhand.
Kommunteknikerns förslag
Byggnadstekniska nämnden fastslår förslaget i avfallsplan med följande tillägg:
Kommunens kommundirekör och kommuntekniker får i uppdrag att förtydliga
Punkten gällande återvinningsstationerna som mottagningsplats för privata
hushålls avfall. Enligt rikets lag som Åland har som grund för blankettlagen
anger tydligt att möjligheten finns för att fortsatt ha gemensamma områdesvisa
mottagningsplatser.
Beslut:
Avfallsplanen godkänns med tillägget att kommundirektören och
kommunteknikern förtydligar förslaget gällande mottagningsplatser.
----Kommunstyrelsen §59/26.05.2020
Bilaga 2
Vårdö kommun har idag ett väl utbyggt system med avfallsstationer dit
fastighetsägarna för sitt avfall. Detta har visat sig vara kostnadseffektivt och
miljövänligt och systemet uppskattas av fastighetsägarna.
Med anledning av den nya avfallslagen så skall kommunens avfallsplan revideras.
Det centrala i kommunens avfallsplan torde vara Kapitel 4, 14 §.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110646#L5P34 Rikets avfallslag
Rikets avfallslag gäller också på Åland genom en blankettlag:
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201883
Av FFS 646/2011, 5 kap. 35 §, 4 mom.
Kommunen kan besluta att fastighetsvis avfallstransport inte ordnas i ett
område där kommunikationerna är besvärliga, avfallsinnehavarna är få eller
mängden avfall som behöver transporteras är liten, om inte transporten ska
anses vara nödvändig av miljö- eller hälsoskäl
Ur förarbetena framgår:
”I praktiken kan det bli aktuellt att utesluta fastigheter ur den fastighetsvisa
avfallstransporten närmast när det gäller glesbebyggda områden”.
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Även:
”Det är i allmänhet inte heller befogat att förutsätta regelbunden fastighetsvis
avfallstransport i fråga om t.ex. semesterbostäder som bebos oregelbundet och ofta
korta tider åt gången”.
Frågan är då huruvida Vårdö kommun och kommunens områden/byar kan anses
utgöra glesbygd? (RP 199/2010 rd, s. 95)
I förarbetena framgår inte vad som skall klassas som glesbygd.
Tätort utgörs enligt Statistikcentralens definition av ett ”[…] enhetligt, tätt bebyggt
och befolkat område med minst 200 invånare.” och det som ligger utanför tätorter
beskrivs som ”glesbygdsområden” och Vårdö nämns som en av de kommuner som
saknar tätort. http://www.stat.fi/tup/vl2010/art_2011-12-16_001_sv.html
I brist på en mer specificerad definition av vad som utgör ”glesbebyggda områden” i
propositionen, är det alltså rimligt att tillmäta Statistikcentralens definitioner stor
betydelse vid tolkning av lagen.
Mot ovanstående bakgrund borde hela Vårdö kommun träffas av
undantagsbestämmelsen i 35 §, 4 mom.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avfallsplanen fastställs.
Kommunfullmäktige beslutar samtidigt att fastighetsvis avfallstransport inte ordnas i
Vårdö kommun.
Beslutet motiveras med beredningen i kommunstyrelsen §59/19.05.2020
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 60 AVTALSFÖRSLAG GÄLLANDE UNGDOMSGÅRD MED FINSTRÖMS
KOMMUN
Kommunstyrelsen §60/26.05.2020
Bilaga 3
Ett avtalsförslag har inkommit från Finströms kommun gällande att ingå i
samarbetet kring ungdomsgård i Godby. Ärendet har diskuterats flyktigt tidigare i
kommunen, det som främst har diskuterats är samarbete gällande
fritidsverksamheten vilket också har ingåtts.
Det är två saker som skiljer Vårdös förutsättningar från de andra norråländska
kommunerna i detta ärende. Den första är att Vårdö ligger långt ifrån Godby och
med en vajerfärja emellan. Det andra är att Vårdö kommun ej har någon egen
fritidsledare. Detta leder till att kostnaderna för Vårdö kommun skulle bli relativt
höga eftersom kommunen därmed måste vara med och betala andra kommuners
personal som bemannar ungdomsgården tillsammans med lokalkostnaderna.
Det är känt att ungdomar från Vårdö besöker ungdomsgården, men av förklarliga
skäl så är besöksfrekvensen lägre än Vårdös procentuella andel av
ungdomspopulationen på norra Åland.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen meddelar Finströms kommun att man ej är beredd att ingå avtal kring
ungdomsgården.
Beslut:
Kommunstyrelsen är inte beredd att ingå avtal enligt det utskickade avtalsförslaget.
Vårdö kommun har ej egen personal att bidra med och önskar därför en
kostnadsfördelning så att Vårdö kommun kan ingå utan att bli oskäligt
kostnadsbelastad. Vårdö kommun har intresse att ingå samarbete om kommunens
särart kan beaktas.
--------------------------
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§ 61 INBETALNING AV GRUNDKAPITAL TILL KST
Kommunstyrelsen §61/26.05.2020
I enlighet med det nya grundavtalet som i tillämpliga delar har börjat gälla från
1.1.2020 och i de övriga delarna som är kopplade till lag och börjar gälla från
1.1.2021 så skall medlemskommunerna täcka mellanskillnaden mellan det redan
inbetalade grundkapitalet och höjningen av grundkapitalet i kommunernas
socialtjänst k.f. (KST).
Enligt KSTs förbundsstyrelses protokoll från 31.3.2020, § 48, så skall Vårdö betala in
29 724, 29 € senast den 1.1.2021. Den sammanlagda höjningen av grundkapitalet
uppgår till 1 988 797,85 €.
http://www.kst.ax/sites/www.aof.ax/files/attachments/protocol/fst_431.3.2020_ssss_35-56.pdf
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att Vårdös andel av grundkapitalet om 29 724,29 € betalas in
innan sommaren 2020.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 62 LOJALITETSAVTAL, KST
Kommunstyrelsen §62/26.05.2020
Bilaga 4
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har tagit fram ett lojalitetsavtal som reglerar
sådant som ej framgår av gällande lagstiftning, vilket är mycket bra. Sådana här
avtal underlättar samarbetet mellan medlemskommunerna samt underlättar för
KST att bildas och få en bra start på verksamheten.
Dock så noteras att avtalet är tänkt att upphöra den 28 februari 2021 vilket kan
vålla en del problem för KST efter det datumet.
För Vårdö kommuns del så ses enbart fördelar med att underteckna avtalet.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att lojalitetsavtalet kan undertecknas.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 63 BEGÄRAN OM UPPSÄGNING, KOMMUNDIREKTÖREN
Kommunstyrelsen §63/26.05.2020
Bilaga 5
Kommundirektör Andreas Johansson har begärt uppsägning från sin tjänst. Begäran
är daterad den 1a april 2020.
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1996/19960484#Pidp447168432
FFS 484/1996, 9 §, 4 mom.
Uppsägningstiden börjar löpa dagen efter den då uppsägningen meddelas eller delges. På
tjänsteinnehavarens begäran eller med tjänsteinnehavarens samtycke kan en kortare
uppsägningstid tillämpas än som avses i 1-3 mom.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030304
FFS 304/2003, 8 Kap. 40 §, 2 mom. 3 punkten.
När arbetsgivaren säger upp en tjänsteinnehavares tjänsteförhållande är
uppsägningstiden minst
3) två månader, om tjänsteinnehavaren anställs av fullmäktige.
I enlighet med tidigare överenskommelse så finns kommundirektören tillgänglig på deltid
i mellantiden innan en ny kommundirektör har tillträtt, samt under tiden för
undantagstillståndet som råder i landet och landskapet. Enklast är att det regleras genom
avtal mellan Vårdö och Sunds kommuner gällande 20 % av heltid av kommundirektörens
lön som kommunstyrelsens ordförande kan ingå för kommunens räkning.
Dessutom bör ett särskilt beslut fattas om att kanslisekreteraren agerar
kommundirektörens ställföreträdande och att denne skall få rätt att godkänna fakturor
och löneutbetalningar.
Kommundirektörens förslag
Beslut:
Kommundirektören anmäler jäv och deltager ej i ärendets behandling.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommundirektörens
begäran godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande ges fullmakt att ingå avtal med Sunds kommun
beträffande arbetstid om 20 % för kommundirektör i mellanperioden.
Kanslisekreteraren ges fullmakt att godkänna fakturor och löneutbetalningar i
mellanperioden.
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§ 64 FYLLNADSVAL EFTER KOMMUNDIREKTÖREN
Kommunstyrelsen §64/26.05.2020
I och med att kommundirektören kommer att avsluta sin anställning samt att
kommundirektören ej längre är skriven i Vårdö kommun så bör följande
fyllnadsval/nomineringar förrättas.
-

Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbetes samarbetsråd, ersättare för Brändös
ordinarie ledamot.
Styrelsen för företagsam skärgård r.f., ordinarie ledamot.

Dessutom noteras att kommundirektören, i egenskap av tjänst, har blivit utsedd till andra
förtroendeuppdrag av kommunfullmäktige. Dessa val behöver ej förrättas på nytt utan
följer med tjänsten.
Kommundirektörens förslag
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige Mikael Lindholm som ersättare
för Brändös ordinarie ledamot i Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbetes
samarbetsråd.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige Mikael Lindholm som ordinarie
ledamot i styrelsen för Föreningen företagsam skärgård r.f.
Då Mikael Lindholm för närvarande är ersättare i styrelsen för Föreningen
företagsam skärgård r.f. så föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att
Magnus Lundell utses som ersättare i styrelsen för Föreningen företagsam skärgård
r.f.
---------------------------
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§ 65 ANHÅLLAN OM VÅRDLEDIGHET, KOMMUNTEKNIKERN
Kommunstyrelsen §65/26.05.2020
Bilaga 6
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030304#L6P29
Lag om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 2003/304)
29 §
Familjeledighet
Tjänsteinnehavare har rätt att få tjänstledighet för familjeledighet enligt vad som bestäms i 4 kap. 1–8 §
arbetsavtalslagen (55/2001).
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010055
Arbetsavtalslag (FFS 2001/55)
3 § (29.6.2006/533)
Vårdledighet
En arbetstagare har rätt till vårdledighet för att vårda sitt barn eller något annat barn, som varaktigt bor i hans
eller hennes hushåll, till dess barnet fyller tre år. Föräldrar till adoptivbarn har dock rätt till vårdledighet till dess
två år har förflutit från adoptionen, dock högst till dess barnet inleder sin skolgång.
Vårdledighet kan tas ut i högst två perioder, som vardera är minst en månad lång, om inte arbetsgivaren och
arbetstagaren kommer överens om flera perioder än två eller att någon period skall vara kortare än en månad.
Av föräldrarna eller vårdnadshavarna kan endast en i sänder vara vårdledig. Under tiden för moderskaps- eller
föräldraledighet får dock den andra föräldern eller vårdnadshavaren ta ut en period vårdledighet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner anhållan om vårdledighet. Kommunstyrelsen noterar
samtidigt att en annons gällande vikariat som kommuntekniker i Vårdö kommun ligger
ute med sista ansökningsdag den sista maj.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 66 BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019
Kommunstyrelsen §66/26.05.2020
Bilaga 7 (Balansbok), 7.1 (Verksamhetsberättelse)
Bifogas bokslut inklusive resultaträkning, finansieringskalkyl, balansräkning och
verksamhetsberättelse för år 2019.
Verksamhetsbidraget uppgår till – 2 680 846, 82 €, årsbidraget uppgår till 123 065, 03 €
och räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar uppgår till - 84 562, 51 €.
Verksamhetsbidraget har minskat med 0,2 % jämfört med föregående år,
verksamhetskostnaderna har ökat med 1,1 %, verksamhetsintäkterna har ökat med 8,2 %
mest till följd av ökade hyresintäkter och ökade intäkter inom socialväsendet.
Skatteintäkterna ökade med 1,6 % jämfört med föregående år, och landskapsandelarna
minskade med 10,1 % jämfört med föregående år.
Den radikala minskningen av landskapsandelarna under året är den enskilt största
förklaringen till kommunens underskott.
Budgeten för 2019 har hållits för de allra flesta resultatområden, men avvikelser finns
som ej har behandlats utav kommunfullmäktige såsom överskridningar.
Kassamedlen minskade under året med – 189 073, 56 €, vilket beror på att årsbidraget ej
har räckt till för att betala för investeringar och amorteringar.
På grund av bokföringssättet framstår den relativa skuldsättningsgraden som hög, vilket
beror på att främmande kapital, övriga skulder, anslutningsavgifter, har ökat i snabbare
takt än kommunens eget kapital. Skuldsättningen avseende lån som löper mot ränta har
minskat enligt budget. Lån per invånare uppgick per 31.12.2019 till 2 390, 99 €, (2018:
2 585, 58 €).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet inklusive verksamhetsberättelse för år 2019, och
tillställer detta revisorerna för granskning. Revision hålls på grund av Covid-19 antingen
på distans eller rent fysiskt. Kommundirektören överenskommer med revisorerna om
datum.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 67 GEMENSAM MYNDIGHETSUTÖVNING INOM ÄLDREOMSORGEN
Kommunstyrelsen §37/04.03.2020, INITIATIV TILL GEMENSAM MYNDIGHETSUTÖVNING
INOM ÄLDREOMSORGEN
När KST (kommunernas socialtjänst) börjar från 1.1.2021 så skall personalen inom
socialvården vara överförd till KST. Äldreomsorgen kommer att bli kvar i
primärkommunerna. I en del av kommunernas organisationer så är den personen som
överförs chef över föreståndaren på äldreboendet. Detta kommer innebära att flera
kommuner kommer stå utan behörig myndighetspersonal från nämnda datum.
Vårdö kommun önskar därför efterhöra med de andra norråländska kommunerna ifall det
finns ett intresse att samarbeta kring myndighetsutövningen inom äldreomsorgen.
Tanken från Vårdö kommuns sida är att en av primärkommunerna anställer en
tjänsteman som har hand om myndighetsutövningen inom äldreomsorgen. En gemensam
nämnd inrättas för ändamålet. En instruktion upprättas för nämnden som stipulerar den
servicenivån man vill lägga sig på. Kostnaden för tjänstemannen samt kostnaderna för
förvaltningen av den gemensamma nämnden kan fördelas enligt befolkningstal eller
skattekraft eller en kombination där emellan. Samarbetsstöd enligt lagen om
landskapsandelar till kommunerna bör sökas för detta samarbete.
Personal- och driftsansvar över respektive äldreboende ligger kvar inom respektive
kommun. Varje kommun bekostar självständigt servicen för sina respektive
kommunmedlemmar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen efterhör med de övriga norråländska kommunerna ifall man önskar
samarbeta kring myndighetsutövningen inom äldreomsorgen.
För att hinna samordna detta innan 31.12.2020 så måste svar komma in så snart som
möjligt. Absolut senast före slutet på april.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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Kommunstyrelsen §67/26.05.2020
Svar på Vårdös förfrågan som följer:
Kommunstyrelsen i Sund, 16.03.2020, § 43: Kommunstyrelsen beslutar om att söka
samarbete inom myndighetsutövningen på norra Åland.
Kommunstyrelsen i Geta, 22.4.2020, § 62: Kommunstyrelsen beslutar meddela Vårdö
kommunstyrelse att Geta kommun har behov av samarbete med annan kommun eller
samkommun för att lösa äldreomsorgsledningsfunktionen i kommunen från och med
1.1.2021. Kommunstyrelsen beslutar ge fullmakt till kommundirektören att delta i
förhandlingar om framtagande av förslag till samarbete.
Kommunstyrelsen i Finström, 22.4.2020, § 59: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till
tanken på gemensamt samordnad äldreomsorgsledning inom norra Åland enligt den
modell Vårdö kommun föreslår och vilken Finström i princip skulle kunna tänkas stå som
värdkommun för, alternativt inom ramen för och i regi av kommunalförbundet Oasen,
varför frågan riktas vidare till dem.
Kommunstyrelsen i Saltvik, 20.4.2020, § 91: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
social- och omsorgsnämndens förslag att Saltviks kommun avstår ifrån att samarbeta
kring myndighetsutövningen inom äldreomsorgen på norra Åland då det redan idag finns
behörig äldreomsorgsledning inom kommunen samt att resurserna behövs inom egen
kommun.
Sammanfattningsvis kan man se att samtliga kommuner, förutom Saltvik, är positiva till
samarbete inom området.
Efter att förfrågan skickades ut så har kommundirektören funderat huruvida det kan vara
lämpligt att Oasen är den part som tillhandahåller den tjänsteman som torde behövas för
ändamålet. Lägre kostnad, bättre sammanhållen vårdkedja, samt att de flesta
kommunerna på Åland är medlemskommuner i Oasen k.f. torde tala för detta upplägg
framom ett samarbete endast på norra Åland. Ett möte har hållits med Oasendirektören
där det meddelats att Oasen ej kan stå med tjänsteman som hanterar
myndighetsutövningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar beredningen till kännedom. Nuvarande tf. äldreomsorgsledare
torde vara behörig även med den nya lagstiftningen för samma uppgifter som idag,
förutom utveckling av äldreomsorgen där det behövs en högre högskoleexamen.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 68 RASTPLATSEN VID VÅRDÖBRON, BTN
Byggnadstekniska nämnden §20 / 23.03.2020, FÖRFRÅGAN FRÅN ÅLANDS
LANDSKAPSREGERING OM RASTPLATSEN VID VÅRDÖ BRON
Ålands Landskapsregerings vägunderhållsenhet kommer att färdigställa rastplatsen
Vid ”Vårdö bron” med skyltning och parkeringsplatser.
Trafikingenjören har per e-post sänt förfrågan: Hur Vårdö kommun förhåller sig till
parkering på rastplatsen, huvudsakligen för campinggäster och husbilar. Bör
parkeringen vara tidsbegränsad eller ska den vara oreglerad. Bör man begränsa
parkeringen till t.ex 3 timmar, 1 dygn eller längre?
Kommunteknikerns förslag
Om längre vistelse skall vara möjligt borde kommunen gå inför att arrendera ut
”husbils” camping med tillhörande plats för mindre försäljning typ kiosk. I annat
fall konkurrerar det med likadan verksamhet inom kommunen.
För att det skall vara möjligt att arrendera ut så bör man skaffa en elanslutning
till platsen vilket är förberett för, kostnad ca. 3000 euro, sedan tillkommer
stolpar med anslutning för husbilar o.dylikt.
Beslut:
Ärendet till kommunstyrelsen gällande placering av kiosk eller dylikt vid
Rastplatsen. Ingen tidsbegränsning i nuläget.
----Kommunstyrelsen §68/26.05.2020
Kommundirektören kan ej förstå vad byggnadstekniska nämnden har för åsikt i ärendet
annat än att ingen tidsbegränsning skall finnas gällande att parkera vid rastplatsen.
Byggnadstekniska nämnden bör bereda ärendet helt klart så att kommunstyrelsen kan
fatta beslut ärendet. Byggnadstekniska nämnden är det organ som har ansvaret över
kommunens fastigheter.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet återremitteras till byggnadstekniska nämnden så att nämnden kan precisera vad
den vill med aktuell fastighet och aktuellt ärende.
Åtminstone följande frågor bör besvaras: ska långtidsparkering tillåtas? Ska marken
arrenderas ut? Ska kommunen investera i elanslutning?
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Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar svara landskapsregeringen att parkeringen skall begränsas till
24 timmar.
I resterande delar så bordläggs ärendet till hösten.
---------------------------
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§ 69 INLÖSEN AV MARKOMRÅDE, AKTIV SANDÖSUND AB
Kommunfullmäktige §25/16.04.2020. INLÖSEN AV MARKOMRÅDE, AKTIV SANDÖSUND AB,
BORDLAGT ÄRENDE
Bilaga 1
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner markinlösen. Priset sätts till ett marknadsmässigt
kvadratmeterpris för den sortens markområde. Kostnader för styckning och liknande
lantmäteriuppdrag belastar köparen. Avståndet mellan rålinje och närmaste
byggnad skall vara minst 5 meter. Samfällda land- och vattenområden skall ej ingå.
Beslut:
Enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.
----Kommunstyrelsen §69/26.05.2020
Bilaga 8
Aktiv Sandösund Ab har fått ett prisförslag från kommunledningen om 6 000 €.
Aktiv Sandösund Ab, anser att ett skäligt pris är 5 000 € för markområdet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner priset om 5 000 € för aktuellt markområde.
Beslut:
Kommunstyrelsen står fast vid sitt prisförslag om 6 000 €.
---------------------------
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§ 70 REDOVISNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT, KOMMUNDIREKTÖREN
Kommunstyrelsen §70/26.05.2020
Redovisning som följer:
1. 07.01.2020, beslut om arbetserfarenhetstillägg.
2. 14.4.2020, beslut om semester för kanslisekreteraren.
3. 14.4.2020, beslut om semester för bokföraren.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar redovisningen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 71 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN
Kommunstyrelsen §71/26.05.2020
Vårdö kommun anlitar sedan ett par år tillbaka Cityläkarna för att tillhandahålla
företagshälsovården, vilket fungerar bra.
Att anordna sjukvård är frivilligt för arbetsgivaren.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011383#L2
Det har diskuterats till och från huruvida kommunen även bör anordna sjukvård för de
anställda. Arbetarskyddet har på sitt senaste möte bett kommunstyrelsen att behandla
den begäran.
Kommundirektören har kontrollerat hur pass mycket det skulle kosta kommunen att
anlita sjukvårdstjänster. Resultatet är en uppskattning och bör ej överstiga 5 000 € brutto
och därmed ej 2 500 € netto. Uppsidan för kommunen som arbetsgivare samt för
personalen är att sjukskrivningarna bör gå ner samt att kommunens attraktivitet som
arbetsgivare borde öka.
Det är dock viktigt att de som är anställda i kommunen med personalansvar är aktiva för
att en sådan här satsning skall ge resultat.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anordna sjukvård för personalen som är arbetsrelaterat
och det utförs av Cityläkarna. Detta gäller besök hos hälsovårdare och läkare samt
telefonrådgivning och e-recept. Beslutet börjar gälla från 1.1.2021.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 72 JORDFÖRVÄRVSÄRENDE, KJELL WEMAN
Kommunstyrelsen §72/26.05.2020
Bilaga 9
Landskapsregeringen har bett kommunen att i utlåtandet ta ställning till om markområdet
i ansökan kan anses utgöra ett attraktivt eller känsligt strandområde.
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
Fastigheten skall ägas av bägge syskonen ½ var.
Det finns ingen paragraf i nämnda lag som reglerar detta förfarande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att fastigheten angränsar till strand i kortändan
(korridoren) men att fastigheten ej kan anses göra att attraktivt eller känsligt
strandområde.
Jordförvärvet förordas.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 73 TACKMIDDAG FÖR LÄRARNA
Kommunstyrelsen §73/26.05.2020
I samband med stormen Alfrida så tackades Strömsgårdens personal och Vårdö FBK för
fina insatser med en tackmiddag.
Så här långt i hanterandet av Covid-19 så är det lärarkåren som har behövt anstränga sig
till det yttersta med nya arbetssätt och med stor flexibilitet har lyckats få arbetsdagarna
att fungera.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lärarkåren skall tackas med en middag.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 74 ANHÅLLAN FRÅN FRIHETSKRIGETS TRADTIONSFÖRENING OM ATT SÄTTA
UPP EN MINNESPLAKETT PÅ KOMMUNENS OMRÅDE
Kommunstyrelsen § 37/14.04.2010, ANHÅLLAN OM LOV ATT FÄSTA MINNESPLATTA PÅ VÅRDÖ
BEÖNEHUS/FRIHETSKRIGETS TRADITIONSFÖRENING I EGENTLIGA FILAND R.F
Bifogas skrivelse från Frihetskrigets Traditionsförening i Egentliga Finland r.f.
Föreningen har hos direktionen för Vårdö Bönehus anhållit om att få fästa en
minnesplatta på Vårdö Bönehus, eftersom bönehuset fungerade som en central punkt för
utbildandet av Skärgårdens Frikår, som samlade frivilliga från Åbolands- och Ålands
skärgård.
Frikåren, som kämpade på den vita sidan i frihetskriget/inbördeskriget 1918 deltog bland
annat i stridigheter i Nagu och Pargas och intog utan strid Åbo 13.4.1918.
Vårdö har haft en central roll i skeenden under vintern 1918, när Åland och Finland
”befriades” från den ryska ockupationsmakten.
Bland de få skrivna källor som finns är L.Lindström: Skärgårdens Frikår (Åbo 1918) den
som i någon utsträckning beskriver händelserna i Vårdö vintern 1918. Av denna skrift kan
bl.a. utläsas att medlemmarna i frikåren var inkvarterade i så gott som alla byar i Vårdö
under vintern 1918, och att tillgången på livsmedel var knapp. Frikåren utbildades av den
Tyska(Preussiska) flottan, och övningarna skedde på tyska.
Även Anna Bondestam berör Skärgårdens Frikår och händelserna i Vårdö vintern 1918 i
Åland Vintern 1918(Mariehamn 1972). I denna bok beskrivs även de krigsförbrytelser som
inträffade i Vårdö 24.3.1918, när medlemmar ur Skärgårdens Frikår arkebuserade två
”flyktingar” i Vårdö. Denna händelse lär ska ha upprört lokalbefolkningen. Händelsen är
även omnämnd i Sally Salminens självbiografiska bok Upptäcktsresan.
Utdrag ur dessa böcker som bilaga
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför Vårdö bönehus direktion att Frihetskrigets
Traditionsförening i Egentliga Finland r.f. ges rätt att uppföra en minnesplatta vid Vårdö
bönehus.
Beslut:
Kommunstyrelsen anser inte att Vårdö bönehus är rätt plats för en minnesplakett över
Skärgårdens Frikår, detta med hänsyn till de historiska skeendena under vintern 1918 och
det obehag som detta förorsakade i Vårdö.
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Kommunstyrelsen är beredd att tillåta att Frihetskrigets Traditionsförening i Egentliga
Finland r.f. eventuellt kan få uppföra en minnesplakett i anslutning till den rastplats som
finns i närheten av bönehuset och Vårdö kyrka.
Föreningen ombeds ta kontakt om man är intresserade att uppföra minnesplaketten på
dessa villkor.
----Kommunstyrelsen §74/26.05.2020
Bilaga 10
Av bilagan framgår att föreningen har skickat en förnyad anhållan i ärendet att sätta upp
en minnesplakett någonstans på kommunens område.
Om kommunstyrelsen ställer sig positiv till att en plakett sätts upp så skulle en lämplig
plats kunna vara den nya rastplatsen vid Vårdöbron.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger föreningen tillstånd att sätta upp en plakett vid rastplatsen vid
Vårdöbron.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 75 REKRYTERING AV NY KOMMUNDIREKTÖR
Kommunstyrelsen §75/26.05.2020
Bilaga (annons), bilaga (sammanställning sökande)
Kommunstyrelsen konstaterar att kommundirektör Andreas Johansson har begärt avsked
från sin tjänst och att det därmed föreligger behov av att rekrytera en ny
kommundirektör.
En annons har varit publicerad på ams.ax, Svenska arbetsförmedlingen och i tidningen
Vasabladet samt tillhörande jobben.fi. Annonsen publicerades den 3e, 6e och 14e i
nämnda ordning. Per sista ansökningsdatum den 30e april klockan 15.00 så har 14
personer sökt tjänsten.
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens respektive presidium samt
kommundirektören har gått igenom de sökande. Av de som har sökt tjänsten har 5
personer kallats på intervju som har genomförts under perioden 6-7 maj. 4 personer
intervjuades då en av de sökande återtog sin ansökan.
Behörighetskraven, efterfrågade egenskaper i annonsen, ansökningshandlingar har legat
till grund för intervjuurvalet bland de som sökt tjänsten.
Vid de genomförda intervjuerna framkom genom en sammanvägd bedömning att Eva
Widgren är den som bäst svarar mot det som kommunen eftersöker hos en
kommundirektör.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eva Widgren utses till ny
kommundirektör i Vårdö kommun. Tillträde sker snarast möjligt i samråd med
kommunstyrelsens ordförande. En maximal prövotid om 6 månader tillämpas.
Totallönen bestäms till 5500 €.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 76 KOMMUNKANSLIETS SOMMARSTÄNGNING
Kommunstyrelsen §76/26.05.2020
Kommunkansliet behöver med hänsyn till sommarsemestrarna stängas under V. 28-31
dvs. 6.7–2.8.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet håller sommarstängt under v. 28-31 dvs.
6.7–2.8.
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 52-55, 57-59, 63-64, 66-68, 70, 72, 75
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet.
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden)
Paragrafer 51, 56, 60-62, 65, 69, 71, 73-74, 76
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: 51, 56, 60-62, 65, 69, 71, 73-74, 76
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
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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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