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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 235 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 236 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Regina Lindblom och Sven-Anders 
Danielsson till att justera dagens protokoll. 
 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 237 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
ändring: 

• § 247 utgår  
 

DELGIVNING  

Kst § 238 
Delgivning av följande handlingar: 

• NÅHD, förbundsstyrelsen protokoll, 31.10.2013 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig handlingen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 239 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (6/13) 
Byggnadsnämnden (8/13)  
Skolnämnden (7/13)  
Lantbruksnämnden (2/13)  
Socialnämnden (7/13) 
Tekniska nämnden (7/13)  
Räddningsområde Ålands landskommuner (4/13) 5/13 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 16/13 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 
 

BUDGET 2014 SAMT EKONOMIPLAN FÖR 2015-2016 

Kst § 41/6.3.2013 
Upptas till behandling budgetseminarium för förvaltningen och 
förtroendevalda den 16 maj 2013. Syftet med seminariet är att 
diskutera kommunens framtidsstrategier gällande ekonomi och 
förvaltning för åren 2014 – 2016.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att uppgöra 
verksamhets- och ekonomiplaner för åren 2014-2016. Ärendet 
bör behandlas i nämnderna senast vecka 16. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kst § 91/8.5.2013 
Nämnderna har behandlat sina verksamhets- och 
ekonomiplaner för åren 2014-2016 som sammanfattats i ett 
diskussionsunderlag inför budgetseminariet den 16 maj 2013, 
bilaga A § 91/13 kst.  
Under budgetseminariet diskuteras de politiska prioriteringarna 
under planåren varefter ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 27 november 2013 Niklas Oriander 

     
 - 5 - 

 
Kfm § 18/16.5.2013 

Diskussionsunderlag, bilaga A § 18/13 kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige diskuterar verksamhets- och 
ekonomiplanerna för åren 2014-2016 och återremitterar ärendet 
till kommunstyrelsen.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
---------------  

Kst § 135/18.6.2013 
Upptas till behandling budgetdirektiven för år 2014. Inför 2014 
föreslås kostnaderna bevaras på 2013 års nivå, lönerna höjs 
med 1,50 % och att kommunförbundens budgeter följs. Förslag 
till budgetdirektiv 2014, bilaga B § 135/13 kst. Nämnderna skall 
inkomma med sina budgetförslag för år 2014 och 
ekonomiplaner för åren 2015-2016 till kommunkansliet senast 
30 september. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar att 
inbegära nämndernas förslag till budget och avgifter för 2014 
samt förslag till ekonomiplan för år 2015-2016. Vidare föreslår 
kommunstyrelsen att ekonomichefen deltar i nämndernas 
budgetöverläggningar.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------  

Kst § 181/9.10.2013 
Nämndernas budgetförslag 2014 samt ekonomiplaner för åren 
2015-2016 presenteras, bilaga B § 181/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar budgetförslagen och återremitterar 
ärendet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

Kst § 202/31.10.2013 
Bilaga A § 202/13 kst.  
Återupptas till behandling budget 2014 samt ekonomiplan för 
åren 2015-2016. Nämndernas budgetförslag överskrider ramen 
med ca 230 000 euro. Socialvården, skolnämnden och 
byggnadsnämnden står för de väsentliga överskridningarna. 
Med skatteprognosen och landskapsandelarna i beaktande 
innebär detta att budgetförslaget har ett underskott på ca 
134 000 euro.  
 
Nämndernas investeringsäskanden uppgår till totalt 976 538 
euro. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------  
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Kst § 218/6.11.2013  

Ekonomichefen presenterar det reviderade förslaget till budget 
2014 samt ekonomiplan för åren 2015-2016. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att förelägga budgetförslaget till 
kommunfullmäktige. Budgetförslaget återremitteras till 
kommunstyrelsen efter remissdebatt i fullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------- 

Kfm § 39/14.11.2013 
Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 samt ekonomiplan 
för åren 2015 – 2016, bilaga B § 40/13 kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige diskutera budgetförslaget och 
återremitterar ärendet till kommunstyrelsen. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
--------------------  

Kst § 240 
Ekonomichefen presenterar det utgående ifrån remissdebatten 
reviderade förslaget till budget 2014 och ekonomiplan för åren 
2015 – 2016, bilaga A § 240/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 
 
 

SNÖPLOGNINGSAVGIFTER 2013-2014 

Kst § 241 
Tekniska nämnden föreslår att snöplogningsavgifterna för 
vintersäsongen 2013 – 2014 förblir oförändrade, B § 241/13 kst. 
Genom kommunfullmäktiges beslut § 41/17.6.2010 har 
kommunstyrelsen beslutanderätt i ärendet. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag till 
snöplogningsavgifter 2013-2014. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 
 
 

 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 27 november 2013 Niklas Oriander 

     
 - 7 - 

VÄGPLAN FÖR STRÄCKAN BJÄRSTRÖM – EMKARBY  

Kst § 154/21.8.2013 
Landskapsregeringen har utarbetat en vägplan för ombyggnad 
av landsväg 40, på sträckan Bjärström – Emkarby inklusive 
ombyggnad av anslutningar samt byggande av parallell gång- 
och cykelväg i Bjärström, Kulla och Emkarby byar.  
Vägplanen har varit utställt till allmänt påseende i 
kommunkansliet under perioden 3 – 17.7.2013. Dens vars rätt 
eller fördel som berörs av planen har haft möjlighet att inlämna 
anmärkningar till kommunkansliet med anledning av vägplanen. 
Under utställningstiden har fem anmärkningar inlämnats.  
Landskapsregeringen anhåller nu om kommunens utlåtande 
över vägplanen samt ett ställningstagande över inkomna 
anmärkningar. Efter behandling i nämnd och kommunstyrelse 
skall enligt lag kommunfullmäktige förorda vägplanen.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att avge ett 
utlåtande över vägplanen samt över de inkomna 
anmärkningarna. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
Jäv: 
Sven-Anders Danielsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen 
konstaterade att jävsgrund förelåg och Danielsson deltog inte i 
ärendebehandlingen.  

 
                TN § 67/22.10.2013 

Kommunstyrelsen har gett Tekniska nämnden i uppdrag att 
komma med ett utlåtande över vägplanen samt de inkomna 
anmärkningarna.  
Vägplanen för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan 
Bjärström-Emkarby, sektion 3900-6650, inklusive ombyggnad 
av anslutningar samt byggande av en parallell gång- och 
cykelväg i Bjärström, Kulla och Emkarby byar i Finström. 
Avsikten med om- och tillbyggnaden är att förbättra 
trafiksäkerheten på den befintliga vägsträckan. 
Årsmedeldygnstrafiken på sträckan är ca 1000 fordon/dygn. 
Gång- och Cykelbanan är redan byggd på Finströms sida från 
Bjärströmsådran ca 1300m samt på Hammarlands sida ca 
500m i ett tidigare skede.  
 
Bilaga B § 67/13 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden ställer sig positiv till vägplanen då detta 
medför en säkrare trafiklösning med separat gång- och 
cykelbana. 
 
-Påminnelse  från Göran Jansson 
1.Beaktas. Vägområdet flyttas om möjligt söderut i samråd med 
markägaren. 
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2.Beaktas. Fastighetsägaren bör komma åt sin lastramp efter 
ombyggnaden. 
3.Tekniska nämnden tar ej ställning. 
4.Beaktas. Jordbruksinfarten är enligt ritningarna kvar. 
5.Beaktas. Befintliga vägtrummor förnyas och justeras för att 
beakta vägens och kringliggande områdens dräneringsbehov. 
6.Tekniska nämnden tar ej ställning. 
7.Tekniska nämnden tar ej ställning. 
 
-Rättelseyrkan från Brita Landell, Anna Landell och Tord-Birger 
Hellberg beaktas ej då befintliga utfarter ligger för nära varandra 
för att vara trafiksäkra. 
 
-Besvär från Dan Eriksson 
a)Beaktas i fall den planerade nya vägen blir verklighet 
b)Beaktas ej. Vägen är dimensionerad för 90 km/h. 
c)Tekniska nämnden tar ej ställning 
d)Beaktas ej. GC-vägen bör om möjligt byggas med dike mot 
körbanan 
 
-Anmärkning från Berndt Johansson 
•Beaktas ej. GC-vägen bör om möjligt byggas med dike mot 
körbanan 
 
-Anmärkning från Matias Lundberg, Johanna Strömberg och 
Sture Eriksson 
•Beaktas ej. GC-vägen bör ej användas för fordonstrafik. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget men 
Landskapet bör undersöka om vägen kan dras söder om 
bebyggelsen. 
---------------  

 
Kst § 224/6.11.2013 

Tekniska nämnden förhåller sig i huvudsak positiv till den av 
landskapsregeringen framtagna vägplanen och har bemött de 
inkomna anmärkningarna. Nämnden önskar att 
landskapsregeringen skulle överväga möjligheten att vid 
sektionen 5100 – 6150 ändra planen så att vägsträckningen 
skulle gå söder om befintlig bebyggelse. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om 
återremiss. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
Jäv: 
Sven-Anders Danielsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen 
konstaterade att jävsgrund förelåg och Danielsson deltog inte i 
ärendebehandlingen.  
------------------  

Kst § 242 
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Kommundirektören har med trafikavdelningen diskuterat 
möjligheten till ändring av vägsträckningen i enlighet med 
tekniska nämndens spörsmål. Konstateras att en ändring av 
planen i detta läge inte är möjlig. Trafikavdelningen kommer i 
sin beredning av ärendet att beakta inkomna anmärkningar och 
kommunens utlåtande gällande vägplanen. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förordar 
vägplanen för ombyggnad av landsväg 40, på sträckan 
Bjärström – Emkarby inklusive ombyggnad av anslutningar 
samt byggande av parallell gång- och cykelväg i Bjärström, 
Kulla och Emkarby byar. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Paragrafen förklarades 
omedelbart justerad. 
Jäv: 
Sven-Anders Danielsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen 
konstaterade att jävsgrund förelåg och Danielsson deltog inte i 
ärendebehandlingen.  
 
 
 

ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DELGENERALPLAN – GRELSBY  

Kst § 271/17.10.2012 
Markägarna för fastighet 3:1 i Grelsby by anhåller om ändring 
av delgeneralplanen för det c. 7,55 ha stora området. Syftet är 
att ändra området från offentlig service och förvaltning (A) till 
boende samt kontor – och hotellverksamhet, bilaga F § 271/12 
kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande kring anhållan om 
ändring av delgeneralplan för fastighet 3:1, av 
områdesarkitektkontoret, byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden samt museibyrån. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------  

Bn § 152/23.11.2012 
Uppta till behandling begäran om utlåtande från 
kommunstyrelsen i Finström gällande ändring av 
delgeneralplanen för Godby. 
 
Fastigheten 3:1 i Grelsby har beteckningen A i gällande 
delgeneralplan vilket står för offentlig service och förvaltning, 
karta bifogad. Markägarna anhåller om att ändra området till 
boende samt kontors- och hotellverksamhet.  
 
Den tidigare vårdverksamheten på området har avvecklats och 
centraliserats till Mariehamn, därmed fyller nuvarande 
användningsändamålet ej längre sitt syfte. Kommunen är 
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däremot i behov av områden som möjliggör inflyttning. Men vid 
ändring av området måste de kulturhistoriska värden beaktas i 
enlighet med plan- och bygglagen. 
 
För att möjliggöra framtida gång- och cykelleder mellan 
nuvarande och kommande bostadsområden, vore det lämpligt 
att visa dylika dragningar i delgeneralplanen ifall den ändras. 
På så vis minskar man behovet av biltransporter i närmiljön 
samtidigt som det möjliggör motionsleder. 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden förordar inför 
kommunstyrelsen att anhållan om ändring beviljas. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
-----------  

TN § 85/27.11.2012 
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande av tekniska nämnden 
över ansökt delgeneralplaneändring. Bilaga C § 85/12 TN 
 
Förslag: 
Arkitekten bör se på möjligheten att i samråd med 
byggnadskontoret knyta samman området med GC-väg till 
kommunens bostadsområde. 
Inom området skall markägarna göra lokala lösningar för 
dagvattnet. 
Kring Finströms kommunaltekniskas pumpstation bör lämnas 
utrymme för utbyggnad av breddningstank alternativt en till 
pumpstation. 
Vidare bör Tekniska nämnden planera gatubelysning från 
Getavägen och till det aktuella området. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
-----------  

Kst § 328/4.12.2012 
Museibyrån betonar områdes kulturhistoriska värde och att en 
del av byggnaderna är K-märkta vilket innebär att dess 
exteriörer inte får förvanskas. Områdesarkitekten förordar 
ändring av delgeneralplanen men rekommenderar att: 

• Med stöd av PBL 17 § Mom.3 görs ändringen mera 
detaljerad än vad den gällande delgeneralplanen är. 
Syftet med detta är att styra den kommande 
detaljplaneringen så, att den nya bebyggelsen på 
området anpassas både till det kulturhistoriskt värdefulla 
sjukhusområdet och den vidare landskapsbilden och att 
eventuella behov av ändringar i omgivningen beaktas. 

• Ändringen görs på områdesarkitektkontoret i samråd 
med museibyrån, bilaga C § 328/12 kst. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner att arbetet med en ändring av 
delgeneralplanen för det c. 7,55 ha stora området, fastighet 3:1 
i Grelsby, inleds. Ändring görs i kommunens regi på 
områdesarkitektkontoret i samråd med museibyrån och 
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markägaren. Markägaren står för kostnaderna såvida inte även 
angränsande områden tas med i planen, då en eventuell 
delning av kostnaderna mellan kommunen och markägaren kan 
blir aktuell.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

Kst § 225/6.11.2013 
Markägarna har inkommit med en anhållan om att få anlita Tiina 
Holmberg i istället för områdesarkitektkontoret för utförande av 
förslag till planändring, bilaga C § 225/13. Planändringen skulle 
utföras i samråd med områdesarkitektkontoret och museibyrån. 
Detta eftersom områdesarkitektkontoret inte har utfört förslag till 
planändring eller inkommit med tidsplan för arbetet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att avslå anhållan med hänvisning 
till tidigare fattat beslut om planering. Områdesarkitektkontoret 
bedömer att kapacitet finns för att snarast inleda 
planeringsarbetet i samråd med museibyrån och markägaren. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
målsättningarna för ändringen av delgeneralplanen ska 
framläggas för kommunfullmäktige inom december månad. 
-----------------  

Kst § 243 
Områdesarkitektkontoret har utarbetat målsättningar för ändring 
av delgeneralplanen för fastighet 3:1 i Grelsby, bilaga C § 
243/13 kst. I målsättningarna ingår bl.a. att området ska 
utvecklas så att dess landskapskaraktär och betydelsefulla 
kulturmiljö bevaras samtidigt som utvecklingen möjliggöra att 
området kan utnyttjas för hotell, boende, kontor samt för 
värmeanläggning. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
målsättningarna för ändring av delgeneralplanen för fastighet 
3:1 i Grelsby i enlighet med områdesarkitektens förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. 
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KOMMUNENS INFORMATIONSKANALER  

Kst § 230/6.11.2013 
Ledningsgruppen har diskuterat möjligheten att komplettera 
kommunens informationskanaler dvs. infobladet och 
kommunens hemsida, genom att skapa en officiell facebook- 
sida. På facebook – sidan kunde bl.a. information om 
kommunala beslut och aktuella händelser i kommunen läggas 
ut och en direkt länk till kommunens hemsida skulle finnas 
tillgänglig. Sidan skulle administreras av kultur- och fritidschefen 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att en officiell facebook- sida för 
kommunen skapas och att kultur- och fritidschefen 
administrerar sidan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
------------------  

Kst § 244 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DETALJPLAN  

Kst § 183/9.10.2013 
Ålands omsorgsförbund r.f. anhåller om att få inleda ändring av 
detaljplan för förbundet tomt vid Tistelgränd 8 i Godby. 
Ändringen krävs för byggande av ett nytt boendeservicehus, 
bilaga D § 183/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner anhållan och ger 
områdesarkitekten i uppdrag att på Ålands omsorgsförbunds 
kostnad inleda ändring av detaljplan för den berörda tomten. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  

Kst § 245 
Områdesarkitektkontoret har utarbetat ett förslag till ändring av 
detaljplan för tomt 3 i kvarter 10 i Godby. Tomten 
användningsändamål har i förslaget ändrats från 
radhusbebyggelse till bostadshus för serviceboende dvs. 
beteckningen AS och innebär att byggnaderna kan utformas 
friare än på radhustomter. Vidare föreslås byggnadsytan bli 
större medan byggnadsrätt, våningsantal, takmaterial och 
fasadmaterial inte har ändrats, bilaga D § 235/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende i 14 dagar.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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KOMMUNENS NÄMNDSTRUKTUR 

Kst § 39/6.3.2013 
I samband med budgetbehandlingen 2013 beslöts att ”Se över 
kommunens nämndstruktur och överväga den ekonomiska 
nyttan av en ändring av strukturen”. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av 
tjänstemän och förtroendevalda med uppgift att utreda frågan. 
En mellanrapport ska överlämnas till kommunstyrelsen senast 
30.6.2013 och slutrapport 30.9.2013. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att tillfråga och utse följande personer 
till arbetsgruppen: 
Viveka Eriksson 
Erik Brunström 
Per Lycke  
Ida Eriksson (sammankallare) 
-----------------  

Kst § 63/3.4.2013 
Erik Brunström har inlämnat en yrkan om att kommunstyrelsen 
korrigerar sitt beslut och att han befrias från uppdraget att ingå i 
arbetsgruppen, bilaga A § 64/13 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att befria Erik Brunström från 
uppdraget att ingå i arbetsgruppen. Vidare utser 
kommunstyrelsen en ny medlem i arbetsgruppen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att befria Erik Brunström från 
uppdraget. Vidare utsågs Sven-Anders Danielsson att ingå i 
arbetsgruppen.  
----------------  
 

Kst § 169/11.9.2013 
Arbetsgruppen presenterar sin mellanrapport under mötet. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------  

Kst § 192/9.10.2013 
Arbetsgruppens presenterar sin slutrapport under mötet, § 
192/13 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar slutrapporten och överför ärendet 
till kommunfullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------  
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Kfm § 33/17.10.2013 
Arbetsgruppen presenterar sin slutrapport, bilaga B § 33/13 
kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige diskuterar slutrapporten och återremitterar 
ärendet för vidare beredning. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
-----------------  

Kst § 246 
Kommunfullmäktige var över lag positiv till arbetsgruppens 
slutrapport och till att utredningen gällande ändring av 
kommunens nämndstruktur fortsätter, bilaga E § 246/13 kst.  
Arbetsgruppen föreslår att den politiska ledningen i kommunen 
omorganiseras och nämnderna avskaffas, förutom den 
lagstadgade plan- och byggnadsnämnden samt de 
gemensamma nämnderna dvs. räddningsnämnden och 
lantbruksnämnden. Syftet med reformen är bl.a. att få en mer 
effektiv och snabbare beslutsgång och att gränsdragningen 
mellan förvaltning om politik blir tydligare.  
Arbetsgruppen föreslår vidare en åtgärds- och tidsplan för 
vidare beredning av och beslutsfattning i ärendet enligt följande: 

• Ledningsgruppen utarbetar ett förslag till 
delegeringsordning som vidare bearbetas av en grupp 
politiker och ledande tjänstemän. Förslaget överförs till 
styrelse och fullmäktige under våren 2014. 

• Kommundirektören och ekonomichefen ser över 
kommunens förvaltningsstadga och utarbetar 
tillsammans med presidierna för styrelsen och 
kommunfullmäktige ett förslag till ändring av stadgan. 
Förslaget föreläggs kommunfullmäktige i maj 2014. 

• Ett seminarium om förvaltningens olika roller anordnas 
för förtroendevalda och ledningsgrupp under våren 
2014. 

• Förvaltningen ser över behovet av en personalchef, 
konsekvenserna för NÅHD iom. avskaffande av 
kommunens skolnämnd samt möjligheten för utökade 
samarbetsformer inom ramen för NÅHD. 

• Ledningsstrukturen i förvaltningen skall tydliggöras.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar arbetsgruppens förslag till åtgärds- 
och tidsplan.  
Vidare beviljar kommunstyrelsen arbetsgruppen befrielse från 
uppdraget att utreda kommunens nämndstruktur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 247 

Sammanträdet förklarades avslutat kl.19:41. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 248 
Kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 4 december kl. 
17.00.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 

Kommunstyrelsen i Finström 27 november 2013  §§235-248 
 
 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
242, 243, 245 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
235-237 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
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Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller 
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kommunstyrelsen i Finström 
Skolvägen 2 
22410 Godby 
 
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 när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller 
delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den 
som framställer det. 
 
 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkande 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 den som är part eller av en 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 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet: 
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Besvärstid är 30 dagar från dagen för 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 när protokollet har lagts fram offentligt. 
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvärsskrift 
 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som fattat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
 
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. 
 
Avgift 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 
uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
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