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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 48 
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet. 
Beslut: 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat samt 
beslutfört. 
 

 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 49 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Solveig Gestberg och Leif 
Andersson. 
 
 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 50 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände enhälligt föredragningslistan.  
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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.  
-------------------  
 

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 
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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. 
-------------------  
 

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 § 240/27.11.2013 
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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. 
-----------------  

Kst § 254/4.12.2013 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer budgeten 
för år 2014 samt ekonomiplanen för åren 2015-2016 enligt 
bilaga A § 254/13 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------  

Kfm § 51 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer budgeten 
för år 2014 samt ekonomiplanen för åren 2015-2016 enligt 
bilaga A § 51/13 kfm. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

AVGIFTER OCH TAXOR 2014 

Kst § 191/9.10.2013 
Upptas till behandling nämndernas förslag till avgifter och taxor 
2014, bilaga E § 191/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet i detta skede till 
kännedom och överför ärendet till kommunfullmäktiges 
remissdebatt.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kfm § 43/14.11.2013 
Förslag till avgifter och taxor 2014, bilaga C § 43/13 kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige diskuterar förslagen och återremitterar 
ärendet till kommunstyrelsen. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
------------------  

Kst § 255/4.12.2013 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgifter 
och taxor för 2014 fastställs i enlighet med bilaga B § 255/13 
Kst. 
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Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kfm § 52 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgifter 
och taxor för 2014 fastställs i enlighet med bilaga B § 52/13 
Kfm. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 

AVSKRIVNINGAR  

Kst § 256/4.12.2013 
Kommunsektionen ändrade år 2011 sin allmänna anvisning om 
avskrivningar enligt plan bland annat genom att i slutet av 
kapitel 3.2.1. Avskrivningstidens längd lägga till en 
rekommendation om användning av de nedre gränserna för 
avskrivningstiderna om det inte finns särskilda grunder för att 
använda en längre avskrivningstid för en enskild tillgång. Den 
reviderade anvisningen ska tillämpas senast från och med 
räkenskapsåret 2013. Ekonomichefen har tillsammans med 
kommundirektören och kommuningenjören gått igenom 
tillgångarna. Konstateras att de enda nödvändiga justeringarna 
gäller immateriella rättigheter och övriga anordningar och 
inventarier. I övrigt är avskrivningstiderna befogade, bilaga C § 
256/13 kst.   
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
avskrivningsplanen justeras och fastställs enligt ovan. 
Ändringen träder i kraft från och med 1.1.2013. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  

Kfm § 53 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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FÖRSÄLJNING AV HYRESHUS 

TN § 6/30.1.2013 
De landskapsbundna lånen på hyreshuset vid Ribackagränd i 
Pålsböle är nu avbetalade och det betyder att kommunen kan 
sälja fastigheten om man så önskar. Kommunen äger totalt 70 
stycken lägenheter och i det aktuella hyreshuset finns 9 stycken 
av dem. 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen en 
försäljning av hyreshuset. 
Beslut: 
Tekniska nämnden beslöt att låta en fastighetsmäklare värdera 
hyreshusen vid 
Ribackagränd, Barrvägen 4 och Björkvägen 10 före nämnden 
förordar en 
försäljning. 
------------------------- 

TN § 39/6.5.2013 
 
Fastighetskonsult har värderat hyreshusen vid Ribackagränd, 
Barrvägen 4 och Björkvägen 10. Samtidigt värderades även 
Pålsböle skola. Bilaga B § 39/13 TN 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar en försäljning av hyreshusen för 
styrelsen samt påpekar att försäljningsintäkterna skall gå 
tillbaka till de återstående hyreshusen för renoveringar. 
Värderingen av Pålsböle skola lämnas vidare till styrelsen. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. Lars Rögård motsatte sig försäljningen av 
hyreshusen. 
------------------  

Kst § 263/4.12.2013 
Bilaga F § 263/13 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter att 
sätta hyreshusen på Ribackagränd, Barrvägen 4 och 
Björkvägen 10 till försäljning.  
Beslut: 
 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 ----------------  

Kfm § 54 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter att 
sätta hyreshusen på Ribackagränd, Barrvägen 4 och 
Björkvägen 10 till försäljning, Bilaga C § 54/13 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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UTLÅTANDE ANGÅENDE SAMHÄLLSREFORMEN 

Kst § 264/4.12.2013 
Ålands kommunförbund begär in medlemskommunernas 
utlåtande enligt de 6 st frågor gällande samhällsreformen som 
kommunförbundet skall ta ställningen till och ge utlåtande om till 
landskapsregeringen: 
1. Kommunernas socialtjänst 
2. Byggnadstillsyn och byggnadsrådgivning 
3. Regional utvecklingsplan 
4. Vägförvaltning, verkstad och lager 
5. Brand- och räddningsväsendet 
6. Servicecenter 
Bilaga G § 264/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att efterhöra kommunfullmäktiges 
ståndpunkt om reformförslagen, varefter ärendet återupptas till 
behandling.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kfm § 55 
Bilaga D § 55/13 kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige diskuterar samhällsreformen och 
återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

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 
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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 
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. 
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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 
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 § 243/27.11.2013 
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. 
---------------  

Kst § 266/4.12.2013 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att följande 
målsättningar för ändring av delgeneralplan för fastighet 3:1 i 
Grelsby och delar av Godby fastställs: 

• Huvudmålet för fastighet 3:1 i Grelsby utvecklas så att 
dess landskapskaraktär och betydelsefulla kulturmiljö 
bevaras samtidigt som utvecklingen möjliggör att 
område A kan utnyttjas för hotell, boende, kontor samt 
för värmeanläggning.  

• Att ändringen i delgeneralplanen beaktar möjligheten till 
att utvidga bebyggelsen norr om Knappelstan 

• Att ändringen i delgeneralplanen beaktar möjligheten för 
grönförbindelser och gång- och cykelvägar från Godby 
till Grelsby. 

Beslut: 
 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 ------------------  

Kfm § 56 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att följande 
målsättningar för ändring av delgeneralplan för fastighet 3:1 i 
Grelsby och delar av Godby fastställs: 

• Huvudmålet för fastighet 3:1 i Grelsby utvecklas så att 
dess landskapskaraktär och betydelsefulla kulturmiljö 
bevaras samtidigt som utvecklingen möjliggör att 
område A kan utnyttjas för hotell, boende, kontor samt 
för värmeanläggning.  

• Att ändringen i delgeneralplanen beaktar möjligheten till 
att utvidga bebyggelsen norr om Knappelstan 

• Att ändringen i delgeneralplanen beaktar möjligheten för 
grönförbindelser och gång- och cykelvägar från Godby 
till Grelsby. 

Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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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 § 242/5.12.2013 
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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.  
-----------------  

Kfm § 57 
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: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  

 
 

BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 58 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 21.20. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträd  Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 12.12.2013   §§ 48-58 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
48-54, 56-58 
 
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende. 
 
Besvärsmyndighet  Ålands Förvaltningsdomstol 
   Torggatan 16 
   PB 31 
   22 101 MARIEHAMN 
 

KLAGOTID 
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 

INNEHÅLL 
Besvärsskriften skall innehålla 

- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 
- det beslut i vilken ändring söks 
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas 
- motiveringar till ändringsyrkandet 

 
UNDERSKRIFT 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har 
uppgjort den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna 
persons yrke, boningsort och postadress framgå. 
 
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt 
kopia. 
 
Med stöd av 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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