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                  § 8 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige § 8/16.6.2022 
 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn till 
antalet närvarande.  
 
Vårdö kommuns förvaltningsstadga 6 samt 10-16 §§ reglerar kallelse till, föredragningslista 
för, kungörelse av, ledamots förfall och styrelsens representanter, ordförandeskap samt 
namnupprop vid fullmäktiges sammanträden.  
 
Enligt 23 § 1 mom. i kommunallag för landskapet Åland är fullmäktige beslutfört då minst 
två tredjedelar av ledamöterna är närvarande (för Vårdö 6 fullmäktigeledamöter). Om 
antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar till följd av att en eller flera av de 
närvarande ledamöterna är jäviga i ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ett ärende. 
 
Konstateras: 
Kommunfullmäktiges möteskallelse har annonserats i Wårdö Info och på kommunens 
anslagstavla har per 9.6.2022 kungjorts att kommunfullmäktige sammanträder torsdagen 
den 16.6.2022 på Vårdö kommunkansli kl. 19.00.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan jämte bilagor har per samma datum skickats åt 
fullmäktigemedlemmarna och åt kommunstyrelsens ordförande och viceordförande. 
Utöver de ordinarie ledamöterna har handlingarna skickats även åt ersättarna. 
 
Det justerade protokollet publiceras på kommunens hemsida fredagen den 17.6.2022. 
Protokollet finns därefter även tillgängligt på kommunkansliet.  
 
Ledamöterna NN och NN har gentemot kommunkansliet på förhand meddelat förhinder. 
 
Mötet bevistas av X beslutande ledamöter varav X ordinarie och torde därmed kunna 
konstateras lagligen sammankallat och beslutfört. 
 
Beslut: 
 
--------------------------- 
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§ 9 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige § 9/16.6.2022 
 
Justering av protokoll regleras i förvaltningsstadgan 42 §. Protokollet ska justeras av två 
fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag separat för varje sammanträde.  
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Göran Abrahamsson och Anna Aakula i tur att 
verka som protokolljusterare. 
Protokollet justeras i mån av möjlighet omedelbart efter sammanträdet eller annars 
påföljande dags förmiddag. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses NN och NN. 
--------------------------- 
 
 

§ 10 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunfullmäktige § 10/16.06.2022 
 
Föredragningslistan ska enligt förvaltningsstadgans 11 § innehålla en redogörelse för de 
ärenden som ska behandlas och förslag till beslut. Enligt 18 § ska ärendena föredras i den 
ordning de intagits i föredragningslistan, ifall inte fullmäktige beslutar om en annorlunda 
ordning. Där regleras även förutsättningar för ändringar i eller återkallande av förslag. 
 
Förutsättningar för behandling av ärenden därutöver regleras enligt kommunallagen 44 §.  
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns [med/utan] korrigeringar. 
--------------------------- 
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§ 11 BUDGET 2022, UPPDATERING 

Kommunstyrelsen § 6/9.2.2022 

 
Kommunfullmäktige behandlade och fastställde budget 2022 (KF §49/9.12.2021) i 
december 2021, med ett årsresultat om -319.504,88 euro och en notering om att 
förvaltningen vid kommunkansliet ges rätten att göra redaktionella ändringar i 
budgetboken. Vid tillfället var vissa kommunalförbunds kostnader ännu osäkra och interna 
fördelningar inte ännu fullt ut beräknade. 
 
Efter budgetens fastställande har betalningsandelen för kommunernas socialvård (KST) 
korrigerats nedåt och förvaltningen har därför infört det korrigerade beloppet, som därmed 
påverkar årsresultatet från -319.504,88 till -313.368,88 euro. Detta återspeglas i 
uppdaterad resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning.  
 
I finansieringsanalysen för ekonomiplaneåren 2023 och 2024 har införts konstaterat behov 
av upptagande av nya långfristiga lån för att trygga likviditeten, beaktat den fastställda 
budgeten och ekonomiplanen. Även interna kostnadsfördelningar har beräknats och införts 
i budgetdokumentet.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom och omfattar den av förvaltningen uppdaterade 
budgeten och för den till kommunfullmäktige för kännedom, med ett minskat 
driftsunderskott och därför bättre budgeterat årsresultat om totalt -313.368,88 istället för -
319.504,88 euro.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige § 11/16.6.2022 
Kommunstyrelsen för till kommunfullmäktige för kännedom den av förvaltningen 
uppdaterade budgeten, med ett minskat driftsunderskott och därför bättre budgeterat 
årsresultat om totalt -313.368,88 istället för -319.504,88 euro.  
 
Beslut: 
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§ 12 BUDGETUPPFÖLJNING 1-3 2022 

Kommunstyrelsen § 35/27.4.2022  
 
Förvaltningen delger budgetuppföljning för årets första kvartal, enligt bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar budgetuppföljning 1-3 till kännedom enligt bilaga och delger 
densamma fullmäktige till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  

 
Kommunfullmäktige § 12/16.6.2022  

Kommunstyrelsen delger fullmäktige till kännedom budgetuppföljning 1-3 enligt bilaga. 
 
Beslut: 
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§ 13 BOKSLUT 2021 

Skol- och bildningsnämnden § 6/12.4, NÅHD/84/2022 
Bilagor Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 SkbN 2021 
Enligt förvaltningsstadgan för Vårdö kommun 50§ skall nämnden årligen översända en 
berättelse över sin verksamhet under föregående kalenderår. De budgetansvariga har 
utifrån kommunkansliets siffror och bokslutsmall sammanställt det preliminära bokslutet 
och verksamhetsberättelse för år 2021 enligt bilaga. 
OBS! Bokslutet kommer att kompletteras med bibliotekets text innan mötet. 
Utbildningschefens beslutsförslag:  
Skol- och bildningsnämnden godkänner förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse för 
2021 och skickar det vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Skol- och bildningsnämndens beslut:  
Enligt förslag. 

 
Byggnadstekniska nämnden § 22/25.4.2022 

Byggnadstekniska nämnden skall fastslå förslag till bokslut/verksamhetsberättelse för                                     
2021.   
Bilaga 1 – Förslag till bokslut 2021. 
År 2021 söktes och beviljades tilläggsanslag för fastighetsskötsel 5351 – 10.000 euro och för 
investering Strömsby FAB 26719 – 15.000 euro. 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden går igenom förslaget till bokslut / verksamhetsberättelse 2021 
och diskuterar justeringar i texten. 
Beslut:  
En del tilläggsinformation sattes in i textdelarna. Förslag till bokslut 2021 godkändes och 
sänds till kommunstyrelsen. 

 
Omsorgsnämnden § 31 / 25.04.2022  

Bilagor: verksamhetsberättelse med bokslut 
Enligt direktiv skall bokslut och verksamhetsberättelse 2021 behandlas i nämnden innan 
den översänds till kommunstyrelsen.  
Äldreomsorgledarens förslag:  
ÄOL presenterar bokslut och verksamhetsberättelse för 2021 så långt som det är 
färdigställt. Nämnden diskuterar bokslut med verksamhetsberättelse 2021. Efter att 
eventuella justeringar översänds den till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 
Omsorgsnämndens beslut:  
Omsorgsnämnden omfattar bokslutet och att centralkansliet kontrollerar det slutgiltiga.  

 
Kommunstyrelsen § 36/27.4.2022  

Förvaltningen delger preliminära bokslutsuppgifter jämte status för bokslutets upprättande 
avseende verksamhetsåret 2021, enligt bilaga. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar preliminära bokslutsuppgifter till kännedom enligt bilaga och delger 
desamma fullmäktige till kännedom. 
Beslut:  
Enligt förslag.  
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Kommunstyrelsen § 50/18.5.2022  
 
Nämnderna har behandlat sina preliminära bokslut jämte verksamhetsberättelser och 
dessa har av förvaltningen, tillsammans med kommunstyrelsens uppgiftsområden, 
sammanfogats till sammanhängande dokument enligt bilaga. 
 
Bifogas bokslut inklusive resultaträkning, finansieringskalkyl och balansräkning samt 
verksamhetsberättelse för år 2021, bilaga a-b. 
 
Vårdö kommun har för år 2021 ett negativt årsresultat om 147.408 euro, men betydligt 
mindre så än budgeterat underskott om 381.261 euro. Årsbidraget hålls därmed positivt, 
62.188 euro.  
 
Kostnaderna har i enlighet med budget ökat från år 2020 till år 2021 men mer så än 
budgeterat.  Under året har även tilläggsanslag beviljats om totalt 57.100 euro. 
 
Att resultatet blir mindre negativt än budgeterat beror på större skatteintäkter men även 
något högre landskapsandelar och dito verksamhetsintäkter än budgeterat.  
 
Skatteintäkterna är ändå något mindre än föregående år. 
 
Långt ifrån alla budgeterade investeringar har förverkligats.  
 
Kassamedlen minskade under året med 153.469 euro.  
 
Lån per invånare uppgick per 31.12.2021 till 1.869 euro (2020: 2.102 €). 
 
Totalt överskrids verksamhetskostnaderna med ca 3 %, men då verksamhetsintäkterna är 
högre än budgeterat stannar överskridningen av verksamhetsbidraget på knappt 2.5 %. 
 
Flertalet verksamhetsområden överskrider sina budgetramar och i förekommande fall inom 
såväl personalkostnader som köp av tjänster samt material och förnödenheter.  
 
Verksamhetsåret har förvaltningsmässigt långt präglats av vakanser på och översyn av 
ledande positioner. Även corona-situationen har påverkat verksamheterna. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet med balansbok och verksamhetsberättelse för år 
2021 enligt bilaga a-b och tillställer revisorerna handlingarna för granskning.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. Vissa (rödmarkerade) noter i balansboken 3.3 och 3.5 uppdateras inför 
revisionen som hålls 23 maj. 

 
Kommunstyrelsen § 57/8.6.2022  

 
Revision hölls 23 maj, med protokoll från slutrevision jämte revisionsberättelse samt 
revisions-PM som bilaga, tillsammans med slutlig balansbok jämte verksamhetsberättelse 
som bilaga till densamma. 
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En del smärre korrigeringar har gjorts i handlingarna, vilket redogörs för vid mötet. 
 
Bokslutet visar ett fortsatt ett årsresultat om -147.408 euro, årsbidrag 62.188, eget kapital 
utgående balans 2.121.669 och kassamedel per 31.12.2021 689.288 euro.  
 
Förverkligade investeringar 90.569 och avskrivningar 209.597 euro. Soliditetsgrad 51 %.  
 
Resultatområdens utfall och avvikelser mot budget redogörs i verksamhetsberättelsen. 
 
Revisionen har i sin revisionsberättelse förordat att: 
- Bokslutet fastställs  
- De redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den granskade räkenskapsperioden. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar utförda korrigeringar i handlingarna och tar till kännedom 
revisorernas protokoll, berättelse och PM enligt bilaga.  
Kommunstyrelsen för till fullmäktige bokslut med balansbok jämte verksamhetsberättelse 
med redogörelse för förekommande överskridningar och andra avvikelser från budget, 
samt revisionsberättelse med där förordade förslag i fråga om bokslutets slutliga 
godkännande och redovisningsskyldigas ansvarsfrihet, enligt bilaga.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
Kommunfullmäktige § 13/16.6.2022  

Kommunstyrelsen för till fullmäktige bokslut med balansbok jämte verksamhetsberättelse 
med redogörelse för förekommande överskridningar och andra avvikelser från budget, 
samt revisionsberättelse med där förordade förslag i fråga om bokslutets slutliga 
godkännande och redovisningsskyldigas ansvarsfrihet, enligt bilaga.  
 
Beslut: 
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§ 14 A)-C) BEFRIELSE FÖRTROENDEUPPDRAG, FYLLNADSVAL KS OCH BTN 

Kommunstyrelsen § 58 a)/8.6.2022 

 
Alda Valdmane anhåller om befrielse från sina uppdrag som förtroendevald i Vårdö 
kommun, då hon i samband med flytt skrivit sig på annan ort per 17.5.2022. 
 
Valdmane är ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och i byggnadstekniska nämnden.  
 
Valbarhet till kommunstyrelsen regleras i kommunallagen 47 § och till nämnd 54 §: 
 
Valbar till ledamot i styrelse/nämnd är den som har kommunen som sin hemkommun och 
som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet. […] 
 
KOMMUNSTYRELSEN  
Ledamöter:  Ersättare: 
 Mikael Lindholm, ordf  Åsa Sjölund (fd Björklund) 
 Fanny Sjögren, viceordf   Mats Björklund  
 Carl-Gustav Sjölund  Lars-Erik Eriksson 
 Magnus Lundell     Maria Granlid 
 Malin Olofsson     Agneta Danielsson 
 Krister Johansson  Pontus Grunér 
 Alda Valdmane    Bethina Diederichs-Mattsson  
 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  
Ledamöter:  Ersättare: 
 Anders Englund    Carl-Gustav Sjölund 
 Magnus Lundell    Mats Björklund 
 John Sjögren   Lars-Erik Eriksson 
 Alda Valdmane    Åsa Boman 
 Benita Björklund    Matilda Erikson 
 Pontus Grunér    Tage Skogberg 
 Åsa Sjölund (fd Björklund)  Madeleine Andersson 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Alda Valdmane befrias från sina 
uppdrag med hänvisning till förlorad valbarhet och föreslår att fullmäktige utser ny ledamot 
i kommunstyrelsen samt byggnadstekniska nämnden. 
Kommunstyrelsen för inför fullmäktige fram förslag till ny ledamot i byggnadsnämnden. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
 

Kommunfullmäktige § 14 a)/16.6.2022 
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Alda Valdmane befrias från sina 
uppdrag med hänvisning till förlorad valbarhet. 
 
Beslut: 
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Kommunstyrelsen § 58 b)/8.6.2022 

 

Givet det att Alda Valdmane beviljas befrielse från sina uppdrag som förtroendevald i Vårdö 
kommun, behöver en ny ordinarie ledamot väljas till kommunstyrelsen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse en ny ordinarie ledamot 
i kommunstyrelsen, givet det att ledamot Alda Valdmane beviljats befrielse. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
 

Kommunfullmäktige § 14 b)/16.6.2022 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse en ny ordinarie ledamot 
i kommunstyrelsen, givet det att ledamot Alda Valdmane beviljats befrielse. 
 
Beslut: 
 

   
Kommunstyrelsen § 58 c)/8.6.2022 

Givet det att Alda Valdmane beviljas befrielse från sina uppdrag som förtroendevald i Vårdö 
kommun, behöver en ny ordinarie ledamot väljas till byggnadstekniska nämnden. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse en ny ordinarie ledamot 
i byggnadstekniska nämnden, givet det att ledamot Alda Valdmane beviljats befrielse. 
Kommunstyrelsen ger namngivet förslag till ny ledamot i byggnadsnämnden.  
 
Beslut: 
Enligt förslag, men ytterligare sondering genomförs inför fullmäktiges sammanträde och 
namnförslag ges då från styrelsens ordförande. 
 

Kommunfullmäktige § 14 c)/16.6.2022  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse en ny ordinarie ledamot 
i byggnadstekniska nämnden givet det att ledamot Alda Valdmane beviljats befrielse. 
Kommunstyrelsens ordförande ger namngivet förslag till ny ledamot i byggnadsnämnden.  
 
Beslut: 
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§ 15 SERVICENIVÅBESLUT 2022-2025 

RN § 19/7.4.2022: 
Enligt 20 § räddningslagen (ÅFS 2006:106) ska kommunen besluta om nivån på sin 
räddningsservice. I beslutet ingår bland annat riskanalys, de personella och materiella 
resurser som ska finnas i kommunen, vilken beredskap som ska upprätthållas, organisation, 
hur syneverksamheten upprätthålls och hur befolkningsskyddet bedrivs. RÅL har under en 
längre tid arbetat fram och sammanställt underlagsmaterial för ärendet. 
 
Räddningsområdets samarbetskommuner Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, 
Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö behandlar och beslutar ärendet enskilt för egen 
kommun, dock utgör bifogat material enligt bilaga ett gemensamt underlag. 
 
I bilagan, som även innehåller fakta och bakgrundsmaterial framgår under fyra kapitel en 
sammanställning och beslutsförslag om servicenivå.  
 
Beslutet bör gälla en tidsperiod om fyra år, 2022-2025. 
Bilaga A-RN § 19, riskanalys och servicenivåbeslut 2022-2025. 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 19 som underlag och förslag 
för servicenivå gällande samarbetskommunerna Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, 
Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. 
 
Beslut: 
Enligt förslag med tillägg att ”efter diskussion med respektive FBK” införs i målsättningar 
under punkt ett, stycke 9.3, beslut om servicenivå. 
 

Kommunstyrelsen § 39/27.4.2022  
Kommunen ska besluta och fastställa räddningsväsendets betjäningsnivå i enlighet med 20 
§ räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland. Kommunen ska även underrätta Ålands 
landskapsregering om sitt beslut.  
 
Jomala kommun innehar huvudmannaskapet för den gemensamma räddningsmyndig-
heten Räddningsområde Ålands landskommuner bestående av nio samarbetskommuner 
med en gemensam räddningsnämnd. Dess uppgift är att upprätthålla tillsyn, ledningen av 
operativa styrkor, uppgifter enligt plan- och bygglagen samt kemikaliesäkerhetslagen, samt 
att utgöra en koordinerande roll inom befolkningsskyddet. 
 
Kommunens uppgift är att inom sitt område upprätta en beredskap för räddningsinsatser 
som gör det möjligt att effektivt bedriva operativ räddningsverksamhet, ansvara för att den 
förebyggande räddningsverksamheten bedrivs effektivt och vid samhällsplanering beakta 
olika säkerhetsaspekter för att därigenom minimera risken för att olyckor inträffar och att 
situationer som kan orsaka fara uppstår. Därtill ska råd och information utgå om hur 
olyckor undviks och hur olyckor kan förebyggas. 
 
Förslag till riskanalys och servicenivåbeslut 2022–2025, enligt bilaga. 
  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 2/16.06.2022 

KOMMUNFULLMÄKTIGE                                                                                                     Sida 13 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar 
omfatta förslaget till servicenivå enligt bilaga för Vårdö kommun 2022–2025 eller tills ett 
nytt servicenivåbeslut tas. Ålands landskapsregering underrättas om beslutet.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige § 15/16.6.2022  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar 
omfatta förslaget till servicenivå enligt bilaga för Vårdö kommun 2022–2025 eller tills ett 
nytt servicenivåbeslut tas. Ålands landskapsregering underrättas om beslutet.  
 
Beslut: 
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§ 16 BEREDSKAPSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN 

RN § 17/7.4.2022  
Reviderad beredskapsplan Vårdö kommun. Planen är en del enligt beredskapslagen (FFS 
1552/2011) förberedelser för att kommunens verksamhet säkerställs och kan skötas så väl 
som möjligt, även under undantagsförhållanden. Planen är utarbetad som en allmän del där 
specifika delar från tidigare beredskapsplan lyfts ur för att implementeras i sektorplanerna 
eller i annan sammanställning som en helhet.  
 
./. Bilaga A-RN § 17, beredskapsplan Vårdö kommun  
 
Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 17 som förslag till 
beredskapsplan för Vårdö kommun.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelsen § 40/27.4.2022  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar 
omfatta det av gemensamma brand- och räddningsnämnden omfattade förslaget till 
reviderad beredskapsplan för Vårdö kommun, enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.   

 
Kommunfullmäktige § 16/16.6.2022  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar 
omfatta det av gemensamma brand- och räddningsnämnden omfattade förslaget till 
reviderad beredskapsplan för Vårdö kommun, enligt bilaga. 
 
Beslut: 
 

§ 1X MÖTETS AVSLUTANDE, ÖVRIGA ÄRENDEN, FRÅGESTUND 

Kommunfullmäktige § 1X/16.06.2022 
 

 
Beslut:  
 
--------------------------- 
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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  

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
(sen instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer - 

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: - 
 
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 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. 
 

 


