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 KOMMUNSTYRELSEN 17.12.2014 18/14 

Sammanträdestid Onsdag 17.12.2014 kl. 17.00 
 

 Kommunkansliet, sammanträdesrummet 
Beslutande  

x Höglund, Roger, ordförande,  
x Lindblom, Regina, viceordf. 
x Danielsson, Sven-Anders,§§-279-291,293.  
- Björkman, Torbjörn 

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  
 

Paragrafer §§ 279 – 295 

Underskrifter Ordförande  
 
 

Ordförande  
 

Sekreterare  
 
 
 

 Roger Höglund 
§§ 279 – 291, 293 

Regina Lindblom 
§ 292, 294-295 

Niklas Oriander 

Protokolljustering Godby den 17.12.2014 på kommungården 

  
 

 

 Katarina Gäddnäs          Lene-Maj Johansson     

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 17.12.2014  

   

Intygar Niklas Oriander    

Utdragets riktighet bestyrkes   
   
Underskrift   

 



 2 

 

FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL                          

  Utfärdat den 11.12.2014 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  18/14 
Sammanträdestid Onsdagen 17.12.2014  kl. 17.00 
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295 § Nästa sammanträde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

  



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 17 december 2014 Niklas Oriander  

     
 - 3 - 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 279 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 280 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Katarina Gäddnäs och Lene-Maj 
Johansson till att justera dagens protokoll. 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 281 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan.  
 

DELGIVNINGAR 

Kst § 282 
Delgivning av följande handlingar: 

• Anslutningsansökan Påsa området i Godby, Finström, 
20.11.2014 

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 § 283 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (6/14)  
Byggnadsnämnden (9/14) 10/11, 11/11  
Skolnämnden (5/14)  
Lantbruksnämnden (2/14)  
Socialnämnden (7/14)  
Tekniska nämnden (8/14)  
Räddningsområde Ålands landskommuner (6/14)  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 17/14 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 
 

 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

 
Kst § 284 

Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Ab 
Notbergs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom 
(ÅLR 2014/9357). 
 
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.  
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RIKSDAGSVAL 2015 

Kst § 285 
Nästa allmänna riksdagsval förrättas söndagen den 19 april 
2015 och förhandsröstning mellan den 8 till 14 april. 
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om de allmänna 
förhandsröstningsställena och röstningsställena under 
valdagen. Vidare ska öppethållningstiderna under 
förhandsröstningen fastställas. Under valdagen är den 
lagstadgade öppethållningstiden mellan kl. 9.00 och 20.00. 
Konstateras att det under våren 2015 kan ske kompletteringsval 
till valnämnderna.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstningen 8-14.4.2015 
sker på biblioteket vid Källbo skola, Godbyvägen 1416, 22410 
Godby.  
 
Öppethållningstider:     8-9.4 kl 14-20 
  10-12.4 kl 10-12 
  13-14.4 kl 14-20 
 
Vidare fastställs röstningsställena på valdagen 19.4.2015 till:  

• Norrfinströmsgården, Tjudövägen, 22330 Tjudö 
• Breidablick, Markusbölevägen 55, 22310 Pålsböle 
• Emkarby daghem, Emkarbyvägen 462, 22220 Emkarby 
• Godby, biblioteket, Godbyvägen 1416, 22410 Godby. 

 
Röstningsställena och tiderna kungörs i god tid före 
röstningsdagarna.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 

Kst § 286 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträden 
18.6., 2.10., 23.10.,13.11., 11.12.2014.    
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollen till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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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 
• 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.  
----------------------  
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Kfm § 38/18.6.2014 
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.  
----------------  

 
Kst § 216/16.10.2014 

Kommunerna Sund och Geta har förutom Finström ställt sig 
positiva till en utredning av möjlig kommunsammanslagning. I 
enlighet med tidigare beslut i ärendet ska nu kommunstyrelsen 
hos landskapsregeringen anhålla om en utredning.  
Kommundirektörens förslag: 
Utgående ifrån hemställningsmotionen, bilaga B § 216/14 kst., 
begär kommunstyrelsen att landskapsregeringen utreder 
förutsättningarna för att tillsätta en kommunindelningsutredare i 
enlighet med gällande lagstiftning ÅFS 1997:76 och FFS 
1196/1997.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare konstaterade 
kommunstyrelsen att man i detta skede inte tar ställning till 
frågan om sammanslagning av kommunerna på norra Åland.  
-----------------  

Kst § 287 
Landskapsregeringen beslöt den 2.12.2012 att avslå begäran 
om att utreda förutsättningarna för att tillsätta en 
kommunindelningsutredare. Beslutet motiveras med att 
reformer på kommunområdet är nära förestående. 
Landskapsregeringen välkomnar dock förslag till 
effektiviseringar och reformer från kommunerna.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig beslutet till kännedom och 
föreslår att ärendet behandlas på inkommande samarbetsmöte 
med de övriga kommunerna. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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BESVÄR MOT DETALJPLAN – ATUM 

Kst § 288 
Ett besvär har till Ålands förvaltningsdomstol anförts mot 
kommunfullmäktiges beslut §§ 50-51/23.10.2014, angående 
godkännande av planläggningsavtal samt fastställande av 
detaljplaneändring för kvarteren 90 och 101. I besväret anförs 
att höjningen av exploateringsgraden från 0,25 till 0,40 samt 
ändringen av användningsområde medför en dramatisk 
förändring av boendemiljön i negativ riktning. Vidare anförs att 
beskrivningen av anläggandet av skyddszon i planeområdets 
västra sida inte beskrivs tillräckligt tydligt. 
Förvaltningsdomstolen begär nu kommunens utlåtande i 
ärendet, bilaga A § 288/14 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att meddela förvaltningsdomstolen 
att beslut om ändring av användningsområde inom 
detaljplaneområdet fattades av kommunfullmäktige den 
25.4.2013 i samband med fastställande av målsättningar för 
detaljplaneändringen. Beslutet reflekterar kommunens 
långsiktiga strävan till utveckling och stärkande av Godbys roll 
som centralort på norra Åland. Kommunen har under 
planläggningsprocessen tagit omkringliggande fastighetsägares 
synpunkter i beaktande och ställt krav om anläggande av bl.a. 
den i besväret framkomna skyddszonen. Kommunens 
uppfattning är att detaljplanen i tillräklig grad definierar 
anläggandet av skyddszon genom beskrivningen att ”Områdets 
befintliga trädbestånd skall bevaras och kompletteras med både 
barr- och lövträd, minst 2 m höga (vid plantering), så att det 
bildar en skyddszon mellan affärstomten och bebyggelsen i 
väster.” 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM ARRENDE 

Kst § 289 
Den under bildning varande föreningen Godby hundpark 
anhåller om att arrendera ett 4095 m2 område på fastighet 
6:209 vid Lövvägen i kommunens industriområde, bilaga B § 
289/14 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att arrendera ut området. 
Arrendetiden är 15 år och föreningen ombesörjer området och 
verksamhet i enlighet med tidigare fattat beslut i ärendet. Ingen 
avgift uppbärs för arrendet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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KOSTFÖRMÅNEN FÖR PERSONALMÅLTID  

Kst § 290 
Kommunen säljer personalmåltider till personal som inte har rätt 
till kostförmån. Enligt skatteförvaltningens beslut om 
naturaförmåner för år 2015 fastställs följande vad gäller 
kostförmån för personalmåltider. 
Kostförmån 10 §: 
”Värdet av en kostförmån är 6,20 euro per måltid om summan 
av de direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning 
av förmånen plus momsen på dessa kostnader uppgår till minst 
6,20 euro och högst 10,10 euro. Om beloppet understiger 6,20 
€ eller överstiger 10,10 €, anses förmånens värde vara 
detsamma som summan av de direkta kostnaderna plus 
momsen på dessa kostnader.” 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att priset för personalmåltid för lunch 
fastställs till 6,20 euro/måltid från och med 1.1.2015. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

BYGGNADSINSPEKTÖRENS ARBETSUPPGIFTER 2015 

Kst § 291 
Byggnadsinspektörens arbetssituation ändras från och med 
1.1.2015 när samarbetet med Geta upphör. Inom ramen för 
samarbetet har byggnadsinspektören hanterat i medeltal under 
de senaste 5 åren ca. 40 % av de totala antalen 
byggnadslovsärenden. Samtidigt har byggnadsinspektören 
arbetat med andra förvaltningsuppgifter i Finström och bl.a. 
fungerat som befolkningsskyddsinstruktör, ingått i 
ledningsgruppen och olika kommittéer. Med ovanstående i 
beaktande konstateras att byggnadsinspektörens uppgifter 
teoretiskt minskar med c. 30 % iom. att samarbetet utgår. Det 
finns dock uppgifter som inspektören kan viga mer arbetstid åt 
såsom t.ex. miljöinspektion samt att överta vissa arbetsuppgifter 
av kommuningenjören som beviljats partiell föräldraledighet 
motsvarande 20 % av heltid t.o.m. 31.10.2015.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att byggnadsinspektörens 
arbetsuppgifter från och med 1.1.2015 ändras enligt följande: 

• Mellan 1.1.-31.10.2015 övertar byggnadsinspektören 
disponentskapet av kommuningenjören. Denna uppgift 
utgör 20 % av heltid och lönen utgår från tekniska 
nämndens budget.  

• Mellan 1.1.-31.12.2015 vigs 10 % av 
byggnadsinspektörens arbetstid till miljöinspektion med 
fokus på privata avloppslösningar. 
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• Under året utvärderas upplägget och beslut om möjliga 
ändringar i byggnadsinspektörens tjänstebeskrivning 
fattas.  

Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

FÖRLÄNGNING AV DRIFTSAVTAL – ÅIC 

Kst § 292 
Driftsavtalet mellan kommunen och Ålands Idrottscenter går ut 
vid årsskiftet. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att förlänga avtalet i enlighet med 
bilaga C § 292/14 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
Jäv:  
Roger Höglund anmälde jäv. Kommunstyrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och Höglund deltog inte i ärendets 
behandling.  
 
 

ANHÅLLAN OM LEDIGHET 

Kst § 293 
Kommundirektörens har 25 outnyttjade semester- och 
semesterpremiedagar som härrör sig till semesterperioden 
2013-2014, och anhåller nu om ledighet för perioden, 
29.12.2014 – 23.1.2014 vilket motsvarar 18 arbetsdagar. 
Ekonomichefen vikarierar kommundirektören under ledigheten 
och får lönetillägg enligt avtal. 
Ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen fattar beslut om beviljande av ledighet samt 
lönetillägg för ekonomichefen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände ledigheten samt lönetillägget. 
Jäv: 
Niklas Oriander förklarade jäv. Kommunstyrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och Oriander deltog inte i 
ärendebehandlingen.  

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 294 
Sammanträdet förklarades avslutat kl.18:38. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
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NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 295 
Kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 17 december 2014  §§279-295 
 
 
 
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: 
279-281 
 
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 
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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. 
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 17 december 2014 Niklas Oriander  
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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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