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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 233 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 234 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Lene-Maj Johansson och Per Lycke till 
att justera dagens protokoll. 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 235 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
ändring: 

• § 250 – Inrättande av tjänst – personalsekreterare 
avförs 

 

DELGIVNINGAR 

Kst § 236 
Delgivning av följande handlingar: 

• NÅHD, förbundsfullmäktige, protokoll 3, 30.10.2014 
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 § 237 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (5/14)  
Byggnadsnämnden (8/14)  
Skolnämnden (4/14)  
Lantbruksnämnden (2/14)  
Socialnämnden (6/14)  
Tekniska nämnden (7/14)  
Räddningsområde Ålands landskommuner (6/14)  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 15/14 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 
 
 

ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DETALJPLAN – BAMBÖLE 

Kst § 51/19.3.2914 
Daniel Danielsson anhåller om att i egen regi och genom Tiina 
Holmberg låta upprätta en ändring av detaljplan för Björksäter i 
Bamböle by.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande om anhållan av 
byggnadsnämnden samt områdesarkitektkontoret. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  
 

Bn § 55/2.5.2014 
I anhållan om ändring av detaljplanen framkommer det ej vad 
som ändringen avser eller var på området. Vid möte med 
markägaren framkom det att avsikten är att ändra badstranden 
till bostadstomt och samtidigt omdisponera tomtindelningen i 
kvarter 1 i planeområdets norra del. 
 
Det område som nu är gemensam strand betjänar alla tomter 
på området och bör ej ändras till bostadstomt. Det finns tomter i 
området som saknar egen strand varför det ej är lämpligt att 
bevilja ändringen.  
 
Omdisponeringen av kvarter 1 torde vara möjlig men berörda 
grannar ska ges tillfälle att inkomma med synpunkter. 
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Förslag till beslut: Byggnadsnämnden förordar ej en ändring 
av PS-området som är avsett att vara gemensam strand för 
planeområdet. Nämnden ger utlåtande gällande kvarter 1 ifall 
ett förslag utarbetas. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
----------------  

Kst § 113/14.5.2014 
Områdesarkitektens utlåtande, bilaga G § 113/14 kst. 
Områdesarkitekten närvarar vid ärendebehandlingen.  
Konstateras att ett möte hållits mellan markägaren, kommunens 
representanter, planläggare och områdesarkitekten där syftet 
med planändringen utretts. Markägaren önskar genom 
ändringen möjliggöra utstyckning av ytterligare 2 bostadstomter 
vid strandlinjen.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bifaller markägarens anhållan till den del 
ändringen berör tomtindelning vid kvarter 1. Tiina Holmberg 
godkänns som planläggare.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
detaljplaneändringen förutsätter ett godkänt planläggningsavtal 
mellan markägaren och kommunen. 
----------------  

Kst § 176/10.6.2014 
Planläggaren har inkommit med ett förslag till detaljplan som 
beaktar områdesarkitektens och byggnadsnämndens 
utlåtanden samt kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet, 
bilaga B § 176/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende i 14 dagar. Rågrannar delges förslaget till detaljplan 
7 dagar innan utställningstiden inleds.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

Kst § 217/16.10.2014 
Planen var utställd under perioden 24.9 – 7.10.2014. Under 
utställningstiden inkom en anmärkning mot planen.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger planläggaren i uppdrag att bemöta 
anmärkningen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------  

Kst § 238 
Planläggare Tiina Holmberg har bemött den inkomna 
anmärkningen och konstaterar i sitt utlåtande följande: 
 
I rättelseyrkandet krävs att tomtgränserna i detaljplanändringen 
skall överensstämma med de aktuella fastighetsgränserna inom 
området.  
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Jan och Margareta Remmer har köpt ett 1280 m2 stort 
markområde syd-ost om sin tomt 3:89. Den gamla tomten följer 
gällande detaljplan men tilläggsarealen 3:58 är utanför tomt- 
och kvartersgränserna, inom ett L-område, dvs jord- och 
skogsbruksdominerat område. Lantmäteriverkat har 
sammanslagit dessa fastigheter till en tomt 3:91 den 30 
september 2014. 
 
Om ärendet kan konstateras följande: 

• Lantmäteriverket har inte rätt att slå samman två 
områden, som har olika planbeteckningar och olika 
värden i gällande detaljplan.  

• Sammanslagningen har förhöjt byggnadsrätten oönskat 
med 128 m2 pga exploateringstalet e=0,1. 

•  Sammanslagningen strider mot kommunstyrelsens 
beslut, dvs den fastställda, gällande detaljplanen. 

• Jan och Margareta Remmer kan äga det nya området 
men tilläggsområdet har ingen byggnadsrätt och skall 
användas som L-område. 

• Rättelseyrkandet orsakar inga ändringar i 
detaljplanändringsförslaget. 

• Kommunen kan ställa frågan till Lantmäteriverket hur 
detta har hänt. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att tillställa anmärkningen till 
Lantmäteriverket för utredning av den aktuella 
lantmäteriförrättningen. I och med att förrättningen i sig inte 
påverkar detaljplaneförslaget föreslår styrelsen att fullmäktige 
fastställer planen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände 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.  
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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 § 32/18.6.2014 
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. 
-------------------  

Kst § 158/25.6.2014 
Upptas till behandling budgetdirektiven för år 2015. Inför 2015 
föreslås kostnaderna bevaras på 2014 års nivå, lönerna höjs 
med 0,15 % och att kommunförbundens budgeter följs. Förslag 
till budgetdirektiv 2015, bilaga A § 158/14 kst. Nämnderna skall 
inkomma med sina budgetförslag, ekonomiplaner samt förslag 
till taxor och avgifter till kommunkansliet senast 26 september. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer budgetdirektiven i enlighet med 
bilagan och beredningen ovan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

Kst § 228/16.10.2014 
Nämndernas budgetförslag 2015 samt ekonomiplaner för åren 
2016-2017 presenteras, bilaga G § 228/14 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuteras budgetförslagen och 
återremitterar ärendet för vidare beredning.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att den 
pågående budgetprocessen delges kommunfullmäktige till 
kännedom.  
---------------------  

Kfm § 49/23.10.2014 
Budgetprocessen presenteras för kommunfullmäktige.  
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
--------------------  

Kst § 239 
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Ekonomichefen presenterar det reviderade förslaget till budget 
2015 samt ekonomiplan för åren 2016-2017, bilaga A § 239/14 
kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att förelägga budgetförslaget till 
kommunfullmäktige. Budgetförslaget återremitteras till 
kommunstyrelsen efter remissdebatt i fullmäktige den 13 
november 2014.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 
 

INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2015  

Kst § 240 
Upptas till behandling inkomstskattesatsen för år 2015.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bibehåller 
inkomstskattesatsen på 19,50 % år 2015.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 

FASTIGHETSSKATT FÖR ÅR 2015 

Kst § 241 
 
Upptas till behandling fastighetsskattens procentsatser för år 
2015. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer 
fastighetsskattens procentsatser oförändrade år 2015 enligt 
följande:  
Allmän fastighetsskatt:   0,75 %  
Stadigvarande bostad:   0,00 % 
Övriga bostadsbyggnader:  0,90 %  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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HUNDSKATT  

 
Kst § 242 

 
Enligt 1 § LL (1981:77) om hundskatt ska för hund årligen 
betalas hundskatt till den kommun där hundägaren bodde vid 
utgången av det föregående kalenderåret. Kommunfullmäktige 
kan, enligt 1 § 2 mom. LL (1981:77) om hundskatt, besluta att 
hundskatt inte ska uppbäras.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fattar beslut om att tills 
vidare inte uppbära hundskatt. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

AVLOPPSAVGIFT FÖR ÅR 2015 

Kst § 243 
Styrelsen för Finströms kommunaltekniska Ab föreslår, med 
hänvisning till Ålands Vatten Ab:s höjning av 
avloppsvattenavgift med 2 cent, att avloppsvattenavgiften för 
2015 fastställs till 3,21 euro/m3 (3,18 euro/m3 år 2014) exklusive 
moms.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
avloppsvattenavgiften till 3,21 euro/m3 för år 2015. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

BUDGETUPPFÖLJNING – TREDJE KVARTALET 2014  

Kst § 244 
Budgetuppföljningen för tredje kvartalet 2014 presenteras, 
bilaga B § 244/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig budgetuppföljningen till 
kännedom och överför ärendet till kommunfullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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TAXOR OCH AVGIFTER 2015 

Kst § 245 
Förslag till taxor och avgifter 2015, bilaga C § 245/14 kst. 
Generellt kan konstateras att inga större förändringar i 
kommunens taxor och avgifter föreslås för år 2015.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor 
och avgifter för 2015 fastställs i enlighet med bilaga 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

INDRAGANDE AV TJÄNST – KOMMUNINGENJÖR 

Kst § 222/16.10.2014 
 
Som ett led i kommunens pågående utvecklingsprocess 
föreslås att byggnadskontoret omstruktureras vilket bl.a. 
innebär att tjänsten som kommuningenjör dras in och ersätts av 
en tjänst som planerings- och utvecklingschef med uppgift att 
leda byggnadskontoret. Ändringarna träder i kraft från och med 
1.1.2015 eller när planerings- och utvecklingschefen träder i 
tjänst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tjänsten som 
kommuningenjör dras in.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
-------------------  

Kst § 246 
Konstateras att det genom samarbetsförfarande med 
kommuningenjör Fredrik Molinder har överenskommits om 
förflyttning till tjänst som kommuntekniker.   
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tjänsten som 
kommuningenjör dras in.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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INRÄTTANDE AV TJÄNST – PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSCHEF 

Kst § 223/16.10.2014 
Som ett led i kommunens pågående utvecklingsprocess 
föreslås att byggnadskontoret omstruktureras vilket bl.a. 
innebär att tjänsten som kommuningenjör dras in och ersätts av 
en tjänst som planerings- och utvecklingschef med uppgift att 
leda byggnadskontoret. Ändringarna träder i kraft från och med 
1.1.2015 eller när planerings- och utvecklingschefen träder i 
tjänst. Tjänstebeskrivning, D § 223/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför att fullmäktige att tjänsten som 
utvecklings- och planeringschef inrättas i enlighet med bifogad 
tjänstebeskrivning. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
--------------  

Kst § 247  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför att fullmäktige att tjänsten som 
utvecklings- och planeringschef inrättas i enlighet med bifogad 
tjänstebeskrivning. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 

INDRAGANDE AV BEFATTNING – FASTIGHETSSKÖTARE  

Kst § 224/16.10.2014 
 
Som ett led i kommunens pågående utvecklingsprocess 
föreslås att byggnadskontoret inklusive fastighetsskötseln 
omstruktureras vilket bl.a. innebär att befattningen som 
arbetsledare dras in och ersätts av en tjänst som 
kommuntekniker. Ändringarna träder i kraft från och med 
1.1.2015 eller när kommunteknikern träder i tjänst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att befattningen som 
arbetsledare dras in. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
-------------------  

Kst § 248 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att befattningen som 
fastighetsskötare med arbetsledaransvar inte framöver 
budgeteras för.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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INRÄTTANDE AV TJÄNST – KOMMUNTEKNIKER 

Kst § 225/16.10.2014 
Som ett led i kommunens pågående utvecklingsprocess 
föreslås att byggnadskontoret inklusive fastighetsskötseln 
omstruktureras vilket bl.a. innebär att befattningen som 
arbetsledare dras in och ersätts av en tjänst som 
kommuntekniker. Ändringarna träder i kraft från och med 
1.1.2015 eller när kommunteknikern träder i tjänst. 
Tjänstebeskrivning, E § 225/14 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför att fullmäktige att tjänsten som 
kommuntekniker inrättas i enlighet med bifogad 
tjänstebeskrivning. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
------------------  

Kst § 249 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför att fullmäktige att tjänsten som 
kommuntekniker inrättas i enlighet med bifogad 
tjänstebeskrivning. Konstateras att tjänsten inte behöver 
ledigförklaras iom. att Fredrik Molinder genom 
samarbetsförfarande har erbjudits och accepterat förflyttning till 
detta tjänsteförhållande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 250 
Sammanträdet förklarades avslutat kl.19:33. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 

 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 251 
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 5 november 2014  §§233-251 
 
 
 
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: 
233-235 
 
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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