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 § 12 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §12/24.02.2021 
 
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 17.2.2021 kungjorts att 
kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24.2.2021 på Vårdö skola i Vårdö kl. 19 och 
att protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdagen den 25.2.2021. Protokollet 
finns även tillgängligt på kommunkansliet. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 17.2.2021. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 

Beslut: 
 
Mötet är lagligt sammankallat och beslutsfört. 
--------------------------- 

§ 13 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §13/24.02.2021 
 
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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§ 14 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunstyrelsen §14/24.02.2021 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 
 
- Tillkännedom, Förnyande av Sjöräddningens arrendeavtal. 
- Tillkännedom, Bibliotekariens arbetstid. 

 
---------------------------  
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§ 15 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §15/24.02.2021 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 

 
- Byggnadstekniska nämndens protokoll 1/2021 
 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom. 
 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen tecknar protokollet till kännedom. 
--------------------------- 
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§ 16 TJÄNSTEN SOM ÄLDREOMSORGSLEDARE 

 
Kommunstyrelsen §118/30.09.2020 

 
Äldreomsorgsledarens tjänst är på vikariat till och med 31.12.2020. Den omfattar 
för närvarande en fördelning på 61 % ÄOL plus 39 % närvårdare. Tjänsten bör 
utlysas per omgående.  
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Det är önskvärt att, då tjänsten i realiteten, inte är tillräcklig för 61 % föreslås att  
höjas till 80 % innan den lediganslås, gärna per omgående.  
 
 
Beslut: 
Frågan återremitteras till K.D för vidare utredning. 
--------------------------- 

 
 

Kommunstyrelsen §131/04.11.2020 
 
Äldreomsorgsledarens vikariat går ut 31.12.2020 och skall lediganslås. Behovet är 
en heltid om kvaliteten ska bibehållas för de äldre i kommunen. Då nuvarande 
tjänsteman tillträdde vikariatet var tjänsten uppdelad på en äldreomsorgsledar-
tjänst (61 %) och den andra delen som närvårdare (39 %). I praktiken har 
tjänstemannen inte tjänstgjort som närvårdare då det inte har funnits något 
utrymme för att aktivt tjänstgöra i vården eftersom uppdraget att leda 
verksamheten på Strömsgården har tagit all tid i anspråk. 
 
Kommundirektörens förslag 
Äldreomsorgsledaren bör ha en 100 %:ig tjänstgöringsgrad och uppdraget bör även 
inkludera personalansvar för Centralköket och kommunens lokalvårdare. Tjänsten 
skall utlysas per omgående med start 01.01.2021. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

Kommunstyrelsen § 144/16.12.2020 
 
Bilaga 1 
 
Det har inkommit nio (9) ansökningar till den utlysta tjänsten som äldreomsorgsledare.  
En av de sökande drog tillbaka sin ansökan innan och en drog tillbaka sin ansökan efter 
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ansökningstiden gått ut. Kommunstyrelsen behandlar ansökningarna den 16.12.2020.  
Tf. kommundirektören i samarbete med omsorgsnämndens ordförande och vik. ÄOL 
beslutar vilka fyra (behöriga) som går vidare till intervju. Ansökningarna finns till 
påseende på mötet. 
 
Enligt förslag från rekryteringsgruppen har en ny tjänstebeskrivning utarbetats och bör 
godkännas innan en anställning kan göras. 
 
Den nuvarande äldreomsorgsledarens tjänsteförhållande upphör 31.12.2020 och det 
finns en möjlighet att tjänsten kan vara obesatt från 1.1.2021 fram till att den pågående 
rekryteringen fullföljts. Ett förslag till plan för hur arbetet som äldreomsorgsledare sköts 
har tagits fram, då en person behövs som kan uppfylla behovet om det myndighets-
utövande som tjänsten kräver. 
 
 

Kommundirektörens förslag 
Till intervju föreslås kalla de som har ansökt och är behöriga för tjänsten. 
Samt att kommunstyrelsen godkänner den nya tjänstebeskrivningen och förslaget till plan 
för hur arbetet för tjänsten för äldreomsorgsledare sköts efter 31.12.2020, i väntan på att 
den pågående rekryteringen fullföljts. 
  
 
Beslut:  
De behöriga föreslås kalla till intervju. Tjänstebeskrivningen godkänns enligt förslag. 
Förslaget till plan för hur arbetet för tjänsten för äldreomsorgsledare sköts efter 
31.12.2020 godkänns men mot ett godkännande från den nuvarande ÄOL’s nya 
arbetsgivare. 
--------------------------- 

- - - - - - - - - - - - - 
 
Kommunfullmäktige §56/17.12.2020 

 
Bilaga 1 
 
Kommunstyrelsens förslag 
De behöriga föreslås kalla till intervju. Tjänstebeskrivningen godkänns enligt förslag. 
Förslaget till plan för hur arbetet för tjänsten för äldreomsorgsledare sköts efter 
31.12.2020 godkänns men mot ett godkännande från den nuvarande ÄOL’s nya 
arbetsgivare. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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                    Kommunfullmäktige §5/14.01.2021 
 

Bilaga 1 
 
Rekryteringsgruppen har intervjuat behöriga för tjänsten som äldreomsorgsledare och 
utarbetat ett förslag om vem som baserat på utvärderingen skall rekommenderas till 
tjänsten som äldreomsorgsledare. Rekryteringsgruppen har kommit till ett beslut om att 
rekommendera att Maria Gustafsson i förstahand väljs till tjänsten som 
äldreomsorgsledare i Vårdö. 

 
 
Rekryteringsgruppens förslag: 
Att Maria Gustafsson erbjuds i förstahand tjänsten. Ifall att Maria Gustafsson inte anställs 
så erbjuds tjänsten till Marika Alm. 
 
Beslut:  
Enligt rekryteringsgruppens förslag att Maria Gustafsson erbjuds i förstahand tjänsten. 
Ifall att Maria Gustafsson inte anställs så erbjuds tjänsten till Marika Alm. 
 
--------------------------- 

 

 

 
Kommunstyrelsen §16/24.02.2021 
 
Bilaga 1 
 
Rekryteringsgruppen har utlyst tjänsten på nytt eftersom ingen av de föreslagna som 
tidigare har intervjuats och erbjudits tjänsten har tackat ja till erbjudandet. En ny ansökan 
har kommit in. Rekryteringsgruppen intervjuar den behöriga för tjänsten och utarbetar 
ett förslag. 
 
Rekryteringsgruppens förslag:  
Att kommunstyrelsen godkänner rekryteringsgruppens förslag och föreslår till 
kommunfullmäktige att tjänsten erbjuds åt Victoria Nylund, med prövotid på 6 
månader. 
 
 
Beslut:  
Att kommunstyrelsen godkänner rekryteringsgruppens förslag och föreslår till 
kommunfullmäktige att tjänsten erbjuds åt Victoria Nylund, med prövotid på 6 
månader. 

 
--------------------------- 
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§ 17 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. 
----- 

  

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr11.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr11.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr9.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr9.pdf
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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. 
--------------------------- 

 
 
Kommunstyrelsen §145/16.12.2020 

 
Bilaga 2 
 
Ett förslag att Vårdö kan ingå i ett gemensamt äldreråd för kommunerna Finström, Geta, 
Saltvik, Sund och Vårdö har inkommit från Saltviks kommun. 
 
Enligt 31 a § (2020/11) kommunallag (1997:73) för landskapet Åland ska 
kommunstyrelsen tillsätta ett äldreråd. Medlemmarna i äldrerådet tillsätts för 
kommunstyrelsens mandattid. Ett äldreråd kan vara gemensamt för flera kommuner. 
Närmare bestämmelser om äldrerådet och rådets uppgifter finns i äldrelagen (2020:9) för 
Åland.  
 
Äldrerådet utgör ett kommunalt rådgivande organ.  
Rådet kan till skillnad från t ex kommunal nämnd inte fatta förvaltningsbeslut. 
Ett syfte med lagen är att förbättra den äldre befolkningens möjlighet att i kommunen 
påverka beredningen av beslut som rör den äldre befolkningens levnadsförhållanden 
samt utvecklandet av service som är viktig för målgruppen. För att detta mål ska nås 
inrättas lagstadgade äldreråd. 
 
Äldrerådet skall komma med oberoende inputs från kommuninvånarna till de förtroende- 
valda och ansvariga för verksamheterna. Det är inte bara äldreomsorgen som äldrerådet 
skall ha möjlighet att komma med synpunkter på. Till exempel byggnadstekniska och 
kommunstyrelsen hör också  till de instanser som skall  ta in äldrerådets synpunkter. 
Inkommande år är ett viktigt år att ha ett äldreråd som remissinstans med tanke på  
eventuella åtgärder på Strömsgården, och den nya lagstiftning som kommer att beröra de 
äldre. 
 
 



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 2/24.02.2021 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 11 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att Vårdö kommun går med i det gemensamma 
äldrerådet. Styrelsen efterhör med allmänheten om det finns intresserade att delta i 
äldrerådet. 
 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 
 

Kommunstyrelsen §17/24.02.2021 
  
Bo Ahlnäs har tackat ja till uppdraget och Louise Nordström har meddelat att hon 
fortfarande är intresserad att ta uppdraget. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Bo Ahlnäs och Louise Nordström utses till representanter för att delta i äldrerådet. 
 
 
Beslut: 

                                     Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 18 SAMVERKANSAVTAL 

Kommunstyrelsen §147/16.12.2020  
 
Bilaga 4 och 5  

 
Ålands Landskapsregering har utfärdat en förordning om samverksavtal 
om samverkansavtal inom socialvård och hälso- och sjukvård. ÅLR 2020/8565.  
 
Landskapsförordning om samverkansavtal inom socialvård och hälso- och  sjukvård 
(ÅFS 112/2020), som närmare reglerar innehållet i avtalet, gavs i månadsskiftet 
oktober – november 2020. 
 
Landskapsregeringen beslöt att förordningen ska träda i kraft den 1 januari 2021 
samt att den ska utfärdas och publiceras i ÅFS.  
 
Ett utkast till samverkansavtal om hemvård har skickats ut. Susanne Lehtinen, 
tidigare socialdirektör i Mariehamn, är den som tagit fram utkastet till avtal. I 
arbetet med avtalsutkastet har äldreomsorgsledare och ansvarspersoner i 
kommunerna blivit hörda och fått ge sina synpunkter. 

 
Tidtabellen för behandlingen av avtalen är pressad och kommunerna och 
kommunalförbunden bör sträva till att hinna behandla avtalet inom detta år. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal.  
 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen begär ett förtydligande om kommunens ansvar punkt 8 stycke 4 
klientavgifter och fakturering. 
--------------------------- 
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Kommunstyrelsen §18/24.02.2021 
 
               Bilaga 2 

 

 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen godkänner det framtagna avtalsförslaget. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 19 ANHÅLLAN OM NYTTJANDERÄTT AV EN DEL AV KOMMUNENS 

MARKOMRÅDE JÖNSAS 2:44 FÖR DISCGOLF 

Byggnadstekniska nämnden §73 / 16.11.2020 
 
 
Byggnadstekniska nämnden §68 / 15.10.2020 

 

                              Sandösunds produkter eller Olof Salmi planerar att utöka 9 korgs discgolfbanan till 18  
                                     Korgsbana av med internationell standard och skulle då behöva nyttja ytterligare två  
                                     fastigheter varav den ena är en del av Jönsas 2:44 som kommunen äger och delvis 
                                     arrenderar ut åt Sandösunds produkter. 

 
                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Mer information under mötet då det klargjorts vilket område det är frågan om och  
                                     storleken på detta. 
                                     Kartmaterial från banarkitekten finns nu och förslaget är att nyttjanderätt kan ges 
                                     då banan byggs ut för att kunna användas av allmänheten och det är en förmånlig  
                                     aktivitet som främjar folkhälsan.  

                BESLUT: 

             Ärendet bordlagt för syn på plats.  
 
 
 

                              Sandösunds produkter eller Olof Salmi planerar att utöka 9 korgs discgolfbanan till 18  
                                     Korgsbana av med internationell standard och skulle då behöva nyttja ytterligare två  
                                     fastigheter varav den ena är en del av Jönsas 2:44 som kommunen äger och delvis 
                                     arrenderar ut åt Sandösunds produkter. 

 
                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     De från nämnden som har möjlighet bekantar sig med planerna på plats kl.16.00.  
                                     Efter det diskuteras förslaget som sedan går vidare till kommunstyrelsen. 

                BESLUT: 

             Beslutas att ärendet bordläggs för att gemensam syn av större delen 
av området kan göras tillsammans med kommunstyrelsen och Olof Salmi. 
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Kommunstyrelsen §13/13.01.2021 
 

Discgolfanläggningens utökning. 
 

 
Beslut: 
Ärendet återremitteras till kommundirektören. 
----------------------------- 
 
 

 Kommunstyrelsen §19/24.02.2021 
 
                Bilaga 3 
                Kommundirektören och kommunteknikern har besökt området tillsammans. 
 

             Kommundirektörens förslag:  
 

Att kommunstyrelsen beslutar att nyttjanderätt kan ges mot en uppdatering av 
arrendeavtalet samt med villkor på att områdena längs hela discgolfbanan efterhålls. 
 

 
             Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att avtal upprättas för området, för nyttjanderätt för 
anläggning av discgolfbanan, samt med villkor på att området efterhålls. 

 
    
             --------------------------- 
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                 § 20 GRUNDAVTAL FÖR NÅUD  

Kommunstyrelsen §20/24.02.2021 
 
Bilaga 4 

 
Förslaget till nytt grundavtal för NÅUD, Kommunalförbundet Norra Ålands 
utbildningsdistrikt. 
 
Förbundsstyrelsen för NÅHD behandlade §53, 18.11.2020 förslag till nytt grundavtal för 
NÅUD med anledning av att ny landskapslag för barnomsorg och grundskola träder ikraft 
från 1.1.2021. 
 
För att de föreslagna ändringarna skall godkännas bör en majoritet av medlems-
kommunernas kommunfullmäktige godkänna det nya förslaget till grundavtal. Ett nytt 
avtalsförslag har utarbetats tillsammans med NÅUD på begäran av 
medlemskommunerna. 
 

 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen godkänner avtalsförslaget och för ärendet till kommunfullmäktige för 
godkännande. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 21 BEGÄRAN OM YTTRANDE - RUTTAXA FÖR SKOLSKJUTSAR 

Kommunstyrelsen §21/24.02.2021 
 
               Bilaga 5 
 

Ålands landskapsregering begär in Vårdö kommuns yttrande. Landskapsregeringen beslöt 
2009 (103 K 14, Dnr: K14/08/5/112) att inte längre fastställa ruttaxor för skolskjuts med 
motivering att skolskjutsarna upphandlas och konkurrensutsätts. Hammarlands kommun 
har bett landskapsregeringen återinföra ruttaxan då kostnaderna för skolskjutsar ökat 
betydligt mer än vad konsumentprisindex (KPI) skulle motivera.  

 
 

Utbildningschefens förslag: 
 

Kommunstyrelsen omfattar yttrandet enigt bilaga a. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget för yttrandet av Utbildningschefen enligt bilaga a.  
 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 22 TRIVSELKONTO FÖR STRÖMSGÅRDEN 

Kommunstyrelsen §22/24.02.2021 
 

En fråga om ett trivselkonto för Strömsgårdens boende kan ordnas har uppkommit och 
kommundirektören har undersökt möjligheterna för detta. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inget trivselkonto kan ordnas med kommunen som 
kontohavare. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 23 AVTAL OM UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER OM FPA-FÖRMÅNER VIA 

TEKNISK ANSLUTNING 

Kommunstyrelsen §23/24.02.2021 
  
               Bilaga 6 
                

För att Kommunernas socialtjänst KST ska från 1.1.2021 kunna registrera elektroniska 
återkrav för de kunder som har utkomststöd  i Kelmu-systemet borde alla kommuner ha 
ett ikraftvarande Kelmu-avtal (Avtal om utlämnande av uppgifter om FPA-förmåner via en 
teknisk anslutning) med FPA. Alla kommuner på Åland har inte i nuläget Kelmu-avtal med 
FPA och det har vart möjligt att från kommunerna skicka återkrav (utkomststöd) mot 
förväntad förmån per post på papper.   
 
De kommuner som haft Kelmu-avtal har haft möjlighet att skicka återkraven till FPA 
elektroniskt. KST har önskemål om att återkraven till FPA kunde skickas elektroniskt och 
detta försnabbar även processerna hos FPA. Detta förutsätter tekniskt att alla kommuner 
har en ikraftvarande Kelmu-anslutning och via suomi.fi ger ärendefullmakt åt KST att 
handlägga kommunens uppgifter. 

 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Att kommunstyrelsen godkänner avtalsförslaget. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkänner avtalsförslaget. 
--------------------------- 
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§ 24 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR INKÖP AV HOPPTORNET TILL BÅTHUSVIKEN 

Kommunstyrelsen §24/24.02.2021 
 
               Bilaga 7 
 

Wikens Wänner r.f. ansöker om stöd för inköp av nytt hopptorn. Det hopptorn som finns 
är i dåligt skick och för lågt för att ta kandidaten eller magistern. Hopptornet används 
även av Folkhälsans simskolelever. Ett nytt hopptorn kostar Euro 8 000. Folkhälsan har 
utlovat ett stöd på Euro 4 000.  

 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Att kommunstyrelsen besluter att Vårdö kommun kan ge ett stöd till Wikens Wänner r.f. 
på Euro 3 000 för inköp av ett nytt hopptorn. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 25 FÖRSÄLJNING AV URBRUKTAGNA MASKINER / INVENTARIER 

 
Byggnadstekniska nämnden § 5/1.2.2021 

 
Ärendebeskrivning 
Vårdö kommun har i dagsläget följande som är urbruktaget: 
 
- Vikplog med bredd 2,8 m som tidigare användes av snöplogningsentreprenör. 

Märke / modell: VAMA 280. Ca. 15 år gammal. 
- Bilsläpvagn som tidigare användes av fastighetsskötaren. 

Muuli 1250 XL. Ca. 20 år gammal. 
    

Kommunteknikerns förslag: 
 

                                     Byggnadstekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att dessa två objekt  
                                     sätts ut till försäljning mot givande av anbud. Ett minimipris kan sättas alternativt 
                                     kan kommunen fritt anta eller förkasta givna anbud. 
        
 
                                     Beslut:  
 
                                     Enligt förslag. 
 
 
                        Kommunstyrelsen §25/24.02.2021 

 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att dessa två objekt sätts ut till försäljning mot givande av 
anbud. Ett minimipris kan sättas alternativt kan kommunen fritt anta eller förkasta givna 
anbud. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att dessa två objekt sätts ut till försäljning mot givande av 
anbud.  
--------------------------- 
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                 § 26 YTTRANDE ANGÅENDE FÖRSLAG TILL LÄROPLAN FÖR BARNOMSORG 

Kommunstyrelsen §26/24.02.2021 
 
               Bilaga 8 
 

Ålands landskapsregering begär in Vårdö kommuns yttrande över förslag till läroplan för 
den åländska barnomsorgen. 
 
Landskapsregeringen har haft en kommitté tillsatt för att arbeta fram ett förslag till 
revidering av de åländska grunderna för förundervisningen och i tillämpliga delar 
läroplanen för hela den åländska barnomsorgen. 
Kommittén har slutfört sitt arbete och förslaget är nu utskickat på remiss. 
 
I och med att landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32) trädde i kraft 
1.1.2021 kommer barnomsorgen att ligga under utbildningsväsendet. Utbildningschefen 
har i samråd med föreståndarna daghemmen och grundskolorna begärt in synpunkter 
från daghemmen och fritidshemsverksamheten för att slutligen sammanställa 
kommentaren i ett gemensamt dokument för berörda kommuner inom Norra Ålands 
utbildningsdistrikt. 
 
 
Utbildningschefens förslag: Kommunstyrelsen omfattar yttrandet enligt bilaga d.  
 
 
 
Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen omfattar förslaget för yttrandet av 
Utbildningschefen enligt bilaga d.  
 

 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget. 
--------------------------- 
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                  § 27 ÖVERFLYTTNING AV BUDGETMEDEL FÖR 2021 TILL OMSORGSNÄMNDEN 

Kommunstyrelsen §27/24.02.2021 
 
                
 

Äldreomsorgsledaren önskar att eftersom från och med den 1.1.2021 då personal och 
budgetansvar för köks och städ funktionen ligger under Äldreomsorgsledaren att 
budgetmedel överflyttas från byggnadstekniskanämnden till omsorgsnämnden för år 
2021.  
 
 
Kommundirektörens förslag:  
 
Kommunstyrelsen godkänner en förflyttning av budgetmedel överflyttas från 
byggnadstekniskanämnden till omsorgsnämnden för år 2021. 
 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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                  § 28 UTLÅTANDE ÖVER JORDFÖRVÄRV FIRMA ALEJANDRA SANCHEZ 

Kommunstyrelsen §28/24.02.2021 
 
Bilaga 9 
 
Landskapsregeringen begär härmed in Vårdö kommuns utlåtande över 
Firma Alejandra Sanchez ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. 
 
Jordförvärvslag för Åland (1975:3),2 Kap., 2 §, 1 mom: 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003  
 
LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (2003:70) 
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370  
 
 
Kommundirektörens förslag:  
Jordförvärvet förordas med bakgrund av LL 2003:70, 6 §. 
 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200370
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                  § 29 UTLÅTANDE ÖVER JORDFÖRVÄRV MATS LINDÉN  

Kommunstyrelsen §29/24.02.2020  
 

Bilaga 10 
 
Landskapsregeringen begär härmed in Vårdö kommuns utlåtande över Mats Lindéns 
ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. 
 
Jordförvärvslag för Åland (1975:3),2 Kap., 2 §, 1 mom: 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003  
 
LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (2003:68) 
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368  
 
 
Kommundirektörens förslag:  
Jordförvärvet förordas med bakgrund av LL 2003:68, kap 3 §12. 
 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
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                  § 30 ARBETSGRUPP FÖR INFLYTTNING TILL SKÄRGÅRDEN 

Kommunstyrelsen §30/24.02.2021 
 
                Bilaga 11 
 

 Företagsam Skärgårds styrelse beslöt på sitt möte 4.2.2021 att lyfta upp frågan om 
”Inflyttning till Skärgården”för att jobba vidare med den i projektform. För att driva 
frågan vidare bör en styrgrupp tillsättas. 
 
Företagsam Skärgård hör sig nu för om kommunerna känner till någon person som vill och 
kan vara med i styrgruppen. 
 
Personerna d.v.s. medlemmen i styrgruppen bör vara engagerad i frågan/utmaningen, 
d.v.s. intresserade och känna att de vill jobba för en framgångsrik och företagsam 
Skärgård där det är attraktivt att bo och verka i.  
 
Personen/styrgruppsmedlemmen behöver inte vara ortsbo eller ens bo i Skärgården.. 
Personerna som söks till styrgruppen bör vara engagerade, ha kunskap om Skärgården 
och vara beredda att sätta tid på frågan/utmaningen.  
 

 
 
Kommundirektörens förslag:  
 
Kommunstyrelsen efterhör om det finns någon person i kommunen som vill och kan vara 
med i styrgruppen. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen efterhör om det finns någon person i kommunen som vill och kan vara 
med i styrgruppen. 
--------------------------- 

                

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 2/24.02.2021 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 27 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

                  § 31 FISKFÖRÄDLINGSHUS I SANDÖ - FÖRNYELSE AV ARRENDEAVTALET 

Kommunstyrelsen §31/24.02.2021 
 
                Bilaga 12 
 

Om man vill förverkliga ett nytt fiskförädlingshus i Sandö där det idag finns ett ur 
bruktaget ishus, så skulle arrendeavtalet behöva förnyas. Kaj-Gunnar Sjölund är 
ordförande i samfälligheten och har fått en enkel situationsplan över hur det är tänkt av 
Byggnadsinspektören i Vårdö kommun. Kaj-Gunnar meddelade tidigare att årsmötet som 
kunde ta upp detta ärende normalt har möte i mars 2021. Det handlar det om att 
nuvarande ishus (ca. 3x9 m) i stort sett rivs och ersätts av ett dubbelt så stort hus (6x9 m) 
med utrymme för fiskhantering och kyllager och mindre socialt utrymme med wc. 
 

 
Kommundirektörens förslag:  
 
Kommunstyrelsen anhåller om ett förnyat arrendeavtal för ändamålet att förverkliga ett 
nytt fiskförädlingshus i Sandö. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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                  § 32 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen §32/24.02.2021  
 

 
- Tjänsten som ledande Fastighetsskötare 
- Paustid Simskälalinjen, Bilaga 13 
- Minister Christian Wikström, Besöksdag på Vårdö planerat i Mars 2021 
- Nytt avtal med Cityläkarna för 2021 
- Tillkännedom, Förnyande av Sjöräddningens arrendeavtal 
- Tillkännedom, Bibliotekariens arbetstid 

 
 
 
 
 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tecknar ärenden till kännedom. 
 
Beslut:  
Ärenden tecknas till kännedom. 
--------------------------- 
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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 xx 

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

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: xx 
 
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. 
 

 


