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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL                                                                         

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 

Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 
 

 Kommunkansliet, sammanträdesrummet 
Beslutande  

x Höglund, Roger, ordförande,  
x Lindblom, Regina, viceordf. 
- Danielsson, Sven-Anders, and. vice 
- Björkman, Torbjörn 

- Gäddnäs, Katarina   
x Johansson, Lene-Maj  
x Lycke, Per 

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

Föredragande x Oriander, Niklas, kommundirektör 
 

Övriga närvarande - Eriksson, Viveka, kommunfullmäktiges ordförande  
- Karlsson, Rolf, kommunfullmäktiges viceordförande  
- Eriksson, Ida, ekonomichef 
 

Paragrafer §§ 188 – 202 

Underskrifter Ordförande  
 
 
 

Sekreterare 

 Roger Höglund 
 

Niklas Oriander  
 

Protokolljustering Godby den 1.10.2014 på kommungården 

  
 

 

 Regina Lindblom         Lene-Maj Johansson   

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 1.10.2014  

   

Intygar Niklas Oriander    

Utdragets riktighet bestyrkes   
   
Underskrift   
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL                        

  Utfärdat den 25.9.2014 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  13/14 
Sammanträdestid Onsdagen 1.10.2014  kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommunstyrelsen, sammanträdesrummet 
 
 
188 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
189 § Protokolljusterare  
190 § Föredragningslistan 
191 § Delgivningar 
192 § Protokoll från nämnder 
193 § Förfrågan angående samarbete – Byggnads- och miljöinspektionen   
194 § Ansökan om vägnamn  
195 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv  
196 § Morsdagutmärkelsetecken 2015  
197 § Anhållan om bidrag – Ålands Synskadade r.f.  
198 § Namninsamling för gång- och cykelväg till Stallhagen 
199 § Ansökan om avvikelse från detaljplan 
200 § Inlösning av vägområden på detaljplanerat område 
201 § Besvärsanvisning 
202 § Nästa sammanträde  
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Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 188 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 189 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Regina Lindblom och Lene-Maj 
Johansson till att justera dagens protokoll. 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 190 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan.  
 

DELGIVNINGAR 

Kst § 191 
Delgivning av följande handlingar: 

• Geta beslutsprotokoll, Kfm 24.9.2014, angående 
sammanslagningsutredning  

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 § 192 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (4/14) 5/14 
Byggnadsnämnden (7/14) 8/14 
Skolnämnden (4/14)  
Lantbruksnämnden (3/13) 1/14, 2/14 
Socialnämnden (5/14) 6/14 
Tekniska nämnden (6/14) 7/14 
Räddningsområde Ålands landskommuner (5/14) 6/14 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 12/14 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 
 

FÖRFRÅGAN ANGÅENDE SAMARBETE – BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTIONEN  

Kst § 185/10.9.2014 
Från och med årsskiftet 2014-15 frigörs c. 30 % av byggnads- 
och miljöinspektörens arbetsmängd iom. att samarbetet med 
Geta kommun upphör. Enligt uppgift har Jomala kommun behov 
av utökad byggnads- och miljöinspektion.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen i Finström efterhör Jomala kommuns intresse 
av att samarbeta kring byggnads- och miljöinspektionen. 
Förslagsvis kunde samarbetet inledningsvis kunna fungera som 
en köptjänst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
----------------  

Kst § 193 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att i detta skede avvakta förfrågan 
med hänvisning till den pågående organisationsutvecklings 
processen.  
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ANSÖKAN OM VÄGNAMN 

Kst § 275/18.19.2013 
Ålands Vatten Ab ansöker med markägarnas tillstånd om ett 
namn för vägen till bolagets vattenreservoar i Emkarby. 
Vägnamnet föreslås bli Sjösvedsvägen. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär byggnadsnämndens utlåtande i 
ärendet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  

Bn § 46/4.4.2014 
Uppta till behandling begäran om utlåtande från 
kommunstyrelsen i Finström gällande nytt vägnamn i Emkarby, 
Finström. 
 
Förslag till vägnamn från sökande är Sjösvedsvägen. 
Byggnadsinspektören konstaterar att det finns inga 
motsvarande vägnamn i Finström varför det inte finns orsak att 
ge ett nekande svar. Men det vore skäligt att ge övriga 
markägare möjlighet att inkomma med synpunkter. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden meddelar kommunstyrelsen att det förslag 
till vägnamn är acceptabelt men berörda grannar bör få 
möjlighet att yttra sig. 
Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
-----------------  

Kst § 90/16.4.2014 
Kommundirektörens förslag: 
Med beaktande av byggnadsnämndens utlåtande besluter 
kommunstyrelsen att höra grannarna innan beslut om vägnamn 
fattas. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kst § 194 
Ingen av fastighetsägarna vid vägen inlämnade anmärkningar 
angående förslaget till vägnamn. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bifaller anhållan och fastställer vägnamnet till 
Sjösvedsvägen. Beslutet vidarebefordras till lantmäteribyrån. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

 
Kst § 195 

Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Robert 
Javéns ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom 
(ÅLR 2014/7637). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

MORSDAGSUTMÄRKELSETECKEN 2015 

Kst § 196 
Statens ämbetsverk på Åland begär förslag på kandidater för 
morsdagsutmärkelsetecken 2015. Grunderna för att bevilja 
utmärkelsetecknet är meriter som exemplariska fostrare av barn 
och unga, främjare av familjeliv och föräldraskap samt äen en 
allmän omtanke och omsorg om andra. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att föra fram 
lämpliga kandidater för morsdagsutmärkelsetecken 2015. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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ANHÅLLAN OM BIDRAG – ÅLANDS SYNSKADADE R.F.  

Kst § 197 
 

Till kommunstyrelsen har inkommit en ansökan från Ålands 
Synskadade r.f. om verksamhetsbidrag för år 2015. 

 
Kommunens huvudkriterier för föreningsbidrag är att stöda 
föreningar med verksamhet som riktar sig till barn och 
ungdomar samt föreningar med hemort i Finström.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja bidrag åt föreningen 
Ålands Synskadade r.f.:s med hänvisning till kommunens 
kriterier för beviljande av föreningsbidrag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

NAMNINSAMLING FÖR GÅNG- OCH CYKELVÄG TILL STALLHAGEN  

Kst § 198 
En namninsamling med 230 namnunderskrifter har inlämnats till 
kommunstyrelsen med önskemålet om att anlägga en gång- 
och cykelväg mellan Stornäsvägen vid Grelsby till Stallhagen.  
Konstateras att kommunen för närvarande planerar en gång- 
och cykelväg från området vid Knappelstan till Grelsby som 
eventuellt kunde förlängas till Stallhagen. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande över förslaget av tekniska 
nämnden och områdesarkitektkontoret, med tonvikt på 
markägoförhållanden och kostnader för anläggandet av gc-väg 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANSÖKAN OM AVVIKELSE FRÅN DETALJPLAN 

Kst § 199 
Företagen Villes Byggservice och Godbygg ansöker om 
avvikelse från detaljplan av tomt 2 kvarter 13 i Godby by. 
Ändringen gäller möjligheten att bygga enplans parhus där 
tomten i gällande detaljplan är avsedd för tvåvånings radhus. 
Som argument för ändringen framförs fastighetens utformning 
och efterfrågan på enplans parhus. Vidare framförs en önskan 
om att dela fastigheten i mitten där företagen skulle köpa varsin 
hälft. I sambandet bör fler infarter till fastigheten möjliggöras.  
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Kommundirektörens förslag: 
Utgående från bestämmelserna i den befintliga detaljplanen 
finns det inga hinder för att på fastigheten uppföra enplans 
parhus. Med hänvisning till plan- bygglagen § 36 kan 
kommunen fatta beslut om ändring av tomtindelning med 
grannarnas samtycke. I.o.m. tomtindelningen möjliggörs även 
fler infarter till fastigheten. Kommunstyrelsen besluter att 
godkänna Villes Byggservice och Godbyggs ansökan under 
förutsättning av företagen ingår köpeavtal med kommunen 
avseende hela fastigheten. Lantmäterikostnaderna för 
tomtindelningen påförs företagen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 

INLÖSNING AV VÄGOMRÅDEN PÅ DETALJPLANERAT OMRÅDE 

Kst § 200 
Inom de detaljplanerade områdena i Godby finns en del 
gatuområden som tillhör privata fastigheter. Kommunen har 
genom fastighetsförrättning enligt fastighetsbildningslagen rätt 
till gatuområdena. Kommunen är skyldig att betala markägaren 
ersättning för gatuområde som övergår i kommunens ägo om 
det överlåtna områdets areal överstiger 20 procent av den mark 
ägaren innehar på det detaljplanerade området i fråga eller 
såvida dess yta överstiger våningsytan för tomt som får 
bebyggas på markägarens återstående mark inom det av 
detaljplanen berörda området.   
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att hos lantmäteriverket anhålla om 
fastighetsförrättning avseende gatuområden inom 
detaljplanerade områden i Godby.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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BESVÄRSANVISNING 

Kst § 201 
Sammanträdet förklarades avslutat kl.18:00. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 

 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 202 
Kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 1 oktober 2014  §§188-202 
 
 
 
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: 
188-190 
 
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 
 
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. 
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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. 
 
 
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 
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- 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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