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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19   06.03.2014 

 

 

Sammanträdestid: 18.30 -20.10 

  
 

    

Sammanträdesplats:  Mötesrummet, kommunkansliet,     
 

Beslutande:                    

Ordinarie ledamöter:          

 Mats Perämaa, ordförande 

               Mia Hanström,I viceordf.                                                        

   Ingrid Nygård-Sundman, II   

                                        viceordförande                         

 Kora Klapp  

  Göran Söderlund  

 Gunilla Henriksson  

   Ulla-Karin Newton  

   Fredrik Sjölund 

  Stefan Sundman 

Ersättare:  

      Thorsten Krüger      

      Pekka Ketonen 

  

  

  

 

Övriga närvarande:  

 

 Torbjörn Engman, kommunstyrelsens ordförande 

  Åke Sundman, kommunstyrelsens viceordförande 

 Jim Eriksson, kommundirektör, protokollförare   
                

 

Underskrifter: 

 

 

Mats Perämaa   Jim Eriksson 

Ordförande    Protokollförare 

 

 Justering, Kumlinge den   7/3    2014,   
      

 

Mia Hanström   Gunilla Henriksson   

Protokolljusterare     protokolljusterare,   

 

 

Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge by, TISdagen den 11.3.2014 

      

Intygar, tjänsteställning:   

 

Jim Eriksson, 

Kommundirektör 
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 Kumlinge kommun 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-11  06.03.2014 

 

 
 § 9 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 

KomL 23 §, Beslutsförhet 

Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Om antalet 

närvarande ledamöter understiger två tredjedelar till följd av att en eller flera av de 

närvarande ledamöterna är jäviga i ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ärendet.  

FÖRSLAG  

Ordförande konstaterar om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.   

DISKUSSION 

BESLUT 

Ordförande konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.    

------------------------ 

 

 § 10 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

 

Förvaltningsstadgan 74 §: Förande, justering och framläggande av protokoll. Två 

fullmäktigeledamöter utses att justera sammanträdets protokoll. 

 

Protokollet uppgörs av sekreteraren under ledning av ordföranden. Protokollet skall 

undertecknas av ordföranden och sekreteraren. Fullmäktiges protokoll skall justeras av två 

fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag separat för varje gång, i fall inte fullmäktige 

beslutat annorlunda i något ärende. 

 

BESLUT  

Ledamöterna Gunilla Henriksson och Mia Hanström utsågs att justera protokoll över 

sammanträdet.  

--------------------------- 
      

§ 11 – GODKÄNNANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING 

 

KomL 44 §: Förutsättningar för behandling av ärenden 

Fullmäktige kan endast handlägga ärenden som nämnts i kallelsen till sammanträdet och som 

i enlighet med bestämmelserna i denna lag beretts av styrelsen eller ett beredningsorgan som 

avses i 45§. …  

Fullmäktige kan besluta att handlägga även andra ärenden som inte nämnts i kallelsen. Ett 

ärende som skall beredas och som inte har beretts av styrelsen eller annat beredningsorgan 

kan handläggas endast om fullmäktige enhälligt beslutar det. 

 

KomL 7 kap. Styrelsen,  49 § Uppgifter 

Styrelsen skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är 

lagliga, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och 

revisorer. 

 

Ordförande läser upp ärendelistan. 

 

DISKUSSION 

BESLUT 

Ärenden enligt utsänd föredragningslista, inga övriga ärenden. 

Behandlingsordningen flyttades om så att ärendet som berör anhållan om befrielse från 

nämnduppdrag behandlas som första ärende. 

------------------------------ 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 12  06.03.2014 

   

 

§ 12  –ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN NÄMNDUPPDRAG 

 

Näringslivsnämndens ordförande Torbjörn Engman har inlämnat anhållan om befrielse 

från sitt uppdrag som ledamot och ordförande i nämnden med hänvisning till att han 

åtagit sig uppdraget som kommunstyrelsens ordförande, och att skötseln av bägge 

uppdragen vore för betungande. 

 

DISKUSSION 

Ledamot Newton föreslog att ledamot Engman befrias från sitt uppdrag som ledamot i 

näringslivsnämnden. 

 

Förslaget vann understöd. Inga andra förslag. 

 

BESLUT 

Ledamot Engman befrias från sitt uppdrag som ledamot i näringslivsnämnden. 

 

Fyllnadsval genomförs i § 13. 

------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 06.03.2014 

 

§ 13 - FYLLNADSVAL NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

   

Förste ersättaren i näringslivsnämnden Camilla Hellberg-Mushonga har flyttat från 

kommunen är därmed ej länge valbar om nämnduppdrag. I hennes ställe bör alltså en ny 

ledamot väljas. 
 

Näringslivsnämnden aktuella sammansättning 
Ordinarie Ersättare i kallelseordning 

Torbjörn Engman, ordförande 1. Camilla Hellberg-Mushonga 

Agneta Enqvist, viceordförande 2. Karl-Erik Engblom 

Kora Klapp 3. Leif Lindén 

Sören Henriksson 

Kjäll Törnroos 

Desirée Johansson 

Bertil Holm 

 

   

 

DISKUSSION 

Fullmäktige kunde konstatera att utöver val av ny förste ersättare behövde fyllnadsval 

och ordförandeval för näringslivsnämnden förrättas. 

 

Ledamot Newton föreslår: 

- I Torbjörn Engmans ställe väljs Airi Pettersson till ny ordinarie ledamot i 

näringslivsnämnden. 

-  Nämndledamoten Desirée Johansson väljs till ny ordförande i 

näringslivsnämnden. 

- Johan Enqvist väljs till ny första ersättare i näringslivsnämnden. 

 

Samtliga förslag understöddes. Inga andra förslag framlades. 

   

BESLUT 

- I Torbjörn Engmans ställe väljs Airi Pettersson till ny ordinarie ledamot i 

näringslivsnämnden. 

-  Nämndledamoten Desirée Johansson väljs till ny ordförande i 

näringslivsnämnden. 

- Johan Enqvist väljs till ny första ersättare i näringslivsnämnden.  

 

Näringslivsnämndens sammansättning 

Ordinarie Ersättare i kallelseordning 

Desirée Johansson, ordförande 1. Johan Enqvist 

Agneta Enqvist, viceordförande 2. Karl-Erik Engblom 

Kora Klapp 3. Leif Lindén 

Sören Henriksson 

Kjäll Törnroos 

Airi Pettersson 

Bertil Holm 

 

----------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

 

 

 

§ 14 –  VAL AV LEDAMOT I BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 
 

  

I samband med valet av kommunstyrelse i januari överenskoms informellt och på 

begäran och med medgivande från de inblandade att omval av ledamot i 

byggnadstekniska nämnden skulle ske. 

 

DISKUSSION 

Ordförande Perämaa föreslår att ledamot Pär-Olof Engblom befrias från sitt uppdrag som 

ledamot i byggnadstekniska nämnden och att Ingmar Engblom väljs till ny ledamot i 

byggnadstekniska nämnden. 

 

Förslaget vann understöd. 

 

BESLUT  

Pär-Olof Engblom befrias från sitt uppdrag som ledamot i byggnadstekniska nämnden. 

Ingmar Engblom väljs till ny ledamot i byggnadstekniska nämnden. 

 

-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 06.03.2014 

   



                                                                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                    
  

 

 

 
Organ                             § Nr                     Datum                                                                           Sida               

 
Protokolljusterarnas signaturer     Protokollet framlagt   Utdragets riktighet bestyrker 
              till påseende 

 

7 

 Kumlinge kommun 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE   15 06.03.2014 

 

 

§ 15  -  ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN – ANDELSLAGET BKF BRÄNDÖ-                 

            KUMLINGE FIBER 
 

Kommunstyrelsen 11.2.2014 
JÄV: 

Mats Perämaa var jävig och avlägsnade sig från mötesrummet under ärendets 

behandling. 

 

Kommundirektör Jim Eriksson ansågs med hänvisning till förvaltningslagens § 24 3.mom 

inte vara jävig. 

---------------------------------------- 
 

Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber anhåller av Brändö och Kumlinge kommuner 

om kommunal borgen för ett banklån med en kontolimit på 300 000 €. Lånet lyfts i 

rater enligt BKFs behov, och hela beloppet lyfts inte nödvändigtvis. 

 

Lånet lyfts för att BKFs ska klara av att hantera en stor engångskostnad för 

stolphyror som betalas till Ålands Elandelslag och för att klara av fortsatta 

amorteringar av BKFs nuvarande banklån.  BKFs nuvarande banklån har en fast 

ränta på drygt 5% och därför anser BKFs styrelse det vara viktigt att kunna hantera 

det lånet utan uppskjutna avbetalningar som ytterligare förhöjer räntekostnaden. 

Avbetalningen av det nuvarande banklånet ska avklaras med hjälp av det nya 

banklån som detta ärende handlar om. Räntan på det nya banklånet är knappt 2%, 

Den är bunden till 3 månaders euribor och bankens marginal. 

 

I bilaga presenteras en likviditetskalkyl som BKF tillställer kommunen för att visa 

hur bolaget de kommande åren uppskattar att likviditeten kommer att utvecklas. 

 

BKFs nuvarande lån: 

Ålandsbanken, saldo 3.2.2014: 364 870 €, fast ränta 5,25% 

Lånet var ursprungligen 750 000 €. Sista raten betalas 2018. 

 

Brändö kommun 200 000 €, årlig ränta 1,5%, amortering inleds 2019 

Kumlinge kommun 200 000 €, årlig ränta 1,5%, amortering inleds 2019 

 

Nuvarande kommunal borgen: 

Kommunerna Brändö och Kumlinge har för BKFs tre tidigare banklån beviljat 

kommunal borgen om totalt 1,2 miljoner euro (600 000 € per kommun). Borgen har 

beviljats enskilt för varje lån. BKF har återbetalat två av de tre banklånen, och 

bolaget har för närvarande ett lånesaldo på 364 870 € på sitt återstående lån från 

Ålandsbanken. Kommunernas nuvarande ”garantirisk” är således ca 182 500 € per 

kommun (lånesaldot delat med två). 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG  

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att kommunen åtar sig borgensansvar för 

halva lånesumman, dvs 150 000 €. 

 

    ---------------- 
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 Kumlinge kommun 

DISKUSSION 

Under diskussionen tog kommunstyrelsen del av huvudmotiveringarna i ett 

antal HFD-beslut rörande kommunal borgen för företag. HFD-besluten finns 

beskrivna i boken Kommunallagen – Bakgrund och tolkningar (Harjula & 

Prättälä,2004) 

 

På basen av diskussionen ändrade kommundirektören sitt förslag till följande: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige kan överväga att ge åta 

sig borgen om fiberandelslaget kan visa på alternativ för att öka bolagets 

intäkter. 

 

Förslaget vann understöd. Inga andra förslag. 

 

BESLUT  

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige kan överväga att åta sig 

borgen om fiberandelslaget kan visa på alternativ för att öka bolagets intäkter. 

 

Fiberandelslaget delges omedelbart detta beslut.  

--------------------------------- 

 

 

Kommunfullmäktige 6.3.2014  

 

Bilagor: Anhållan om borgen 

           Skrivelse från BKF med anledning av kommunstyrelsens beslutsformulering             

           Likviditetskalkyl 

             

Fullmäktige hade inför mötet tillställts utdrag ur skrifter där jäv för fullmäktigeledamöter 

beskrivs. Det framkommer att styrelseledamöter i ett bolag inte är jäviga att som 

fullmäktigeledamöter delta i fullmäktiges behandling av ärenden som rör bolaget. Sådana 

ärenden anses inte beröra fullmäktigeledamoten personligen. Jäv aktualiseras dock om 

fullmäktigeledamoten exempelvis är anställd av/ägare till bolaget som ärendet gäller, om 

fullmäktigeledamoten är i personlig borgen för bolagets skulder mm. 

 

Slutsatsen av ovan nämnda uppgifter är att ingen av ledamöterna i fullmäktige är jäviga 

att delta i ärendets behandling.  

 

DISKUSSION 

Ledamot Newton föreslog att Kumlinge kommun i enlighet med ansökan om borgen åtar 

sig borgensansvar om 150 000 € för det banklån som Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge 

fiber avser att lyfta. 

 

Förslaget vann understöd. 

 

Omröstningen med handuppräckning: 

Kommunstyrelsens förslag: 0 röster 

Ledamot Newtons förslag: 7 röster 

 

BESLUT 

Kumlinge kommun åtar sig i enlighet med borgensansökan borgensansvar om 150 000 € 

för det banklån som Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber avser att lyfta.  

----------------------------------  
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN 

16 

22  

06.03.2014 

11.02.2014 

   

 

§ 16  – ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN – KUMLINGE ANDELSHANDEL 

 

  

Kommunstyrelsen 11.2.2014 

  

Kumlinge Andelshandel anhåller om att kommunen tecknar borgen för ett banklån 

på 53 000 €.  

 

Bifogas: Anhållan om borgen. 

            Protokollsutdrag Kahl styrelsemöte 27.1.2014, ekonomisk översikt,   

            handlingsplan.  

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Ärendet återremitteras och butiken meddelas att kommunen har möjlighet att gå i 

borgen, men att butiken måste visa att åtgärder genomförs för att förbättra 

ekonomin, till exempel genom att man verkligen genomför den nyteckning av 

andelar som man aviserar i handlingsplanen. 

 

DISKUSSION 

Under diskussionen tog kommunstyrelsen del av huvudmotiveringarna i ett antal 

HFD-beslut rörande kommunal borgen för företag. HFD-besluten finns beskrivna i 

boken Kommunallagen – Bakgrund och tolkningar (Harjula & Prättälä,2004) 

 

Kommundirektören ändrade sitt förslag till följande: 

 

Med hänvisning till att kommunen bör vara ytterst aktsam med att ta 

företagsrisker samt principer för ställande av borgen som utläses i HFD-beslut 

(Kommunallagen – Bakgrund och tolkningar ,Harjula & Prättälä,2004) återremitteras ärendet för 

att erhålla ytterligare underlag för behandling av ärendet: 

-av Kumlinge Ahls inbegärs åtgärdsprogram som konkret visar hur butikens 

intäkter och utgifter utvecklas på ett gynnsamt sätt. En likviditetskalkyl som visar 

hur butiken klarar sina utgifter efterfrågas.  

 

BESLUT 

Med hänvisning till att kommunen bör vara ytterst aktsam med att ta 

företagsrisker samt principer för ställande av borgen som utläses i HFD-beslut 

(Kommunallagen – Bakgrund och tolkningar, Harjula & Prättälä,2004) återremitteras ärendet för 

att erhålla ytterligare underlag för behandling av ärendet: 

-av Kumlinge Ahls inbegärs åtgärdsprogram som konkret visar hur butikens 

intäkter och utgifter utvecklas på ett gynnsamt sätt. En likviditetskalkyl som visar 

hur butiken klarar sina utgifter efterfrågas.  

 

--------------------------------------------------- 

 

 
 

 

     -------- 
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 Kumlinge kommun 

 

Kommunstyrelsen 26.2.2014 
 

 JÄV: Kommundirektör Jim Eriksson var jävig pga sitt revisorskap i Kumlinge Ahl. 

Eriksson lämnade rummet under ärendets behandling.  
 

Satu Numminen utsågs till sekreterare för ärendet. 

 

Bilagor: Handlingar från Kumlinge Andelshandel 

  

DISKUSSION OCH FÖRSLAG 

 

På basen av diskussionen sammanfattade Satu Numminen ett beslutsförslag enligt 

följande:  

 

Kommunstyrelsen föreslår följande för fullmäktige: 

Kumlinge kommun är beredd att teckna borgen för samma summa som Kumlinge 

Ahl kan mobilisera genom nyteckning av andelar eller borgensåtaganden av 

andelsägare. Kommunens maximala borgensåtagande är dock 25 000 €. 

Kommunen åtar sig att teckna borgen för 10 000 € omedelbart och för resterande 

del när ägarnas insats är klar. 

 

Förslaget motiveras med att en nedläggning av Kumlinge Ahl skulle orsaka förlust 

av arbetsplatser samt lidande för lokalbefolkningen. 

  

 

Förslaget vann understöd.  

 

BESLUT 

Kommunstyrelsen föreslår följande för fullmäktige: 

Kumlinge kommun är beredd att teckna borgen för samma summa som Kumlinge 

Ahl kan mobilisera genom nyteckning av andelar eller borgensåtaganden av 

andelsägare. Kommunens maximala borgensåtagande är dock 25 000 €. 

Kommunen åtar sig att teckna borgen för 10 000 € omedelbart och för resterande 

del när ägarnas insats är klar. 

 

Förslaget motiveras med att en nedläggning av Kumlinge Ahl skulle orsaka förlust 

av arbetsplatser samt lidande för lokalbefolkningen. 

  

--------------------------------------------------- 

 

Fullmäktige 6.3.2014 
 

Bifogas tidigare inlämnat material:  

            Anhållan om borgen. 

            Protokollsutdrag Kahl styrelsemöte 27.1.2014, ekonomisk översikt,   

            handlingsplan. 

Per e-post: Kumlinge Ahls kompletterande material 

 

DISKUSSION 

Kommunfullmäktige informerades om att butikens ledning undersökt intresset bland 

andelsägarna att delta i nyteckning av andelar. 
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 Kumlinge kommun 

      -- 

Ledamot Hanström föreslog: 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 
För fortsatt behandling av ärendet vill fullmäktige att Kumlinge Ahl förser kommunen 

med en utförligare och av styrelsen genomarbetad plan än man hittills inlämnat gällande 

hanteringen av butikens utmaningar. Fullmäktige vill att butikens plan utökas bl.a på 

nedanstående punkter, och att det i planen ska finnas dels ett kortsiktigt, dels ett 

långsiktigt perspektiv: 
 

-  hur butiken avser öka försäljningen/ökar intäkterna, till exempel genom nya sätt 

att nå kunder (nämndes bl.a internet/ sociala medier, aktivare kontakter till 

sommarkumlingebor mm)   
  

- hur butiken upprätthåller och utvecklar en funktionsduglig fastighet 

  
- plan för personal/inköpt arbetskraft 

 
 

Notering: I ett tidigt skede av diskussionen lade ledamot Stefan Sundman fram ett 

förslag som innehöll stora likheter med ledamot Hanströms förslag. Sundman meddelade 

att han drar tillbaka sitt förslag och bifaller Hanströms förslag. 
  
Ledamot Hanströms förslag om återremittering av ärendet vann understöd. 

Inga förslag om fortsatt behandling framlades. 
 

BESLUT 

För fortsatt behandling av ärendet vill fullmäktige att Kumlinge Ahl förser kommunen 

med en utförligare och av styrelsen genomarbetad plan än man hittills inlämnat gällande 

hanteringen av butikens utmaningar. Fullmäktige vill att butikens plan utökas bl.a på 

nedanstående punkter, och att det i planen ska finnas dels ett kortsiktigt, dels ett 

långsiktigt perspektiv: 

 
 

-  hur butiken avser öka försäljningen/ökar intäkterna, till exempel genom nya sätt 

att nå kunder (nämndes bl.a internet/ sociala medier, aktivare kontakter till 

sommarkumlingebor mm)   
  

- hur butiken upprätthåller och utvecklar en funktionsduglig fastighet 

  
- plan för personal/inköpt arbetskraft 

 

------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                    
  

 

 

 
Organ                             § Nr                     Datum                                                                           Sida               

 
Protokolljusterarnas signaturer     Protokollet framlagt   Utdragets riktighet bestyrker 
              till påseende 

 

12 

 Kumlinge kommun 

 

 

 

 
 

 

§ 17  – MÖTESPLAN 2014 

 

Kommunstyrelsen 26.2.2014  

Bifogas förslag till mötesplan för 2014. 

Kommunstyrelsen kan främst ta ställning till datum för kommunstyrelsens datum. 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Mötesplanen godkänns och tillställs fullmäktige med förslaget att fullmäktige strävar 

efter att hålla möten på de föreslagna datumen.  

 

 

DISKUSSION 

BESLUT 

  

--------------------------------------------------- 

 

Fullmäktige 6.3.2014 
 

 

Bilaga: Mötesplan 

 

 

 

DISKUSSION 

BESLUT 

Mötesplanen godkändes med följande justeringar: 

Fullmäktigemöte torsdag 24.4 tidigareläggs till tisdag 15.4 

Fullmäktigemöte torsdag 12.6 flyttas fram till tisdag 17.6 

 

Den korrigerade mötesplanen läggs som bilaga till protokollet. 

 

------------------------- 
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§ 18 – KOSTNADSGENOMGÅNG FÖR KOMMUNALTEKNIK PÅ VÅRHOLMS       

            BOSTADSOMRÅDE 

  

Kommunstyrelsen 11.2.2014 

 Anläggandet av väg, reningsverk och ledningar har genomförts på Vårholms 

bostadsområde. 

 

Kostnaderna uppstiger till ca 273 000 €. Budgeterade kostnader var 250 000 €. 

Överskridningen är således ca 23 000 € (9%). 

  

Bilaga: kostnadsredovisning  

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG  

Kommunstyrelsen tecknar informationen till sin kännedom. 

Kommundirektören tillser att kommunfullmäktige erhåller samma rapportering.  

 

DISKUSSION 

BESLUT   

Enligt förslag. 

--------------------------------- 

 

Fullmäktige 6.3.2014 
 

Bilaga: kostnadsredovisning  

 

Ärendet kunde eventuellt sortera under ärenden till kännedom. Eftersom det skett en 

viss överskridning kan fullmäktige emellertid besluta om tilläggsbudgetering eller 

omfördelning av anslag i 2013 års budget.  

 

DISKUSSION 

BESLUT 

Kommunfullmäktige tecknar informationen till sin kännedom. 

------------------------- 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 19  06.03.2014 

   

 

§ 19  – ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

  

 

Inbjudan, föreläsning och diskussion om flyktningmottagning 18.3.2014 

Kommunstyrelsen ordnar i samarbete med Röda Korset i Kumlinge föreläsning och 

diskussion om flyktingmottagning i Kumlinge skolas matsal tisdag 18.3.2014 kl 19.45-

21.00. Landskapets flyktingsamordnare Johanna Fogelström deltar. 

 

Ålands Kommunförbund, utlåtande om förslag till 

samhällsservicestrukturreform 

Som bilaga finns utlåtande avgivet den 13.2.2014 av ÅKFs styrelse till Ålands 

Landskapsregering. 

Kommunförbundets utlåtande baserar sig i stort på medlemskommunernas utlåtanden. 

 

 

Kommundirektörsträff, protokoll 

Bifogat protokoll från kommundirektörsträff i Geta 22.1.2014 

 

Svarsbrev om ersättningstrafik vid avbrott i skärgårdstrafiken. 

Bifogat ÅLR/trafikavdelningens svar på kommunens brev om ersättningstrafik vid 

trafikavbrott i skärgårdstrafiken. 

 

Landskapsregeringen, inbjudan kortruttsinformation 

Ålands landskapsregering inbjuder allmänheten till informationstillfällen om resultatet av 

förstudien om förändrat trafiksystem i skärgården, sk. Kortrutt. Presentationerna sker 

den 14-15.3.2014 i självstyrelsegården. 

 

Annagården renovering 

Fullmäktige delgavs information om antal inkomna anbud och om hur utvärderingen av 

anbud läggs upp, samt preliminär uppskattning av tidtabell för kommunens behandling 

av anbuden. 

 

Mottagning av slam 

Kommunens slammottagningsbassänger har stängts. En kommitté har tillsatts för att 

snabbt ta fram förslag på eventuell tillfällig lokal lösning för slammottaning och förslag på 

investeringar för permanent lokal slammottagning. Slam från privata hushåll och företag 

måste för tillfället föras till Mariehamn.  

 

DISKUSSION 

BESLUT 

Kommunfullmäktige tecknade informationen till sin kännedom. 

------------------------- 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE   06.03.2014 

 

 

 

 

BESVÄRSANVISNING 

 

FÖRBUD ATT SÖKA BESVÄR 

Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På 

dessa grunder får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande. KomLag § 112 

 

§§: 9-11, 16-19   

 

KOMMUNALBESVÄR 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom kommunalbesvär.  

Ändring i beslutet får sökas 

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas 

av beslutet, och 

 av kommunmedlemmar 

 

Gäller besluten 

 

§§: _12-15   

 

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, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 

Besvärstid 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. 

 

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och 

räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. 

Beslutet är anslaget: 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Förvaltningsbesvär kan anföras av part. Part är den som beslutet avser eller vars rätt, 

skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Förvaltningsbesvär kan inlämnas på 

såväl laglighets- som ändamålsenlighetsgrunder. 

 

Gäller besluten 

 

§§: _________ 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22101 MARIEHAMN 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju 

dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. 

 

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och 

räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. 

 

Beslutet är anslaget: 

 

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 författat 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 besvärs tiden går ut. 

 

 

ANNAN BESVÄRSMYNDIGHET 

 

§§:_______________ 

 

Besvärsmyndighet: 


