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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kfm § 27
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga
sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet
närvarande.
Beslut:
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och
beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERARE
Kfm § 28
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Att justera dagens protokoll utsågs Rolf Karlsson och Gustav
Sirén.

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kfm § 29

Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av
brådskande natur.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt föredragningslistan.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

Kommungården i Godby
Den 18 juni 2014
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BUDGETUPPFÖLJNING – FÖRSTA KVARTALET 2014
Kst § 108/14.5.2014
Budgetuppföljningen för första kvartalet 2014 presenteras,
bilaga C § 108/14 kst.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig budgetuppföljningen till
kännedom och överför ärendet till kommunfullmäktige.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
---------------Kfm § 30
Budgetuppföljningen för första kvartalet 2014 presenteras,
bilaga A § 30/14 kfm.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar sig budgetuppföljningen till
kännedom.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

BOKSLUT 2013
Kst § 107/14.5.2014
Upptas till behandling kommunens bokslut för år 2013.
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens
räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till
fullmäktige före utgången av juni månad året efter
räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning,
en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.
Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och
kommundirektören.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med
anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att
balansera ekonomin.
Efter utförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin
revisionsberättelse. Därefter kan styrelsen överlämna bokslutet
till kommunfullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2013 samt
undertecknar handlingarna, bilaga C § 107/14 kst.
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

Kommungården i Godby
Den 18 juni 2014
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Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets överskott om
324 894,47€ förs till det fria egna kapitalet. Handlingarna
överlämnas till revisorerna för slutrevision.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
---------------Kst § 144/10.6.2014
Revisorerna
överlämnade
den
30
maj
2014
sin
revisionsberättelse och -rapport efter slutförd revision, bilaga B
§ 144/14 kst. Revisorerna förordar att bokslutet fastställs och att
de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den
granskade perioden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslutet 1.1.2013–31.12.2013
till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår inför
kommunfullmäktige att bokslutet fastställs i uppgjord form samt
att
de
redovisningsskyldiga
beviljas
ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets överskott om
324 894,47€ förs till det fria egna kapitalet.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
--------------------Kfm § 31
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att
bokslutet fastställs i uppgjord form samt att de
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen
föreslår att räkenskapsårets överskott om 324 894,47€ förs till
det fria egna kapitalet, bilaga B § 31/14 kfm.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

BUDGET 2015
Kst § 145/10.6.2014
Upptas
till
behandling
budget,
budgetdirektiv,
investeringsäskanden och förändringar i driftsbudgeten 2015.
Allmänna målsättningar för budgetarbetet är att för att hålla ett
årsbidrag som täcker kommunens amorteringar och
investeringar bör varje budgetansvarig noggrant överväga
möjligheter till effektiviseringar och kostnadsbesparingar.
Kända förändringar inom driftsbudgeten är bl.a. att DGH
budgetförslag 2015 innebär en sänkning om c. 40.000 € för
kommunen, utökningen av personalen vid Rosengårds kök
innebär en kostnadsökning om c. 21.000 €, upphörande av
samarbetsavtalet
gällande
byggnadsinspektion
innebär
minskade intäkter om c. 30.000 € vilket medför att kostnaden
för byggnadsnämnden bör minska i motsvarande mån.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

Kommungården i Godby
Den 18 juni 2014
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I bilaga C § 145/14 kst har sammanställts budget,
budgetdirektiv, investeringsäskanden och förändringar i
driftsbudgeten 2015 .
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige diskuterar budget
2015 utgående ifrån bilagan. Utgående ifrån fullmäktiges
diskussion besluter kommunstyrelsen om nämndernas
budgetdirektiv.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
---------------Kfm § 32
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige diskuterar budget
2015 utgående ifrån bilaga C § 32/14 kfm. Utgående ifrån
fullmäktiges diskussion besluter kommunstyrelsen om
nämndernas budgetdirektiv.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

ÄNDRING AV DETALJPLAN – KÄLLBO
Kst § 12/22.1.2014
I samband med förverkligande av de i budget 2014 upptagna
projektet kring trafiklösningar vid Källbo skola behöver
fastighetens detaljplan ändras. Vidare planeras inför 2015
uppförande av ett nytt stängsel vid Godby daghem när
samtidigt gårdsplanen föreslås utvidgas västerut vilket likaledes
föranleder en detaljplaneändring. Angående Godby daghems
fastighet ska även den nya detaljplanen beakta en eventuell
framtida utbyggnad av daghemmet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger arkitekt Tiina Holmberg i uppdrag att
revidera detaljplanerna vid Källbo skola och Godby daghem för
att överensstämma med kommunens planerade och möjliga
framtida åtgärder på fastigheterna.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
----------------Kst § 104/14.5.2014
Tiina Holmberg har i samråd med Källbo skola, Godby daghem,
fastighetsägare och områdesarkitektkontoret framarbetat ett
förslag till detaljplan för området, bilaga B § 104/14 kst.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt
påseende. Under utställningstiden begär kommunstyrelsen
tekniska nämndens och byggnadsnämndens yttranden över
planen.
Beslut:
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

Kommungården i Godby
Den 18 juni 2014
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Kommunstyrelsen godkände förslaget.
----------------TN § 46/27.5.2014
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande av tekniska nämnden
angående förslag till detaljplan för Källbo.
Konstateras att förslaget överensstämmer med förslaget till
trafiklösningen för området. Bilaga A § 46/14 TN
Förslag:
Tekniska nämnden förordar att detaljplanen ändras
Beslut:
Beslut enligt förslag
------------------Bn § 65/27.5.2014
De främsta ändringarna i detaljplanen är följande:
• Kvarter 94 och 95 sydväst om daghemmet blir något
mindre eftersom parkområdet förminskas medan kvarter
99 förstoras.
• Gång- och cykelvägen intill daghemmet i sydväst
justeras för att fortsättningsvis gå längs daghemmets
tomtgräns. Avstånd mellan gc-vägen till närmsta granne
blir ca 13 meter vilket är acceptabelt eftersom det finns
avskiljande grönområde.
• Kvarter 53 var Källbo skola är belägen ändras i öster för
att ge utrymme för en busshållplats.
• Tomt 2 i kvarter 1 ändras något pga. vägdragningen, ett
markbyte måste ske i samförstånd med berörd ägare för
att det ska vara möjligt.
• Tomt 3 och 4 i kvarter 1 tas bort för att bli väg- och
parkområde.
Byggnadsinspektören anser att förslaget till detaljplan är
genomtänkt, ändringen uppfyller de faktiska behoven som
kommunen har för en utveckling av centrum. Daghemmets tomt
behöver förstoras för att möjliggöra en framtida tillbyggnad ifall
behovet uppstår. Ändringen av skolgården är nödvändig för
busshållplatsens skull, i dagsläget är trafiken på skolgården en
riskfaktor. Trafiken mellan Godby Center och Mattssons
kommer troligtvis att bli tryggare eftersom busstrafiken
koncentreras till den planerade busshållplatsen.
Förslag till beslut:
Byggnadsnämnden förordar att detaljplanen fastställs.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-----------------Kst § 142/10.6.2014
Förslaget till detaljplan är utställt under perioden 16.5. –
16.6.2014. Två anmärkningar har inlämnats och besvarats,
bilaga A § 142/14 kst. Anmärkningarna kräver inga ändringar i
förslaget till detaljplan medan följande åtgärder i anledning av
skrivelserna föreslås:

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

Kommungården i Godby
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•

Boende vid Postvägen 3 – c. 7 m2 av fastighetens södra
gräns tillfaller kommunen. I gengäld förstärks
fastighetens västra del genom jordfyllning.
• Boende vid Postvägen 1 – PN området mot
planeområdet planteras tätare för att skapa ett bättre
syn och bullerskydd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ovanstående åtgärder verkställs i
samband med förverkligande av skolområdet. Under
förutsättning att inga sådana anmärkningar som kräver ändring
av detaljplaneförslaget inkommer inom utsatt tid, föreslår
kommunstyrelsen att fullmäktige fastställer planen.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
-----------------Kfm § 33
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer detaljplanen
i enlighet med bilaga D § 33/14 kfm.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL – KÄLLBO

TN § 14/18.03.2014
Arbetsgruppen för Trafiklösning Källbo skola har nu projekterat
och sammanfattat alla dokument och handlingar för att bjuda ut
projektet.
Bilaga A § 14/2014 TN (Skickas digitalt)
Förslag:
Tekniska nämnden bjuder ut projektet genom annonsering i
Nya Åland och Tidningen Åland. Kommuningenjören ges
fullmakt att inleda kontraktsförhandlingar samt anta anbud
förutsatt att anbudet ryms inom ramen för budgeterade medel.
Beslut:
Tekniska nämnden bjuder ut projektet i Nya Åland och
Tidningen Åland och ger arbetsgruppen fullmakt att inleda
kontraktsförhandlingar och anta anbud under förutsättning att
anbudet ryms inom ramen för budgeterade medel.
------------------------TN § 37/29.4.2014

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

Kommungården i Godby
Den 18 juni 2014

-8-

Niklas Oriander

Arbetsgruppen har sammanträtt och konstaterat att de tre
anbud som kommit in låg långt över budgeterade medel.
Arbetsgruppen gick igenom handlingarna och beslöt följande:
Väg 2 stryks
Plantstorleken minskas
Rörläggning av diket stryks delvis
Kommuningenjören kontaktar de entreprenörer
som lämnat offert och de får justera sina anbud enligt detta.
Anbuden skall vara byggnadskontoret till handa senast
måndagen den 5 maj 2014.
Gruppen konstaterade att följande åtgärder har tillkommit efter
att det budgeterades medel.
Rörläggningen av diket
Dränering av bussplan
Plattläggning utanför skolan
Säkerhetsunderlag för multiarena
Belysning på skolgården
Dessa åtgärder är nödvändiga för förverkligande av helheten
runt skolgården.
Förslag:
Tekniska nämnden begär att få omdisponera budgeterade
25.000 euro från den planerade dagvattenlösningen i tunneln
där nämnden beslutit att ej genomföra investeringen. Vidare
besluter nämnden att begära tilläggsmedel för trafiklösningen
om 65.000 euro för att förverkliga projektet. Vidare ges
kommuningenjören fullmakt att inleda kontraktsförhandling samt
anta anbud förutsatt att medel beviljas.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
--------------Kst § 106/14.5.2014
Tekniska nämnden anhåller om att få omdisponera
budgetmedel från planerad dagvattenlösning och om
tilläggsmedel för förverkligandet av trafiklösningen vid Källbo
skola. Nämnden bedömer att orsaken till att de inkomna
anbuden överstigit de för ändamålet avsatta medlen beror på
att en del nödvändiga åtgärder tillkommit sedan budgeten
fastställdes.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
omdisponering av medel för planerad dagvattenslösning samt
beviljar tilläggsmedel om 65.000 € för förverkligande av
trafiklösningen vid Källbo.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet med
hänvisning till fastställande av detaljplaneändring för området.
------------------TN § 47/27.5.2014
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes
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Arbetsgruppen för trafiklösningen vid Källbo skola beslöt den 16
maj 2014 att avbryta upphandlingen med hänvisning till
styrelsens beslut Kst § 106/14.05.2014 och inleda en ny med
förlängd byggtid till 31 oktober 2014. Annonsering har skett i
lokaltidningarna den 20 maj 2014 och anbuden skall vara
byggnadskontoret till handa senast den 3 juni 2014 klockan
15.00.
Förslag:
Kommuningenjören ges fullmakt att vid behov begära
tilläggsmedel av kommunstyrelsen efter att anbuden kommit in.
Vidare
ges
kommuningenjören
fullmakt
att
inleda
kontraktsförhandling samt att anta anbud under förutsättningen
att kommunfullmäktige beviljar tilläggsmedel för projektet.
Beslut:
Beslut enligt förslag
------------------Kst § 143/10.6.2014
Kommuningenjören har inkommit med en anhållan om
omdisponering av investeringsanslag och tilläggsmedel för
förverkligande av trafiklösningen vid Källbo skola enligt följande:
• 24.494,80 € från dagvatteninvestering (hänvs. TN §
6/28.1.2014)
• Tilläggsmedel om 60.500 €, bilaga B § 143/14 kst.
Konstateras
att
25.000
€
för
genomförande
av
dagvattenlösningen fastställts av fullmäktige i budget 2014.
Vidare är behovet av tilläggsmedel för förverkligande av
trafikplanen vid Källbo skola 85.000 €.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att genomföra
den av fullmäktige i budget fastställda dagvattenlösningen i
Godby. Vidare föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beviljar
tilläggsmedel om 85.000 € för förverkligande av trafiklösningen
vid Källbo skola.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
---------------Kfm § 34
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar tilläggsmedel
om 85.000 € för förverkligande av trafiklösningen vid Källbo
skola.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

Kommungården i Godby
Den 18 juni 2014
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LARMSYSTEM VID ROSENGÅRD – ANHÅLLAN OM INVESTERINGSANSLAG
Kst § 147/10.6.2014
Konstateras att det nya larmsystem som installerats vid
Rosengård behöver kompletteras med mobila enheter för att
säkerheten för de boende ska kunna garanteras. Kostnaderna
för införskaffande av dessa är kostnadsberäknat till c. 15.000 €.
I årets budget finns inte upptaget medel för ändamålet varför ett
nytt investeringsanslag bör införas för att möjliggöra
införskaffande av utrustningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar ett
investeringsanslag om 15.000 € för införskaffande av
mobilenheter till Rosengårds larmsystem.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
------------------Kfm § 35
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar
investeringsanslag om 15.000 € för införskaffande
mobilenheter till Rosengårds larmsystem.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

ett
av

BEREDSKAPSPLAN FÖR NORMALA OCH UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN
RN/§19/9.4.2014
Finströms kommuns beredskapsplan för normala och
undantagsförhållanden har reviderats, bilaga A-RN § 19,
beredskapsplan, Finströms kommun.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar
inför kommunstyrelsen beredskapsplanen för normala och
undantagsförhållanden i Finströms kommun enligt bilaga A-RN
§ 19.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst § 109/14.5.2014
Syftet med beredskapsplanen är att beskriva hur förvaltningen
ska organiseras under normala och undantagsförhållanden för
att trygga befolkningens säkerhet och försörjning samt att
skydda allmän och privat egendom, bilaga E § 109/14 kst.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmätige fastställer
beredskapsplanen för normala och undantagsförhållanden i
enlighet med bilaga.
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes
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Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
----------------Kfm § 36
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmätige fastställer
beredskapsplanen för normala och undantagsförhållanden i
enlighet med bilaga, E § 36/14 kfm.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

GODKÄNNANDE AV GRUNDAVTAL - DGH
Kst § 129/4.9.2014
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.
----------------Kfm § 37
Förslag:
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse
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Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner av DGH:s
grundavtal i enlighet med bilaga F § 37/14 kfm.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget med
konstaterandet 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.

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 § 131/4.6.2014
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
• Hur beslutsorgan skulle var utformade
• Var servicepunkterna skulle vara lokaliserade
• Vilka kommunala funktioner som kunde digitaliseras
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige
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•

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.
---------------Kfm § 38
Bilaga G § 38/14 kfm.
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:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

BESVÄRSANVISNING
Kfm § 39
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet
förklarades avslutat kl. 20.56.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.

FRÅGESTUND
Under frågestunden diskuterades följande ärenden:
• Den tidigare av kultur- och fritidsnämnden initierade
frågan om att se över kommunskyltningen vid
kommungränserna.
Protokolljusterarnas signatur
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BESVÄRSANVISNING

Kommunens myndighet

Datum för sammanträd

Paragraf

Kommunfullmäktige i Finström

18.6.2014

§§ 27-39

Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer;
27-38
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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