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 § 87 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §87/25.08.2021 
 
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 18.8.2021 kungjorts att 
kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 25.8.2021 på Vårdö skola kl. 19 och 
att protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdagen den 26.8.2021. 
Protokollet finns även tillgängligt på kommunkansliet. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i 
kommunstyrelsen samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen 
den 18.8.2021. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i 
kommunstyrelsen.  
 

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

§ 88 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §88/25.08.2021 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Magnus Lundell och Malin Olofsson i 
tur att verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Magnus Lundell och Malin Olofsson. 
--------------------------- 
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§ 89 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunstyrelsen §89/25.08.2021 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 
 
- Katalogisering av museum material till privata museer. 
---------------------------  
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§ 90 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §90/25.08.2021 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 

 
- Byggnadstekniska nämnden protokoll 6/2021 
- Omsorgsnämnden protokoll 4/2021 
 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom. 
 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom. 
--------------------------- 
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                  § 91 MOTTAGANDET AV FLYKTINGAR - VÅRDÖ KOMMUN 

                     Kommunstyrelsen §91/25.08.2021 
 

Bilaga 1 
 
Kommundirektören har fått en brådskande förfrågan från Helena Flöjt-Josefsson, 
Specialsakkunnig inom integration vid Regeringskansliet i Ålands landskapsregering, 
om Vårdö kommun är intresserade att erbjuda humanitär hjälp till evakuerade 
Afghaner. 
 
Med anledning av situationen i Afghanistan har ministeriet med önskan att 
kartlägga intresset för vidare planering hört sig för med Egentliga Finlands NTM-
central angående flyktingmottagande. NTM-centralens Vilppu Palmberg har i sin tur 
tagit kontakt med landskapsregeringen och bett om hjälp med en preliminär 
förfrågan om någon eller några av de åländska kommunerna skulle vara 
intresserade av att erbjuda humanitär hjälp till evakuerade Afghaner.  
 
Förfrågan gäller ett mottagande av personer som alla kommer att få flyktingstatus 
och som tidigare arbetat för Finlands ambassad och de finländska trupperna i 
Afghanistan.  
 
För flyktingmottagande erhåller mottagande kommun dels en kalkylerad ersättning 
per person och år och dels ersättning för särskilda kostnader (ansöks och avtalas 
med Egenliga Finlands NTM-central. Betalas ut av UF-centret.) Ersättning för 
särskilda kostnader kan även sökas direkt av KST och ÅHS. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar i ärendet. 

 
 
Beslut:  
Kommunen ställer sig i grunden positiv till att ta emot flyktingar till kommunen men 
bristen på lediga bostäder i kommunen gör så att kommunen inte kan tillhandahålla 
bostad för kvotflyktingar i detta skede. Detta baserar sig på grund av den stora 
efterfrågan av bostäder i kommunen som kommunen haft under en längre tid. 
--------------------------- 
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§ 92 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. 
--------------------------- 

 
Kommunstyrelsen §92/25.08.2021 

 
Bilaga 2 
 
Under kansliets sommarstängning och vid äldreomsorgsledarens frånvaro i Juli och 
Augusti 2021 från och med den 12.07.2021 så har Elin Grönlund, vikarierande ansvarig 
närvårdare, fungerat tillsammans med Björkkö, och från den 17.8.2021 Dandelia, som T.f 
Äldreomsorgsledare i Vårdö kommun. Kommundirektören har utfärdat ett 
tjänstemannabeslut för Elin Grönlund angående delegering av rätten att fatta 
myndighetsbeslut inom äldreomsorgen.  
 
Äldreomsorgsledarens tjänsteförhållande har avslutats under prövotiden enligt 
tjänstemannabeslut av kommundirektören enligt förvaltningsstadgan 1.1.2020 §76 den 
11.08.2021. 
 
Elin Grönlund fungerar som T.f Äldreomsorgsledare i Vårdö kommun tills en ordinarie 
äldreomsorgsledare tillsatts dock som längst och åtminstone fram 31.12.2021 om inget 
annat har överenskommits. 
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Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Elin Grönlund fungerar som T.f Äldreomsorgsledare i  
Vårdö kommun tills 31.12.2021 och då med start från 12.7.2021, och att hon få 
äldreomsorgsledartjänstens lön i grunden minus ett 10% behörighetsavdrag under den 
tidsperiod hon har T.f äldreomsorgsledartjänsten. Månadslönen justeras för Elin 
Grönlund så att månadslönen sätts som 3150 Euro + 3% Vårdötillägg när hon fungerar 
som T.f äldreomsorgsledare i Vårdö kommun. 
 
 
Beslut:  
Enligt förslag och med tillägg att kommunstyrelsen får ett förslag från 
Omsorgsnämnden inom September 2021 hur man vill gå vidare med 
äldreomsorgsledartjänsten. 
--------------------------- 
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§ 93 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 
--------------------- 
 
Kommunstyrelsen §93/25.08.2021 
 

                                     Bilaga 3 
 

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: 
Inga synpunkter skickas in angående detta ärende. 
--------------------------- 
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§ 94 UTKAST TILL LAGFÖRSLAG OM NÄRINGSRÄTT OCH NÄRINGSTILLSTÅND - 

SYNPUNKTER 

                               Kommunstyrelsen §94/25.08.2021 
 
                                     Bilaga 4 
 

Landskapsregeringen har gett Vårdö kommun tillfälle att lämna synpunkter på utkast till 
lagförslag före den 1 september 2021.  
 
Landskapsregeringen föreslår att landskapslagstiftningen om åländsk 
näringsrätt revideras och moderniseras genom att lagtinget antar en 
landskapslag om näringsrätt och näringstillstånd. I den föreslagna lagen 
definieras närmare när näringsrätt med stöd av lag föreligger och på vilka 
grunder näringstillstånd beviljas och tillståndsvillkor fastställs. Lagen 
innehåller också bestämmelser om tillsyn och de befogenheter 
landskapsregeringen har i förhållande till näringsidkare. En central del av 
lagförslaget är de språkbestämmelser som ska skydda det svenska språkets 
ställning inom näringsverksamheten på ett bättre sätt än i dagsläget. Genom 
att den föreslagna landskapslagen antas upphävs landskapslagen om rätt att 
utöva näring som har tillämpats sedan 1996. 
 
Syftet med den reglerade näringsrätten är i huvudsak att skydda det svenska 
språket. Det kan konstateras att frågan om näringsrätt och näringstillstånd 
inte är en utpräglad kommunal fråga, även om näringsverksamheten 
givetvis påverkar det kommunala arbetsfältet på flertalet sätt. 
 
Ålands kommunförbund har 1.7.2021 avgett utlåtandet avseende det 
föreliggande lagförslaget. 
 

                                    
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar Ålands kommunförbunds yttrande av 
den 1.7.2021 med anledning av lagförslag om näringsrätt och näringstillstånd. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen understöder Ålands kommunförbunds yttrande med tillägg till att man 
bör beakta att lättnader som görs i lagstiftningen inte kan återtas och att man således bör 
vara restriktiv. Synpunkter skickas in till Ålands landskapsregering före den 1 september 
2021. 
-------------------------- 
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 § 95 SYNPUNKTER TILL LAGSTIFTNINGSPROMEMORIA MED FÖRSLAG TILL 

LAGSTIFTNING OM KOMMUNER MED SYNNERLIGEN ANSTRÄNGD EKONOMI 

                Kommunstyrelsen §95/25.08.2021 
 
                Bilaga 5 

 
Ålands landskapsregering har gett Vårdö kommun möjlighet att komma med synpunkter 
på en lagstiftningspromemoria om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi. Om 
kommunen har synpunkter skall vara inkomna senast den 15e september 2021. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen diskuterar lagstiftningspromemorian och om synpunkter finns i 
kommunen så skickas de in före 15.09.2021. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen anser att det finns stora risker med att använda sig av dylika 
kriterier. Kommunens välmående kan inte endast mätas med nyckeltal. Med dylikt 
förfarande kan orättvis behandling lätt uppstå. Problemet med nyckeltal är att de är 
beroende av landskapsandelar och kan ändras mycket snabbt och politikerna kan 
iså fall använda sig av förändringar att ställa en kommun som kriskommun. En 
skrivelse med synpunkter skickas in före 15.09.2021. 
--------------------------- 
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§ 96 REVIDERING AV JORDFÖRVÄRVSLAGSTIFTNINGEN - BEGÄRAN OM 

SYNPUNKTER 

 Kommunstyrelsen §96/25.08.2021  
 
Bilaga 6 
 
En revidering av jordförvärvslagen är under arbete och Vårdö kommun har blivit ombedd 
att komma med synpunkter angående detta om så finns. 
Fem (5) frågor till kommunerna på sida 14 i ÅLR2020/1677, har diskuterats 23.6.2021 
kommunstyrelsemöte under ärenden tillkännedom och behandlas i 
kommunstyrelsemötet i Augusti 2021, angående Vårdö kommuns synpunkter på detta. 
 
Ålands landskapsregering har under våren 2020 tillsatt en arbetsgrupp med 
uppdrag att se över näringsrättslagstiftningen och jordförvärvslagstiftningen. 
Under hösten tillsattes även en parlamentarisk referensgrupp med medlemmar 
från samtliga lagtingspartier.  
 
Arbetsgruppen har under arbetets gång hållit diskussionsmöten med de 
åländska fastighetsmäklarna och kommunerna. Kommunerna har vid diskussionerna 
framfört önskemål om att erhålla mer tid för att kunna föra ett 
djupare resonemang om jordförvärvslagstiftningen inom respektive kommun.  
 
Ålands landskapsregering har preciserat fem frågeställningar till kommunerna som 
man begär synpunkter på: 
 
1. Har kommunen några allmänna synpunkter på att jordförvärvslagstiftningen 
ses över? 
 
2. Vilken problematik anser kommunen att finns med den nuvarande lagstiftningen? 
 
3. Svarar målsättningarna i kap. 3 mot den problembild som kommunen 
identifierat? 
 
4. Synpunkter på exemplen till förslag till ändringar (4 kap.)? 
 
5. Hur ser kommunen på att styrelsekravet för juridiska personers tillstånd 
skulle lindras för markområden som är planerade för näringsutövning, så att 
minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, alternativt 
bolagsman har hembygdsrätt eller har utan avbrott varit bosatt på Åland under de fem senaste åren? 

 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen anser att jordförvärvslagstiftningen bör ses över och att det föreslås 
förtydliganden av såväl gällande regler samt av de olika instansernas uppgifter vid 
behandling av ansökningar om jordförvärv. 
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Vårdö kommun vill gynna utveckling och välkomnar därför inflyttning och 
näringsetableringar inom kommunen, så länge de uppfyller lag och följer 
minoritetsskyddet samt motsvarar kommunens intressen, oavsett ursprunget på de 
fysiska och juridiska personer som berörs. 
 
Om ytterligare synpunkter finns så skickas dessa in till Ålands landskapsregering före 
01.09.2021. 
 
 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen skickar in synpunkter enligt förslag med tillägg till att kommunen bör 
kunna definiera begreppet bykärna och att man bör beakta att lättnader som görs i 
lagstiftningen inte kan återtas och att man således bör vara restriktiv. En skrivelse 
formuleras och skickas in före 1.9.2021. 
--------------------------- 
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§ 97 UTLÅTANDE ÖVER JORDFÖRVÄRV ANDREAS SOLLMANS 

Kommunstyrelsen §97/25.08.2021 
 
Bilaga 7 
 
Landskapsregeringen begär härmed in Vårdö kommuns utlåtande över Andreas Sollmans 
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 2 § 4. 

 
Beslut:  
Jordförvärvet förordas. 
--------------------------- 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
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§ 98 ÄNDRING AV VA-LAGSTIFTNING - BEGÄRAN OM UTLÅTANDE   

Byggnadstekniska nämnden § 46/23.8.2021 

 
Ärendebeskrivning 
 
I en skrivelse inlämnad den 15.3.2021 (ÅLR2021:2944 Begäran om ändring av VA-
lagstiftning), undertecknad av representanter från 12 kommuner samt Ålands Vatten, 
framför styrgruppen för VA-samarbetet en stark önskan om modernisering av den ålänska 
VA-lagstiftningen. 

                                     Förslaget bygger på att en vattentjänstlag för Åland skapas där man har möjlighet att  
                                     samla lagstiftningen i en lag och tydliggöra olika aktörers skyldigheter och rättigheter. 

 
Landskapsregeringen överväger att påbörja arbetet med en vattentjänstlag och begär 
inledningsvis in kommunernas skriftliga synpunkter med särskild fokus på lokal och 
kommunalpolitiska aspekter. 

 
                                     Bilaga: Begäran om utlåtande angående ändring av VA-lagstiftning. 
    

Kommunteknikerns förslag: 
 
Förslag  Vårdö kommuns utlåtande :  
Kommunens är positiv till förslaget om en vattentjänstlag då lagstiftningen till stora delar 
är föråldrad. 
 
En hållbar ekonomi kommer det att finnas behov av då underhållsbehovet ökar i och med 
att stora utbyggnader av vatten- och avloppsnät har genomförts och den skall inte belasta 
den grundservice som är kommunernas egentliga uppgift.  
 
Digitalisering arbetar kommunerna en del med gällande vatten- och avloppsnät. 
Information som behövs när personalbyten sker och för att förhindra och finna läckage 
relativt snabbt.  
 
Samverkan kan utvecklas men samtidigt kan mindre aktörer utföra vissa uppgifter mer 
ekonomiskt och ändå nå uppfyllda mål. Flera vatten- och avloppsverk innebär också en 
säkerhet om uppstår en krissituation där något verk inte är i funktion.  
 
Möjlighet att ändra lagstiftningen så att grundavgifter även kan tas ut för avloppsvatten. 
 
Förslaget sänds till kommunstyrelsen. 

 
                                     Beslut:  
                                      
                                Förslaget till utlåtande till kommunstyrelsen. 
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 Kommunstyrelsen §98/25.08.2021  

 
Bilaga 8  
 
En revidering av VA-lagstiftningen är under arbete och Vårdö kommun har blivit ombedd 
att komma med utlåtande angående detta. 
 
Kommunernas och Ålands Vattens representanter i VA-samarbetets styrgrupp anhåller 
med bifogade (i bilaga 7) motiveringar om att nuvarande VA-lagstiftning revideras och 
bereds inom en arbetsgrupp med målet att presentera ett nytt lagförslag innan utgången 
av år 2021. 
 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunteknikerns förslag till utlåtande omfattas och lämnas in till landskapsregeringen. 

 
 
Beslut:  
Förslaget omfattas och ett utlåtande skickas in. 
--------------------------- 
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§ 99 LAGFÖRSLAG OM ANPASSAD KOMMUNAL AVFALLSHANTERING - 

SYNPUNKTER  

         
Byggnadstekniska nämnden § 45/23.8.2021 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ålands Landskapsregering har sänt förslag om anpassad kommunal avfallshantering 
till Vårdö kommun som får ge utlåtande på förslaget. 
 
Landskapsregeringen föreslår att vissa paragrafer i kommande ändring av rikets  
Avfallslag som gäller som blankettlag enligt landskapslagen om tillämpning av rikets 
avfallslag inte skall tillämpas på Åland. Kommunerna ska fortsättningsvis få besluta att 
fastighetsinnehavarna får besluta om transport av allt kommunalt avfall. Dessutom 
föreslås att landskapsregeringen i landskapsförordning ska få besluta närmare om när 
kommunerna utanför tätorter får besluta i vilka fall fastighetsnära hämtning inte behöver 
ordnas.  
 
Bilaga: ÅLR Lagförslag om ändring av vissa paragrafer i kommande ändring av rikets 
avfallslag som gäller som blankettlag enligt lanskapslagen. 

 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Förslag  Vårdö kommuns utlåtande :  
Förslaget om anpassad kommunal avfallshantering tar upp en del förslag som kommunen 
tidigare givit.  
 
Att systemet med återvinningsstationer som är välutbyggt i kommunens alla delar och 
olika öar kan bibehållas. Transporter på mindre vägar anses inte vara  idealiskt med allt 
större fordon som nyttjas för avfallstransport. Det är även lättare att planera in tömning 
så att det anpassas efter färjelinjernas turlistor.  
 
Hemkompostering har varit det system som kommunen i flertalet år har haft och ser 
fördelar med att fortsätta med då det inte är mycket tätbebyggelse och restmaterial från 
kompostering kan sedan nyttjas i kretsloppet lokalt. Dock kan man i exempelvis 
bostadsområden och vid flerbostadshus ha hämtning av komposterbart avfall. 
 

                                     Att endast ha kommunala avfallshanteringsföreskrifter och inte kommunala avfallsplaner 
                                     är även ett bra förslag då planen i stort bygger på landskapslag och förordning och  
                                     avfallshanteringföreskrifterna är mer tillämpbara för den verksamhet som bedrivs av 
                                     kommunerna. 
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Byggnadstekniska nämnden § 46/23.8.2021 

 
Nämnden diskuterade ärendet och beslutade om följande tillägg: 
 
I förslag till förordning om fastighetsnära hämtning bör det finnas kriterier som ’ 
efterföljs när man kan anordna avfallshämtning på annat sätt. 
 

                                     Ålands Landskapsregering borde se på miljökonsekvenserna hur det påverkar 
miljön med mycket transporter och uppbyggnad av infrastruktur i mindre 
tätbebyggelse så som landsbygd och skärgård. 
 
Förslaget sänds till kommunstyrelsen. 

 
                                     Beslut:  
 
                                     Förslaget till utlåtande till kommunstyrelsen. 
 

 
 Kommunstyrelsen §99/25.08.2021  

 
Bilaga 9  
 
Landskapsregeringen har gett Vårdö kommun möjlighet att lämna in synpunkter på 
förslaget om anpassad kommunal avfallshantering, som innehåller ändringar av 
blankettlagen om avfall. 
 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunteknikerns förslag till utlåtande omfattas och synpunkterna lämnas in till 
landskapsregeringen. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 100 TJÄNSTEN SOM ANSVARIG KOCK TILL CENTRALKÖKET PÅ 

STRÖMSGÅRDEN 

 Kommunstyrelsen §100/25.08.2021  
 
Bilaga 10  
 
Eftersom den ansvariga kocken på centralköket i Vårdö kommun  har sagt upp sig i juli 
2021 så har en tjänst som ansvarig kock på 100% utlysts totalt 2 gånger med sista 
ansökningsdag som 24.08.2021. Det har kommit in tre (3) ansökningar. Temporärt så har 
den ansvariga kockens arbetsuppgifter täckts med att en kock från Kallas Skärgård är på 
plats fem dagar per vecka tills en ny ansvarig kock har rekryterats.  
 
 
Kommundirektörens förslag:  
Äldreomsorgsledaren kallar till intervju de ansökande som är behöriga. Tjänsten har nu 
utlysts 2 gånger och ifall ingen lämplig ansvarig kock kan rekryteras till tjänsten så har 
kommunen också en möjlighet att täcka behovet av den ansvarige kockens 
arbetsuppgifter med en köptjänst istället för att fortsätta rekrytera. Kommunstyrelsen 
diskuterar och beslutar i hur man vill gå tillväga i kommunen angående tjänsten ifall ingen 
behörig kan rekryteras till tjänsten och hur den ansvariga kockens arbetsuppgifter på 
centralköket skall täckas framöver.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar enligt senaste inkommen information varvid ett behov 
uppstått där hela centralkökets verksamhet bör omplaneras och behovet av att 
veckoslutsarbete införs i centralköket för att försäkra att god och nylagad mat kan 
erbjudas klienterna på Strömsgården även alla veckoslut. Kommunstyrelsen går 
inför att upphandla köksarbetet som köptjänst och avbryter den nuvarande 
rekryteringen av ansvarig kock till centralköket. Vårdö kommun kommer att begära 
in anbud med verksamhetsplan. 
--------------------------- 
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§ 101 VÅRDÖDAGENS PLANERINGSGRUPP  - UNDERSTÖD AV KOMMUNEN 

 Kommunstyrelsen §101/25.08.2021  
 
Bilaga 11  
 
Vårdö kommun har fått en förfrågan av gruppen som ordnade Vårdödagen 2020, om hur 
kommunen kan tänka sig förverkliga eller stödja Vårdödagen den 10 September 2021. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Ett understöd på 800 – maximalt 1000 Euro  (inkl. moms) ges om Vårdödagen förverkligas 
av planeringsgruppen. Gruppen skall redovisa utgifterna mot kvittans inom följande 
ramar: 
 
- Någon form av musik samt diverse artiklar som kan behövas. E.g. handsprit, 

munskydd mm. allt efter dåvarande restriktioner så att dagen kan ordnas. 
 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 102 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

 Kommunstyrelsen §102/25.08.2021  
 

Biagor, till kännedom 
 

- Inkomna skatter, uppföljning 2021 
 

- Renoveringar av hyresbostäder 2021 
 

- Röstningsområde 
 

- Fastighetsskötseln 2022 
 

- Kommunala lagstiftningen 
 
 

 
 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tecknar ärenden till kännedom. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen tecknar ärenden till kännedom. 
--------------------------- 
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§ 103 KATALOGISERING AV MUSEUM MATERIAL TILL PRIVATA MUSEER 

 Kommunstyrelsen §103/25.08.2021  
 
  
Vårdö kommun har blivit kontaktade av privata museer om kommunen kan göra en 
skrivelse angående om Ålands landskapsregering kan hjälpa till med katalogiseringen av 
museum material till privata museer i Vårdö kommun. 
 

 
Beslut:  
En skrivelse formuleras och skickas in till Ålands landskapsregering. 
--------------------------- 
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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. 
 

 


