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 § 31 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen § 31/27.4.2022  
 
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. 
 
Möteskallelse har kungjorts på kommunens elektroniska anslagstavla och skickats åt 
medlemmar och ersättare i kommunstyrelsen samt åt fullmäktiges ordförande och 
viceordförande onsdag 20.4. Föredragningslistan har skickats fredag 22.4.2022. 
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.  
_____ 

§ 32 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen § 32/27.4.2022 
 

Sker protokolljusteringen i turordning är Alda Valdmane och Carl-Gustav Sjölund i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Carl-Gustav Sjölund och Magnus Lundell. 
_____ 

§ 33 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunstyrelsen § 33/27.4.2022 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan korrigeringar. 
_____ 
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§ 34 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen § 34/27.4.2022 
 
Följande delges kommunstyrelsen till kännedom: 
 
Nämnder och beslutsorgan, arbetsgrupper mm: 
- Byggnadstekniska nämndens protokoll 15.2.2022 
- Byggnadstekniska nämndens protokoll 2.3.2022 
- Omsorgsnämndens protokoll 21.3.2022 
- Byggnadstekniska nämndens protokoll 21.3.2022  
- Gemensamma lantbruksnämnden 25.3.2022 
- NÅUD Förbundsfullmäktiges protokoll 7.4.2022 
- Skol- och bildningsnämndens protokoll 1/2022 
- Gemensamma räddningsnämndens protokoll 7.4.2022 
- Byggnadstekniska nämndens protokoll 25.4.2022 
- Arbetsgruppen för Strömsgården, protokoll nr 1, 6.4.2022 
- Arbetsgruppen för infotavlor, PM 22.4.2022 
Tjänstemannabeslut: 
- Kommundirektörens tjänstemannabeslut:  

o §§ 1-2, tid som berättigar till erfarenhetstillägg och semestergrund 
- Utlåtande: Förslag till ändringar av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd, 

avgivet av k.dir 18.4.2022 
- Div semester- och kompledigheter för kansliets personal 
Ålands landskapsregering: 
- Information om valförberedelser, ÅLR 2022/2992 
- Fördelningsnyckel för samfundsskatten 2022, ÅLR 2022/2513 
Avtal: 
- Lokalt avtal om arbetstidsbank inom äldreomsorgen i Vårdö kommun 
- Lokalt försöksavtal om arbetsskiftets längd […] äldreomsorgen i Vårdö kommun 
Övrigt: 
- Norråländskt presidiemöte 30.3.2022 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

  

https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_btn_1_-_2022.pdf
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_btn_2_-_2022.pdf
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/protocol/oms_protokoll_2_21.03.22.pdf
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_btn_3_-_2022.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_25_mars_2022.pdf
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_naud_forbundsfullmaktige_7.4.2022.pdf
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/protocol/skbn_1-2022_protokoll.pdf
https://www.jomala.ax/sites/default/files/attachments/protocol/rn_protokoll_2-2022.pdf
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§ 35 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.  
 
 

§ 36 BOKSLUT 2021 

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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§ 37 PROJEKT LÖVÖ ÖJVÄGEN  

Byggnadstekniska nämnden § 66/29.11.2021  
Ärendebeskrivning  
Kommunen har i budget 2021 anslag för ombyggnad / grundförbättring av Lövö Öjvägen. 
Anslaget är om 50.000 euro och flyttas troligen till 2022 års budget.  
Ritningar och anbudsförfrågan har tagits fram och skall ännu gås igenom och diskuteras  
med Lövö Öjvägens väglag som deltar i projektet.  
Anhållan om utlåtande har sänts till Ålands Landskapsregering infrastrukturavdelning 
efter beslut av kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande om att ej anlita 
kontrollant / projektledare och svar på detta har inkommit.  
Anhållan har även sänts till Ålands Landskapsregerings kulturbyrå då den del av 
vägområdet i början av vägsträckan finns med i fornminnesregistret. Kulturbyrån bör 
svara på vad som är möjligt inom detta område.  
Kommunteknikerns förslag:  
Kommunteknikern har tagit fram förslag till anbudsförfrågan som kan komma att justeras 
en del efter diskussion med väglagets representanter. Nämnden tar del av den och 
föreslår eventuella justeringar.  
Kommunen går in för att vägen inte blir en officiell kommunalväg så tillvida att Ålands 
Landskapsregering godkänner vissa lättnader från kraven så som mindre svängplan 
genom breddat korsningsområde samt mindre justeringar av infarter.  
Förfrågan om synpunkter sänds även ut till vägområdets markägare med en svarstid om 
15 dagar.  
Om budget 2022 fastslås bjuds arbetet ut i mitten av december 2021 men en föreslagen 
tid att lämna anbud fram till 17 januari 2022.   
Beslut:  
Ärenden återremitteras till kommunteknikern för vidare beredning.  

 
Byggnadstekniska nämnden § 17/21.3.2022  

Benita Björklund anmäler jäv. Nämnden konstaterar att jäv föreligger. Björklund deltar ej i 
ärendets behandling.  
Ärendebeskrivning  
Möte hölls med Lövö Öjvägens styrelse den 24.2. 2022 och där diskuterades hur 
vägplanen kan förenklas för att försöka få ner kostnaderna. Ett möte hälls sedan med 
Alandia Map som nu levererat justerade ritningar. Arbetsbeskrivningen i anbudsförfrågan 
uppdateras nu och skall ännu kontrolleras med väglagets representanter före arbetet 
utbjuds.  
I den nya vägplanen har större åtgärder inom fornminnesområdet vid vägens början tagits 
bort och en del av vägavsnittet justerats så att det följer vägens befintliga sträckning.  
Istället för svängplanen breddas korsningsområdet mellan Öjvägen och Lökviksvägen.  
Kommunteknikerns förslag:  
Att vägprojektet utbjuds vecka 13 och anbud skall vara kommunen tillhanda senast den 
25 april. Kriterier för antagande av anbud fastställs av nämnden.  
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Beslut:  
Väglagets styrelse och representanter går igenom anbudsförfrågan med ritningar om 
möjligt vecka 13. Om inga invändningar finns förutom mindre justeringar bjuds arbetet ut 
efter det. Kommunstyrelsen för kännedom. 

 
Kommunstyrelsen § 37/27.4.2022  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar ärendet till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
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§ 38 DETALJPLANEÄNDRING TOMT BE3 STRÖMSBY II 

Byggnadstekniska nämnden § 53/27.9.2021 
Ärendebeskrivning: 
Firma Alejandra Sanchez anhåller om att byggnadsplaneändring genomförs på  
tomten som företaget köpt på bostadsområde Strömsby II tomt benämnd BE3. 
Företaget ämnar på tomten bedriva mindre cafe, studio och atelje verksamhet med 
plats för 20 gäster. 
     
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden och kommuntekniker tar fram förslag på 
byggnadsplaneändring som förs in på detaljplanekarta och byggnadsplanens beskrivning 
för tomten.  
Förslagsvis kvarstår byggrätten om 250 m2 för tomten. 
Det som behöver finnas i anslutning till verksamheten är tillräckligt antal 
parkeringsplatser. Vårdö kommun har ingen parkeringsnorm men ett större antal 
parkeringsplatser än i stadsmiljö bör finnas då det är på landsbygden. 
I övrigt ställs krav på byggnader i bygglovsskedet så som sociala utrymmen och wc med 
mera. 
Plan- och bygglagen för Ålands bestämmelser kring detaljplaneändring följs och beröra 
Instanser och parter hörs innan planeändringen fastställs. 
Detaljplan skall fastställas av kommunfullmäktige som har möjlighet att delegera detta 
till kommunstyrelse alternativt byggnadsnämnd.  
 
Beslut: 
Ärendet till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige § 55/9.12.2021 
Bilaga 2 
Enligt detaljplansbestämmelser 5 kap 25½ behöver fullmäktige delegera detta till 
kommunstyrelsen, alternativt till byggnadstekniska nämnden. 
Lantmäteri på tomten är utfört men lagfart är ännu ej fastställd. 
 
Ordförandes förslag. 
Fullmäktige  delegerar ärendet om byggnadsplaneändring tomt BE3 i Strömsby till 
kommunstyrelsen. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige delegerar ärendet till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen §168/15.12.2021 

Bilaga 4 
Ordförandes förslag:  
Kommunstyrelsen delegerar till kommunteknikern att ta fram förslag till en 
byggnadsplaneändring för BE3 i Strömsby.  
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Beslut:  
Enligt förslag. 

 
Kommunstyrelsen § 7/9.2.2022 

 
Bilagor: Beskrivning över samt förslag till ändringar i plan 
 
Förslag till ändrad byggnads-/detaljplan avseende bostadsområde Strömsby II tomt 
benämnd BE3 har tagits fram av kommuntekniker/byggnadsinspektör, enligt bilaga.  
 
Innebörden i den föreslagna ändringen är att möjlighet ges för småskalig företags-
verksamhet.  
 
Tillämpligt lagrum: Ålands plan- och bygglag, särskilt 5 kap om detaljplan 24-29 §§ 
och 6 kap om planläggningsförfarande 30-34 §§.  
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med plan- och bygglagen 31 § att ställa ut 
förslag till ändrad detaljplan enligt bilaga, avseende bostadsområde Strömsby II 
tomt benämnd BE3, till allmänt påseende, med möjlighet att framföra synpunkter 
kring ändringsförslagen, under en period om 30 dagar 17.2-21.3.2022.  
Synpunkter riktas till kommuntekniker/byggnadsinspektör Fredrik Packalén, senast 
måndag 21.3 kl 15:00.  
 

Diskussion: 
Ledamot Krister Johansson föreslår ett tillägg att verksamhetens parkeringsbehov 
ska rymmas inom det egna området. Förslaget vinner understöd. 
 

Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att verksamhetens parkeringsbehov ska rymmas inom 
det egna området. 
 

Kommunstyrelsen § 38/27.4.2022  
 
Förslag till ändrad detaljplan avseende bostadsområde Strömsby II tomt benämnd 
BE3, har varit utställt till allmänt påseende, med möjlighet att framföra synpunkter 
kring ändringsförslagen, under en period om 30 dagar 17.2-21.3.2022.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer förslag till ändrad detaljplan avseende bostadsområde 
Strömsby II tomt benämnd BE3, enligt bilaga, med tillägget att verksamhetens 
parkeringsbehov ska rymmas inom det egna området. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med konstaterande att ifall verksamheten eller dess omfattning utökas, 
behöver även detaljplanen ses över på nytt.  
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§ 39 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 
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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. 
  
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. 
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§ 40 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.   
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§ 41 UTLÅTANDE: GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 

Kommunstyrelsen § 41/27.4.2022  
 
Ålands landskapsregering har inkommit med en begäran om yttrande gällande utkast på 
ny Polis- och räddningsmyndighet, enligt bilaga, med kommunernas synpunkter rörande:  
 
A) Förslaget om skapande av Ålands Polis- och räddningsmyndighet. Av svaret emotser landskapsregeringen 
om möjligt även kommunernas syn på huruvida den operativa räddningsverksamheten vid Räddningsverket 
i Mariehamn ska överföras till den nya myndigheten eller kvarbli på kommunal nivå. 
 
B) Möjligheterna att via ett kommunalt samarbete uppnå den i lagstiftningen eftersträvade målsättningen 
om en gemensam kommunal räddningsmyndighet. 

 
Konstateras inledningsvis att Ålands lagting har behörighet att skapa en sådan myndighet 
som omnämns i bilagan. Detta görs i sådana fall genom omfattande ändringar i ett flertal 
olika lagar och myndighetsuppgifterna flyttas från kommunal till landskapsnivå.  
 
Bildandet av en ny räddningsmyndighet riskerar att leda till nya gränsdragningsproblem 
mellan bland annat ”beredskaps- och krisledningsavdelningen” och kommunernas 
befolkningsskydd. Befolkningsskyddet regleras i rikslagstiftning enligt vilken det är en 
kommunal behörighet. Det måste tydligt regleras i en eventuell kommande lagstiftning 
hur samarbetet ska gå till för att inte befolkningsskyddet ska dräneras på kompetens.  
 
Gällande frågan om räddningsverket måste antingen all operativ räddningsverksamhet 
(alla kommuners frivilliga brandkårer) in i den nya myndigheten, eller ingen. Juridiskt finns 
dock inget som helst krav på att myndighet och operativ verksamhet ska finnas i samma 
organisation, och för de frivilliga brandkårernas förutsättningar bedöms det vara att 
föredra att de alla får bli kvar under sina respektive nuvarande kommuners egen regi. 
 
Det finns, alltsedan införandet i nuvarande lagens målsättning för hur det kommunala 
räddningsväsendet skulle kunna administreras av en för hela landskapet gemensam 
kommunal räddningsmyndighet, två parallella räddningsmyndigheter på Åland; 
Mariehamns stads räddningsverk respektive Räddningsområde Ålands landskommuner, 
varav den ena utgör en sådan typ av gemensam myndighet som lagen förutsätter.  
 
Definitionen av en gemensam kommunal myndighet är att man har ett gemensamt 
beslutsorgan där medlemskommunerna ingår och deltar i beslutsfattandet. Det har 
Räddningsområde Ålands landskommuner, som utgörs av en gemensam nämnd med säte 
i Jomala. Mariehamns stads räddningsverk utgör däremot inte en gemensam kommunal 
myndighet, utan de erbjuder köptjänster kring gemensam myndighetsutövning som 
dessutom organisatoriskt är integrerad med stadens operativa räddningsverksamhet och 
som i sin helhet lyder under stadens egen infrastrukturnämnd.  
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Förslaget till ny myndighet måste bedömas som kostnadsdrivande och det kan även 
konstateras att RÅL:s verksamhet idag är betydligt billigare per invånare än Mariehamns 
motsvarande verksamhet. Att flytta all verksamhet till landskapet påverkar därför 
kommunerna väldigt olika vilket skulle behöva kompenseras. 
 
Vårdö kommun ställer sig positiv till förekomsten av en gemensam räddningsmyndighet, 
vilket Räddningsområde Ålands landskommuner utgör och som Vårdö och en majoritet av 
Ålands övriga kommuner redan ingår i, och var myndighetsutövningen skiljs från den 
operativa verksamheten, vilket upplevs som ändamålsenligt sett till befintlig lagstiftning 
på området och för förutsättningarna för de frivilliga brandkårerna. Den befintliga 
gemensamma räddningsmyndigheten står öppen för övriga kommuner att ansluta sig till.  
 
Det är dock inte en självklar fördel att ha all operativ blåljusverksamhet samlad under 
samma tak, med gemensam organisation och ledning. Det finns sammanhang där det är 
av vikt och värde att alarmcentral, polis, ambulans samt brand- och räddningsväsende 
hålls isär, då det är verksamheter av högst olika karaktär och som lyder under och 
tangerar vitt skilda lagrum och behörighets- och kompetensområden med mera.  
 
Alternativen till (organisatorisk) samordning av (operativ) blåljusverksamhet består i 
(lednings-) samverkan och (praktiskt) samarbete mellan de olika funktionerna, med fokus 
på myndighetsfunktioner, förebyggande arbete och ledning i situationer som involverar 
de olika verksamheterna, emedan de organisatoriskt fortgår som självständiga operativa 
instanser. Samarbeten kan utvecklas inom övning, utbildning och sambandsledning.  
 
Ifall en för samtliga kommuner gemensam kommunal räddningsmyndighet bildas enligt 
målsättningarna i 8 § 3 mom räddningslagen bör densamma utgå från en värdkommuns-
modell med gemensam nämnd, på det sätt som Räddningsområde Ålands landskom-
muner med sina nio medlemskommuner nu är organiserad. Ifall inte Mariehamn med sina 
avtalskommuner kan eller vill ansluta sig till den befintliga gemensamma brand- och 
räddningsnämnden behöver en ny motsvarande struktur ordnas under annat värdskap, 
men för att utgöra en gemensam myndighet, förutsätts ett gemensamt beslutsorgan.  
 
Vårdö kommun anser det även vara av vikt och värde att i fråga om brand- och räddnings-
väsende hålla isär myndighetsutövningen från den operativa verksamheten.  
 
Ålands landskapsregering måste i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen 
vidare åta sig ansvaret för att ekonomiskt kompensera kommunerna för eventuella 
merkostnader för vilken som helst av de lösningar man väljer att gå in för.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen avger ovanstående beredningstext som Vårdö kommuns utlåtande. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
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§ 42 UTLÅTANDE: JORDFÖRVÄRVSANSÖKAN 

Kommunstyrelsen § 42/27.4.2022  
 
Landskapsregeringen begär in Vårdö kommuns utlåtande över ansökan om rätt att 
förvärva och besitta fast egendom, enligt bilaga (ÅLR 2022/1030).  
 
Ansökan avser 1/3 av färdigbildad lägenhet om ca 5.000 m2 i Bergö, bebyggd med 
sommarstuga, utan andel i samfällda, nära strand. Avsikten med förvärvet anges till 
fritidsbruk. Andelen i fastigheten har 2021 erhållits från den sökandes far.  
 
Den sökande är bosatt i Sverige men finsk medborgare, född här, har tidigare bott på 
Åland och innehaft hembygdsrätt samt besitter sedan tidigare fast egendom inom 
landskapet.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen låter meddela att kommunen inte har några invändningar mot 
beviljande av det ansökta jordförvärvet (ÅLR 2022/1030). 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
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§ 43 FINLANDS KOMMUNFÖRBUNDS FÖRFRÅGAN 

Kommunstyrelsen § 43/27.4.2022  
 
Finlands Kommunförbund efterhör enligt bilaga kommunens ställningstagande till om 
förbundet skulle anställa en sakkunnig i åländska ärenden och lagstiftning. Personen 
skulle fysiskt vara stationerad på Åland men anställd av Finlands Kommunförbund.  
 
Finlands Kommunförbund är tvåspråkigt med en svensk enhet. Kommunförbundet har 
kapacitet att i de flesta substansfrågor som berör kommunerna ge råd på minst två språk. 
Den svenska enheten består av 14 personer, inklusive översättarteamet. Därutöver har 
kommunförbundet ett dussin två- eller svenskspråkiga sakkunniga på övriga substansen-
heter. 
 
Alla åländska kommuner är idag medlemmar i Finlands Kommunförbund, men med en 
reducerad medlemsavgift, bland annat på grund av just det att de inte kan ge fullvärdig 
juridisk rådgivning i specifikt åländska frågor eller sköta intressebevakning gentemot 
Ålands landskapsregering. Det tänkta upplägget skulle medföra behov av utökad betal-
ningsandel till Finlands kommunförbund. Tilläggskostnaden för Vårdö kommun skulle vara 
362 euro per år och ge möjlighet att kontakta en juridiskt sakkunnig i åländska frågor. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar meddela Finlands kommunförbund att Vårdö kommun 
förhåller sig positiv till att förbundet stärker sin intressebevakning för de åländska 
kommunernas behov, och att eventuell förstärkning av resurserna i så fall sker i nära 
samarbete och gärna samlokalisering med Ålands kommunförbund.  
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
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§ 44 FÖRETAGSAM SKÄRGÅRDS STYRELSE 

Kommunstyrelsen § 44/27.4.2022  
 
Inför vårens årsmöte i Företagsam skärgård sökes nomineringar till styrelsen. Årsmötet är 
planerat till den 24.5 på Ålands Landsbygdscentrum.  
  
Det som också behövs är någon som är villig att axla ordförandemanteln.  
 
Idag ser upplägger ut som följande:  
 
Ordinarie                                        Personlig suppleant  
Kennet Lundström (vice.ord)      Jenny Nylund  
Gun-Britt Gullbrandsson              Beatrice Sjöberg  
Marie Prokupek                             Niklas Oriander 
John Wrede (ordf.)                       Marianne Karlström  
Madelene Ahlgren-Fagerström  Casper Mickwitz  
Mikael Lindholm                            Magnus Lundell 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar och framför eventuella nya nomineringar till styrelsen för 
Företagsam skärgård.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inga ändringar i styrelsen för Företagsam skärgård.  
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§ 45 ÖVRIGA ÄRENDEN, MÖTETS AVSLUTANDE 

 Kommunstyrelsen § 45/27.4.2022 

 
 
Övrigt, diskuteras: 
 Brand- och räddningsförbundets vårmöte 29.4 
 Kommunens info-tavlor 
 Vårdö Kulturstiftelse 
 Dataskyddsombud DPO 
 Försäljning av tomtmark 
 Landskapets tilläggsbudget 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till diskussion och tecknar ovanstående till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. Mötet förklaras avslutat kl 20:53. 
---------- 
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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 32-37, 41-43, 45 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer 31, 38, 39, 40, 44  

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: 31, 38, 39, 40, 44 
 
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. 
 

 


