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 § 70 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §70/23.06.2021 
 
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 onsdagen den 16.6.2021 kungjorts att 
kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 23.6.2021 på Vårdö skola kl. 19 och 
att protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdagen den 24.6.2021. 
Protokollet finns även tillgängligt på kommunkansliet. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i 
kommunstyrelsen samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen 
den 16.6.2021. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i 
kommunstyrelsen.  
 

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

§ 71 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §71/23.06.2021 
 
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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§ 72 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunstyrelsen §72/23.06.2021 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns. 
---------------------------  
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§ 73 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §73/23.06.2021 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 

 
- Byggnadstekniska protokoll 5/2021 
 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom. 
 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen tecknar protokollet till kännedom. 
--------------------------- 
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                  § 74 BEFATTNINGEN SOM FASTIGHETSSKÖTARE 

Byggnadstekniska nämnden § 46  / 4.8.2020 
 
Yngve Bjurne har den 21.6.2020 sagt upp sig från tjänsten som fastighetsskötare 
och ämnar avsluta anställningen 3.9.2020 då tjänsteledigheten slutar. 
 
Nuvarande vikarie är förberedd att fortsätta arbetet även efter 3.9.2020. 
 
Arbetet behöver bjudas ut. 
 

                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Fastighetsskötartjänsten lediganslås den 6.8.2020 genom lokal annonsering på 
                                     kommunens officiella digitala anslagstavla. 
                                     Sista ansökningsdag 20.8.2020 kl.15.  

 
                 

Beslut: 
Nämnden noterar att nuvarande tjänsteinnehavare har sagt upp sig. 
Avtalet med nuvarande vikarie förlängs till 31.12.2020.  
Fastighetsskötseln ses över 2020 och ärendet till kommunstyrelsen. 
 
--------------- 

 
 

Byggnadstekniska nämnden §58 / 31.8.2020 
 

Föredragande har skrivit pm som nämnden skall sända till kommunstyrelsen. 
 

                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Att nämnden godkänner aktuellt PM . 

  
Beslut: 
Nämnden föreslog mindre tillägg och textförändringar som införs i PM och det 
sänds till kommunstyrelsen. 
- - - - - 
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Kommunstyrelsen §106/30.09.2020 
 
Bilaga 2 
 
I dagsläget är Vårdö kommuns arbete som fastighetsskötare, om 100 %, vakant. En 
vikarierande fastighetsskötare om 80 % är anställt till och med 31.12.2020. De 
arbetsuppgifter som ligger utöver dessa 80 % utförs av extra inhyrd personal. 
Arbetsuppgifterna utifrån PM är mer omfattande än 100 %. 
 
 
Kommundirektörens förslag:  
Arbetet som fastighetsskötare bör utlysas per omgående av byggnadstekniska 
nämnden. Då behovet av fastighetsskötseln överskrider 100 % behöver man  
söka två personer för att täcka upp alla arbetsuppgifter. Totalen skulle då vara 
130-150 %. 
 
 
Beslut: 
Tjänsten om 100% utlyses och behov av ytterligare en tjänst om 30-50% utreds till 
nästa möte. 
--------------------------- 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen §132/04.11.2020 

 
Vårdö kommun har haft en fastighetsskötare som tillsvidare anställd på heltid. Då denne 
sade upp sin tjänst i mars månad, så har Vårdö kommun haft en vikarierande fastighets-
skötare om 70% tjänstgöring. Vikariatet går ut 31.12.2020. Tjänsten bör utlysas enligt lag. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen förlänger vikariatet med 6 månader om 100 % pga. att kommunens 
tjänstemän behöver få tid på sig att inventera behov av eventuell ökning av behov eller 
om en heltid (förutom entreprenader) räcker för att sköta kommunen på ett 
tillfredställande sätt.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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                     Kommunstyrelsen §74/23.06.2021 
 

 
Vårdö kommun har enligt tidigare presenterat reviderat behov och då har man kommit 
fram till att behovet av fastighetsskötare i kommunen uppgår till 130-150 %. Efter det har 
en ledande fastighetsskötare anställts på 100% och efter en ny revidering med tanke på 
att den ledande fastighetsskötaren nyligen tillträtt så är totalbehovet nu uppskattat till c. 
160%. Den nuvarande vikarierande fastighetsskötarens avtal som tidigare förlängdes 
upphör 30.06.2021. Den ledande fastighetsskötaren har informerat att en ytterligare 
förlängning av fastighetsskötarens vikariat skulle behövas och ett behov av att vikariatet 
förlängs med 6 månader fram till 31.12.2021 finns då den nuvarande vikarierande 
fastighetsskötaren har full insyn i arbetsrutinerna och kan planera arbetet tillsammans 
med den nya ledande fastighetsskötaren. Den ledande fastighetsskötaren kan således 
göra upp en plan för hur behovet ser ut efter 31.12.2021 och se över rekryteringen av en 
ordinarie fastighetsskötare enligt det behov som finns i kommunen då från och med den 
1.1.2022. 
 

 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förlänger vikariatet med 6 månader om 60 % pga. att den ledande 
fastighetsskötaren behöver få ytterligare tid på sig att inventera behov av eventuell 
ökning av totalt ordinarie behov inom fastighetsskötandet eller om entreprenader räcker 
för att sköta kommunen på ett tillfredställande sätt.  

 
Beslut: 
Enligt förslag att fastighetsskötarens vikariat förlängs med 6 månader om 60%. 
--------------------------- 
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§ 75 VIKARIE FÖR ÄLDREOMSORGSLEDARTJÄNSTEN 

Kommunstyrelsen §75/23.06.2021 
 
Jonna Granberg har genom företaget Dandelia (Dandelia.ax) som också erbjuder 
äldreomsorgsledartjänster åtagit sig uppdraget som tillförordnad äldreomsorgsledare i 
Vårdö kommun under perioden 15.06 – 4.7.2021 enligt överenskommelse med 
omsorgsnämndens ordförande och kommundirektören samt som beslutat av 
kommundirektören. För att kunna ta myndighetsbeslut så behöver ett beslut tas om att 
Jonna Granberg kan ta myndighetsbeslut när hon fungerar som tillförordnad 
äldreomsorgsledare i Vårdö kommun. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Jonna Granberg kan ta myndighetsbeslut när hon fungerar 
som tillförordnad äldreomsorgsledare i Vårdö kommun under 2021. 
 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 76 VATTENÅTGÄRDSPROGRAM & FÖRVALTNINGSPLAN - SYNPUNKTER 

                  Kommunstyrelsen §76/23.06.2021 
 
                                     Bilaga 1 

 
Ett ärende har inkommit var kommunen har getts möjlighet att ge synpunkter till Ålands 
landskapsregering angående vattenåtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen för 
vatten. Om kommunen har synpunkter så bör dessa vara inkomna till Ålands 
landskapsregering före 31.08.2021 som överenskommet. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Om synpunkter finns så skickas dessa in till Ålands landskapsregering före 31.08.2021. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen tar upp detta till behandling på nästa möte. 
--------------------------- 
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                  § 77 AVTALSFÖRSLAG GÄLLANDE SKOLMUSEÉT I LÖVÖ, VÅRDÖ 

                  Kommunstyrelsen §77/23.06.2021 
                                     Bilaga 2 
 

Ett behov av att ta fram ett nytt avtal för skolmuseét i Vårdö har uppstått som informerat 
av Carola Boman på Landskapets fastighetsverk. I samråd med kommunteknikern och 
kommundirektören från Vårdö samt Anni Mainela och Carola Boman från Landskapets 
fastighetsverk har ett nytt avtalsförslag tagits fram. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till nytt avtal gällande skolmuseét enligt bifogat 
avtal. 
 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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 § 78 KOMMUNFULLMÄKTIGES LAGLIGHET, I MÖTE: 

140121,250221,080421,170621 

Kommunstyrelsen §78/23.06.2021 
 
Enligt 49 § i Kommunallag för landskapet Åland skall styrelsen bereda och verkställa 
fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, utom i ärenden som rör 
fullmäktiges inre organisation samt val av styrelsen och revisorer.  
 
Protokollet kan läsas på kommunens hemsida; 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att beslutet som kommunfullmäktige fattat vid 
sammanträden 14.01.21, 25.02.21, 08.04.21 och 17.06.21 har tillkommit i laga ordning, 
och besluten kan verkställas.  
 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

                 

  



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 5/23.06.2021 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 13 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 79 FÖRDELNING AV UNDERSTÖD FÖR FÖRENINGSLOKAL OCH 

FÖRENINGSVERKSAMHET FÖR FÖRENINGAR MED VERKSAMHET PÅ VÅRDÖ 

Kommunstyrelsen §83/26.08.2020 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om ett nytt system för att fördela understöd till föreningar 
med verksamhet på Vårdö. 
 
Med hänsyn till föreningarnas ansöknings- och bokslutsuppgifter blir det följande utfall: 

 

  
 
Kommundirektörens förslag 
Understöden fördelas enligt ovanstående figur. 
 
Gunilla Boman anmäler jäv och deltager ej i ärendet behandling. Krister Johansson utses att 
justera denna paragraf. 
 
Beslut:  
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Ärendet återremitteras för att fler ansökningar skall kunna skickas in med anledning av 
Covid-19. 
--------------------------- 
  

Kommunstyrelsen §107/30.09.2020 
 

Bilaga 10 
 
Vårdö IK har 24.9.2020 inkommit med en ansökan om fastighets- och 
verksamhetsunderstöd jämte begärda bilagor varvid fördelningen skulle bli enligt:  
 

 
 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Beslutas att understöden beviljas enligt ovanstående tabell. 
 
 
 

LOKALSTÖD

Föreningens namn Lokal Utbetalas

Vårdö bönehus Bönehuset 970,01 €     Belastar

Södra Vårdö UF Solhult 1 038,12 € 4741 - 105

Vårdö Strömsby byalag Erkas 612,96 €     

Hembygdens väl Vårdkasen 1 688,23 € 

Vårdö Marthaförening Seffers 421,02 €     

Vårdö IK Gym 293,07 €     

Wikens vänner Cafe 51,60 €       

Summa 5 075,00 € 

VERKSAMHETSSTÖD,

VÅRDÖ Utbetalas

Föreningens namn

Vårdö bönehus 596,55 €     Belastar

Södra Vårdö UF 224,79 €     4740 - 104

Vårdö Strömsby byalag 942,38 €     

Hembygdens väl -  €           

Vårdö Marthaförening 717,59 €     

Vårdö IK 1 642,67 € 

Wikens vänner 951,02 €     

Summa 5 075,00 € 
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Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
--------------------------- 

 
 
 Kommunstyrelsen §79/23.06.2021  

 
Bilaga 3 

 
Med hänsyn till inkomna föreningarnas ansöknings- och bokslutsuppgifter blir det 
följande utfall:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOKALSTÖD

Föreningens namn Lokal Utbetalas

Vårdö bönehus Bönehuset 709,97 €     Belastar

Södra Vårdö UF Solhult 759,82 €     4741 - 105

Vårdö Strömsby byalag Erkas 448,64 €     

Hembygdens väl Vårdkasen 1 235,65 €  

Vårdö Marthaförening Seffers 308,16 €     

Vårdö IK Gym -  €           

Wikens vänner Cafe 37,76 €       

Summa 3 500,00 € 

VERKSAMHETSSTÖD, Belastar

VÅRDÖ Utbetalas 4740 - 104

Föreningens namn

Vårdö bönehus 342,45 €     

Södra Vårdö UF 327,34 €     

Vårdö Strömsby byalag 458,27 €     

Hembygdens väl 347,48 €     

Vårdö Marthaförening 428,06 €     

Vårdö IK 982,01 €     

Wikens vänner 614,39 €     

Summa 3 500,00 € 
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Kommundirektörens förslag:  
Beslutas att understöden beviljas enligt ovanstående tabell. 
 
 
Beslut:  
Beslut att understöden beviljas enligt en korrigerad version av tabellen då enligt 
2020 inkomna ansökningar angående Vårdö IK. 
--------------------------- 
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§ 80 FÖRDELNING AV FÖRENINGSBIDRAG MED VERKSAMHET FÖR 

VÅRDÖUNGDOMAR I OCH UTANFÖR VÅRDÖ  

Kommunstyrelsen §91/04.09.2019 
 
Ålands 4 H anhåller om ett bidrag om 1500 € (Beviljat 2018: 1500 €). 
Skunk anhåller om ett bidrag om 950 € (Beviljat 2018: 950 €). 
 
Det kan konstateras att Vårdö erlägger mer bidrag till Skunk än övriga 
skärgårdskommuner, om man samtidigt beaktar att de flesta vårdöungdomar har sin 
ungdomssysselsättning på fasta Åland. Sammanställning för 2018: 
Föglö 1200 €, Brändö 1250 €, Kumlinge 475 €, Kökar 300 €, Sottunga 250 € och  
Vårdö 950 €.  
 
Gällande Ålands 4 H så ser sammanställningen ut som följer: 
Brändö 1400 €, Eckerö 1000 €, Finström 3000 €, Föglö 1400 €, Geta 900 €, Hammarland 
4000 €, Jomala 9000 €, Kumlinge 350 €, Kökar 300 €, Lemland 4000 €, Lumparland 1500 
€, Mariehamn 0 €, Saltvik 4000 €, Sottunga 0 €, Sund 1000 € och Vårdö 1500 €. Även när 
det gäller bidrag till Ålands 4 H så kan vi notera att Vårdö ligger väl högt i jämförelse med 
andra kommuners storlek och närheten till verksamhetens säte. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Bidragen fördelas enligt respektive anhållan. 
 
Beslut:  
Enligt förslag med tillägget att det tills nästkommande år bör komma till en mer 
rättvis fördelningsmodell mellan kommunerna. 
----- 

 
Kommunstyrelsen §84/26.08.2020 

 
Ålands 4 H anhåller om ett bidrag om 1500 €, samma summa blev beviljad 2018 och 
2019. Vårdö har sedan tidigare betalat väldigt mycket i förhållande till andra 
kommuner. Hur Vårdö nu ligger till i förhållande till övriga kommuner är just nu 
okänt. 
 
Skunk anhåller om ett verksamhetsbidrag på 950 €, samma summa blev beviljas 
2018 och 2019. Dessutom anhåller SKUNK om ett bidrag på 1000 € per ungdomar 
(?) till lön för en eller flera sommaranställda ungdomar ca 3 veckor sommaren 2020. 
Gällande lön till sommaranställda ungdomar så brukar Vårdö kommun anställa 
ungdomar direkt i Vårdö kommuns regi, föreslås därmed att inget bidrag erlägges i 
den delen. 
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Gällande verksamhetsbidraget på 950 € så är beloppet ingen stor summa i sig, men 
däremot hög i förhållande till att få Vårdöungdomar är aktiva i föreningen. 
 
Kommundirektörens förslag 
Ålands 4 H tilldelas ett bidrag om 750 €, vilket är halva det sökta bidraget. 
Skunk tilldelas ett bidrag om 475 €, vilket motsvarar säteskommunens bidragsnivå. 
Med motiveringen att Vårdö kommun anställer egna ungdomar som sommarlovsarbetare 
så tilldelas inget bidrag för lön till sommarlovsungdomar. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 
 
Kommunstyrelsen §80/23.06.2021  

 
Bilaga 4 
 
Ålands 4 H anhåller om ett bidrag om 1500 €, samma summa blev beviljad 2018 och 
2019. 2020 blev hälften av det ansökta beloppet beviljat. Vårdö har sedan tidigare 
betalat väldigt mycket i förhållande till andra kommuner. Hur Vårdö nu ligger till i 
förhållande till övriga kommuner är just nu okänt. 

 
Kommundirektörens förslag 
Ålands 4 H tilldelas ett bidrag om 750 €, vilket är halva det sökta bidraget. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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 § 81 UTLÅTANDE ÖVER JORDFÖRVÄRV SEBASTIAN NIKULA 

Kommunstyrelsen §81/23.06.2021 
 
Bilaga 5 
 
Landskapsregeringen begär härmed in Vårdö kommuns utlåtande över Sebastian Nikulas 
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:  
Kommunstyrelsen förordar inte jordförvärvet med motiveringen att det finns ingen 
koppling till Vårdö, ingen fast bosättning och att det anses vara attraktivt område 
med 0 meter till stranden. 
--------------------------- 

 

 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
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 § 82  FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV LANDSKAPSLAGEN OM 

BOSTADSPRODUKTION - YTTRANDE 

                  Kommunstyrelsen §82/23.06.2021 
 
                                     Bilaga 6 

 
Ett förslag till ändring av landskapslagen om bostadsproduktion har inkommit var 
kommunen har getts möjlighet att göra ett yttrande som skall ges senast den 13 augusti 
2021. Magnus Sandberg har framtagit ett förslag till yttrande  i ärendet från Ålands 
kommunförbund 
 
Kommundirektörens förslag: 
Styrelsen understöder förslaget till yttrandet av Ålands kommunförbund. 
 
Beslut: 
Styrelsen understöder förslaget till yttrandet av Ålands kommunförbund. 
--------------------------- 
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§ 83  INITIATIV GÄLLANDE FÄRDIGSTÄLLANDE AV CYKELVÄG 

                  Kommunstyrelsen §83/23.06.2021 
 
                                     Bilaga 7 

 
Kommunstyrelsen i Saltvik har initierat ett ärende gällande färdigställande av cykelväg 
mellan Haraldsby och Bomarsund. 
 
Saltviks kommun har efterhört intresse med Sund och Vårdö om att underteckna ett 
initiativ till att landskapsregeringen skyndsamt, enligt Trafikavdelningens egen plan, 
färdigställer cykelvägen mellan Haralsby och Bomarsund.  
 
Man önskar att alla tre kommuner ställer sig bakom initiativet till att landskapsregeringen 
skyndsamt färdigställer cykelvägen mellan Haraldsby och Bomarsund. Saltvik och Sund 
har meddelat att de ställer sig bakom initiativet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen understöder förslag till skrivelse och ställer sig bakom initiativet. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen understöder förslag till skrivelse och ställer sig bakom initiativet. 
--------------------------- 
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§ 84  TILLBYGGNAD AV GYM I VÅRDÖ – VIK 

Kommunstyrelsen §47/07.04.2021  
 
Bilaga 10 

 
En utbyggnad av gymmet i Vårdö planeras. Ett förslag har kommit in om att kommunen 
skulle söka bygglov och bygga tillbyggnaden till gymmet enligt ritningarna som 
byggnadsinspektören har fått ,eftersom VIK inte kan dra av momsen så skulle kommunen 
ha nytta av avdraget kunna bidraga denna väg till byggnaden 

 
 

 
Kommundirektörens förslag:  
Vårdö kommun söker bygglov och eventuella bidrag som finns att ansöka om och 
bygger tillbyggnaden till gymmet enligt ritningarna som byggnadsinspektören fått. 
Vårdö kommun kan således dra av momsen. Ett betalningsarrangemang uppgörs 
angående hur VIK skall betala för utbyggnaden av gymmet. 
 
Beslut:  
Enligt förslag med villkor på att nytt arrendeavtal uppgörs och att ett kostnads 
förslag och betalningsarrangemang godkänns av kommunen och att landskapet 
godkänner bygget i och med byggnadens planerade situation nära landsvägen.   

                                    --------------------------- 

  

                                 Kommunstyrelsen §84/23.06.2021 

 
                                     Bilaga 8 

 
Angående tillbyggnaden av gymmet så har situationen ändrat eftersom landskapet inte 
gav lov för tillbyggnad söderut. Det ansågs att gymmet skulle komma för nära vägen. Nu 
är planerna att bygga till västerut mot (Simskälavägen) motsvarande storlek som var tänkt 
max 25kvadrat. Kostnaderna  har meddelats vara den samma som förut: 1000€/kvadrat 
enligt Vårdö bygg. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen understöder att Vårdö kommun söker bygglov och eventuella 
bidrag som finns att ansöka om och bygger tillbyggnaden till gymmet enligt 
ritningarna som byggnadsinspektören fått. Vårdö kommun kan således dra av 
momsen. Ett betalningsarrangemang uppgörs angående hur VIK skall betala för 
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utbyggnaden av gymmet. Kostnads förslag och betalningsarrangemang bör 
godkännas före tillbyggnaden kan inledas. 
 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 85  BUDGETRAM FÖR NÅUD 

                  Kommunstyrelsen §85/23.06.2021 
 
                                     Bilaga 9 

 
Förbundsstyrelsen för NÅUD har uppmanat medlemskommunerna att delge NÅUD sina 
budgetramar så att NÅUD kan börja arbeta på att ta fram ett förslag till budget 2022. 
Vidare har förbundsstyrelsen beslutat 5.5.2021 att det ekonomiska läget gör att budgeten 
bör hållas stram. 
 
Kommundirektörerna på Norra Åland har diskuterat  och ett förslag som har uppkommit 
från Sund är: att NÅUD (GHS) får en ram om 14 031 € per elev (vilket är räknat på ett 
medeltal mellan åren 2015 – 2021) vilket inte ens är en inbesparing. 

 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Att NÅUD (GHS) får en ram om 14 031 € per elev för budget 2022. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att Vårdö kommun ger NÅUD (GHS) en ram om 14 031 € per 
elev för budget 2022. 
--------------------------- 
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                  § 86 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

 Kommunstyrelsen §86/23.06.2021  
 

- Skärgårdskommunmöte Vårdö, 11.06.2021. 
 

- Kommunstyrelsens medlemmar 
 

- Skatter 2021 
 

- Jordförvärv remiss (Bilaga Tillkännedom.) 
 

- Avtäckning av monumentet på Vårdöbron 
 
 

 
 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tecknar ärenden till kännedom. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen tecknar ärenden 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. 
 

 


