FINSTRÖMS KOMMUN

PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
4.6.2014

Sammanträdestid

Nr
9/14

Onsdag 4.6.2014 kl. 17.00

Kommunkansliet, sammanträdesrummet
Beslutande
x Höglund, Roger, ordförande,
x Lindblom, Regina, viceordf.
x Danielsson, Sven-Anders, and. vice
x Björkman, Torbjörn, -17:50, §§120-130
x Gäddnäs, Katarina
x Johansson, Lene-Maj
x Lycke, Per

- Mattsson, Thomas
- Söderlund, Rigmor
- Johns, Elof
- Karlsson, Bo
- Sarling, Isabella
- Isaksson, Ann-Janette
- Axelsson, Robert

Föredragande

x Oriander, Niklas, kommundirektör

Övriga närvarande

- Eriksson, Viveka, kommunfullmäktiges ordförande
x Karlsson, Rolf, kommunfullmäktiges viceordförande
- Eklund, Ida, ekonomichef

Paragrafer

§§ 120 – 135

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Roger Höglund

Niklas Oriander

Protokolljustering

Godby den 4.6.2014 på kommungården

Katarina Gäddnäs
Protokollet framlagt till
påseende

Godby den 4.6.2014

Intygar

Niklas Oriander

Lene-Maj Johansson

Utdragets riktighet bestyrkes
Underskrift

1

FINSTRÖMS KOMMUN

PROTOKOLL

Utfärdat den 28.5.2014
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdestid
Onsdagen 4.6.2014 kl. 17.00
Sammanträdesplats

Nr
9/14

Kommunstyrelsen, sammanträdesrummet

120 § Konstatera laglighet och beslutförhet
121 § Protokolljusterare
122 § Föredragningslistan
123 § Delgivningar
124 § Protokoll från nämnder
125 § Anhållan om kommunalt avlopp i södra Godby
126 § Policy för sjukledighet
127 § Erbjudande om köp av markområde
128 § Begäran om utlåtande – reviderat grundavtal för NÅHD
129 § Begäran om utlåtande – reviderat grundavtal för DGH
130 § Begäran om utlåtande – DGH budgetförslag 2015
131 § Hemställningsmotion – Utredning om kommunsammanslagning
132 § Förfrågan till de norråländska kommunerna
133 § Anhållan om ändring av delgeneralplan – Grelsby
134 § Besvärsanvisning
135 § Nästa sammanträde

2

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst § 120
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och
beslutför.

PROTOKOLLJUSTERARE
Kst § 121
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Kommunstyrelsen utsåg Katarina Gäddnäs och Lene-Maj
Johansson till att justera dagens protokoll.

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst § 122
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av
brådskande natur.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan.

DELGIVNINGAR
Kst § 123
Delgivning av följande handlingar:
• Ålands Vatten Ab, bolagsstämma protokoll, 21.5.2014
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER

Kst § 124
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder
och övriga organ:
Kultur- och fritidsnämnden (2/14) 3/14
Byggnadsnämnden (5/14) 6/14
Skolnämnden (3/14) 4/14
Lantbruksnämnden (3/13)
Socialnämnden (4/14)
Tekniska nämnden (3/14) 4/14
Räddningsområde Ålands landskommuner (3/14)
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 8/14
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

ANHÅLLAN OM KOMMUNALT AVLOPP I SÖDRA GODBY
Kst § 85/16.4.2014
Boende i södra Godby anhåller genom Johan Granlund om att
kunna ansluta deras fastigheter till det kommunala
avloppsnätet, bilaga B § 85/14 kst.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande gällande ansökan av
Finströms kommunaltekniska Ab.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
---------------FKT § 784/26.5.2014
Kommunstyrelsen (Kst § 85, 16.4.2014) begär bolagets
utlåtande gällande boende i södra Godbys anhållan (genom
Johan Granlund) om möjlighet att ansluta deras fastigheter till
det kommunala avloppsnätet. (Bilaga 3)
Bolaget har de facto beviljats 28 % eller maximalt 42 000 euro i
landskapsbidrag
för
ändamålet
redan
år
2011.
Kostnadsberäkningarna uppgick då till ca 150 000 euro och ca
15 möjliga anslutande hushåll. Av dessa 150 000 euro är
bolagets slutliga kostnad ca 65 000 euro. Resterande del står
landskapsbidraget samt de anslutande hushållen för. Bolaget
beviljades år 2012 förlängd redovisningstid till 1.7.2014
eftersom Vestanträskprojektet uttalat skulle slutföras före detta
projekt påbörjades. VD:n har nu lämnat in anhållan om
ytterligare förlängd redovisningstid.
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Förslag till beslut:
Styrelsen för Finströms Kommunaltekniska Ab meddelar
kommunstyrelsen att man ställer sig positiv till att förverkliga
projektet såvida Ålands landskapsregering beviljar förlängd
redovisningstid för bidraget. Innan bolaget går vidare med
ärendet önskar man dock besked från kommunstyrelsen om
huruvida området kommer att detaljplaneras. Slutligen
meddelar bolaget kommunstyrelsen att det krävs ett lån från
kommunen eller en borgensförbindelse för banklån för att
projektet ska kunna genomföras.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------Kst § 125
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter meddela boende i södra Godby
genom Johan Granlund och Finströms Kommunaltekniska Ab
att inga planer för detaljplanering av området finns för tillfället
och att kommunen vid behov kan ingå en borgensförbindelse
för banklån alternativt bevilja ett lån för förverkligande av
projektet. Förutsättningen är dock att stöd för projektet beviljas
av landskapsregeringen.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

POLICY FÖR SJUKLEDIGHET
Kst § 126
AKTA avtalet har ändrats till den del sjukledigheten inträffar
under semester, när de tre s.k. karrensdagarna inte mer gäller.
Detta innebär att beslut om krav gällande föreläggande av
sjukintyg bör fattas.
Kommunens ledningsgrupp har diskuterat ärendet och föreslår
inför kommunstyrelsen att gällande sjukledigheter under
semester måste sjukintyg föreläggas från den första sjukdagen
ifall en anställd yrkar på att skjuta fram sin semester. Gällande
övriga sjukledigheter beslöts att den nuvarande policyn
gällande 5 sjukdagar utan krav på sjukintyg bibehålls men att
anställd som varit sjukledig fler än 3 gånger under ett
kalenderår måste framlägga sjukintyg från och med den första
sjukdagen på de återföljande sjukledigheterna. Förmännen
ombesörjer att detta efterföljs. I AKTA avtalet regleras i detalj
reglerna kring ledighet med sjukt barn.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att föreläggande av sjukintyg och en
anmälan till arbetsgivaren krävs från den första sjukdagen ifall
en anställd yrkar på att skjuta fram sin semester. Vidare
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besluter kommunstyrelsen att den nuvarande policyn gällande 5
sjukdagar utan krav på sjukintyg bibehålls men att anställd som
varit sjukledig fler än 3 gånger under ett kalenderår måste
framlägga sjukintyg från och med den första sjukdagen på de
återföljande sjukledigheterna. Förmännen ombesörjer att detta
efterföljs.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget med ändringen att den
nuvarande policyn om 5 sjukdagar utan krav på sjukintyg
ändras till 3 sjukdagar.

ERBJUDANDE OM KÖP AV MARKOMRÅDE
Kst § 127
Folke och Doris Bomanssons dödsbon erbjuder kommunen att
köpa markområdet Sandbol 5:78 inklusive andelar i samfällda
vattenområden. För området har i samråd med kommunen
framarbetats ett förslag till detaljplan där 32 bostadstomter finns
planerade, bilaga A § 127/14 kst.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande över anbudet och
förslaget till detaljplan av byggnadsnämnden, tekniska
nämnden, Finströms kommunaltekniska Ab och av
områdesarkitektkontoret. Av Tekniska nämnden och Finströms
kommunaltekniska Ab begärs vidare en kostnadsberäkning på
eventuellt förverkligande av kommunalteknik, vägar och
grönområden.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE – REVIDERAT GRUNDAVTAL FÖR NÅHD
Kst § 128
Förbundsstyrelsen för NÅHD har utarbetat ett förslag till
reviderat grundavtal och önskar nu medlemskommunernas
utlåtande över förslaget före utgången av juni månad. Ändringar
i avtalet är bl.a. att förbundsfullmäktige kan besluta om
förändringar i grundkapitalet samt finansieringen av
investeringar och avskrivningar.
Vidare har ett ändring av fördelningen av kostnaderna för
NÅHD:s förvaltning tagits fram. Den nya modellen baserar sig
på antalet elever istället för antalet skolor och dessutom har
antalet barn i barnomsorgen i de kommuner som berörs räknats
in, bilaga B § 128/14 kst.
Konstateras att en utredning av kommunens nämnd- och
ledningsstruktur för närvarande görs. Resultatet av denna
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utredning kan komma att påverka även grundavtalet för NÅHD.
Vidare utreds samarbeten på Norra Åland vilket också kan
påverka NÅHD’s grundavtal.
Kommundirektörens förslag:
Med hänvisning till de utredningar som görs både internt i
kommunen och externt
på Norra Åland anhåller
kommunstyrelsen att förbundsstyrelsen beviljar en förlängd
remisstid till 31.10.2014.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE – REVIDERAT GRUNDAVTAL FÖR DGH
Kst § 129
Förbundsstyrelsen för DHG har inkommit med ett förslag till
ändring av kommunalförbundets grundavtal. Ändringarna av
grundavtalet är en förutsättning för att DGH ska kunna införa en
grundavgift för outnyttjade platser och kunna erbjuda
effektiviserat serviceboende samt andra tjänster än
institutionsvård för personer över 65 år. Övriga ändringar i
förslaget är att:
• kallelsetiden till fullmäktiges sammanträden ändrar från
14 till 21 dagar,
• att fyra i stället för fem medlemkommuner måste omfatta
ett beslut i fullmäktige,
• tiden för när en godkänd budget och ekonomiplan ska
tillställas medlemskommunerna ändras från 15.11 till
30.11
• bokslutet och verksamhetsberättelsen ska uppgöras
inom lagstadgad tid och inte februari som i nuvarande
avtal
Konstateras att det ur kommunens synvinkel viktiga
ändringarna är införande av en grundavgift utgående ifrån
medlemskommunernas platsandelar.
Gällande de föreslagna tidpunkterna för tillställande av budget
och ekonomiplan samt bokslut och verksamhetsberättelse kan
dessa ändringar medföra problem och förseningar för
medlemskommunernas egna budget- och bokslutsprocesser,
varför de nuvarande tidpunkterna är att föredra.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner av DGH:s
grundavtal i enlighet med bilaga, B § 129/14 kst.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE – DGH BUDGETFÖRSLAG 2015
Kst § 130
DGH har inkommit med ett förslag till budget för 2015. De totala
verksamhetskostnaderna 2015 budgeteras till 5 313 530 euro
dvs. c. 11% lägre än budget 2014 där verksamhetskostnaderna
är 5 965 310, C § 130/14 kst.
Inbesparingarna ska uppnås genom tydlig ekonomisk styrning
och genom att dra in eller vakanshålla tjänster.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till DGH’s budgetförslag
2015.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

HEMSTÄLLNINGSMOTION – UTREDNING AV KOMMUNSAMMANSLAGNING
Kfm § 25/24.4.2014
Björn Grüssner inlämnade hemställningen att kommunstyrelsen
i samråd med de övriga norråländska kommunerna ska tillse att
det tillsätts en sammanslagningsutredning gällande eventuellt
samgående av kommunerna Geta, Vårdö, Sund, Saltvik och
Finström, bilaga E § 24/14 Kfm.
Beslut:
Kommunfullmäktige antecknade sig hemställningsmotionen till
kännedom och ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare
beredning.
----------------Kst § 131
Motionsställarna ger kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med de övriga kommunerna på norra Åland tillse
att det tillsätts en Sammanslagningsutredningen som skulle
utreda ett eventuellt samgående av kommunerna Geta, Vårdö,
Sund, Saltvik och Finström. Utredningen kan användas som
underlag för jämförelse till andra utredningar om utökat
samarbete mellan kommunerna.
Som motiv för sammanslagning av kommunerna på norra Åland
anges bl.a. att en enda kommun på Norra Åland skulle stärka
gles- och landsbygdens röst på Åland och skulle skapa en stark
motpart i förhållande till övriga starka kommuner på Åland.
Vidare skulle en kommun skapa förutsättningar och resurser för
att utveckla och förbättra de kommunala funktionerna.
Utredningen ska åtminstone ge svar på följande frågor:
• Hur en budget skulle kunna se ut för Norra Åland
• Hur förvaltningen skulle organiseras
• Hur kommunens förvaltning kunde se ut i en helt
digitaliserad miljö
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•
•
•
•

Hur beslutsorgan skulle var utformade
Var servicepunkterna skulle vara lokaliserade
Vilka kommunala funktioner som kunde digitaliseras
Hur beslutsorganen kunde fungera i en helt digitaliserad
miljö
• Hur ett avtal om ordnande av förvaltning och service
enligt 9 § FFS 1196/1997 kunde vara utformat?
Bilaga D § 131/14 kst.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
föreslår
att
fullmäktige
diskuterar
hemställningsmotionen
om
utredning
av
kommunsammanslagning av de norråländska kommunerna.
Ifall politiskt stöd finns i Finströms kommun och någon av de
övriga norråländska kommunerna föreslår kommunstyrelsen att
en begäran om verkställighet av utredning om sammanslagning
av
kommunerna
på
norra
Åland
skickas
till
Landskapsregeringen.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

FÖRFRÅGAN TILL DE NORRÅLÄNDSKA KOMMUNERNA
Kst § 72/2.4.2014
Ett norråländskt politikermöte hölls i Finström den 4 mars 2014
där det beslöts att kommunstyrelserna skulle tillställas en
förfrågan om intresset för utökade samarbeten de norråländska
kommunerna emellan. Under politikermötet och tidigare
presidiemöten har dels positiva erfarenheter av befintliga och
möjligheten till utökade samarbeten dryftats och har
huvudsakligen berört socialförvaltning inklusive äldreomsorg
samt byggnadsinspektion.
Utgående ifrån de övriga norråländska kommunernas
ställningstaganden föreslår Finströms kommun att de
kommuner som ställer sig positiva till att utreda och ingå i
samarbeten tecknar ett intentionsavtal om detsamma. Vidare
föreslås att kommunerna utser representanter till en
referensgrupp som ges uppdrag att bereda förslag till
samarbetsformer,
huvudmanskap,
placering
och
kostnadsfördelning. För att hantera samarbetsfrågor effektivt
föreslås att kommunerna inledningsvis inriktar sig på ett eller
maximalt två samarbetsprojekt. Det arbetssätt och den färdplan
som då skapas kan tjäna som modell för framtida
samarbetsprojekt.
Härvidlag efterhör kommunstyrelsen i Finström de övriga
norråländska kommunernas ställningstagande gällande:
1. Intresset för att utreda och ingå i följande samarbeten på
norra Åland:
a. Socialförvaltning inklusive äldreomsorg
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b. Byggnadsinspektion
c. Övriga
2. Synpunkter på Finströms kommuns förslag till konkreta
åtgärder givet att intresse för att utreda och ingå i
samarbeten finns.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att rikta förfrågan till de norråländska
kommunerna i enlighet med beredningen ovan med önskan om
svar senast vecka 17.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
-------------------Kst § 132
Förfrågan till de norråländska kommunerna har nu behandlats
och konstateras att förutom Finström är Geta, Sund och Vårdö
kommuner positivt inställda till att utreda olika samarbetsformer.
Saltviks kommun har beslutit att inte utreda samarbeten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att utse kommunstyrelsens
ordförande samt kommundirektören att ingå i den
gemensamma referensgruppen och föreslår vidare att
Finströms kommun står värd för ett inledande möte inom juni
månad.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände 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
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,
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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
kommunstyrelsen att anhållan om ändring beviljas.

inför

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.
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•

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
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att följande
målsättningar för ändring av delgeneralplan för fastighet 3:1 i
Grelsby och delar av Godby fastställs:
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes
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•

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 § 56/12.12.2013
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.
-----------------Kst § 133
Områdesarkitektkontoret har genom planerare Åsa Mattsson
utarbetat ett förslag till ändring av delgeneralplan för Fastighet
3:1 i Grelsby och för delar av Godby. Förslaget baserar sig på
de av kommunfullmäktige fastställda målsättningarna för
ändring av delgeneralplan, bilaga E1 § 133/14 kst.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt
påseende under 30 dagar. De närmast berörda tomtägarna
meddelas om utställningstiden 7 dagar innan kungörelsen.
Under utställningstiden inbegär kommunstyrelsen även
byggnadsnämndens,
tekniska
nämndens
samt
landskapsregeringens utlåtanden över planen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.
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BESVÄRSANVISNING

Kst § 134
Sammanträdet förklarades avslutat kl.19:03.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.

NÄSTA SAMMANTRÄDE
Kst § 135
Kommundirektörens förslag:
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 10 juni 2014.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Kommunens myndighet

Datum för sammanträdet

Paragraf

Kommunstyrelsen i Finström

4 juni 2014

§§120-135

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:

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
120-122
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
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
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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:
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.
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes
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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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