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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 46 
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet 
närvarande. 
Beslut: 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och 
beslutfört. 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 47 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Solveig Gestberg och 
Kristoffer Gottberg. 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 48 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände enhälligt föredragningslistan.  

 
 

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 
Budgetprocessen presenteras för kommunfullmäktige.  
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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PLANLÄGGNINGSAVTAL - ATUM 

Kst § 193/12.6.2012 
I samband med fastställande av detaljplan för kvarter 90 i 
Godby skall ett planläggningsavtal mellan Fastighets Ab Atum 
och kommunen ingås.  Syftet med avtalet är att överenskomma 
om genomförandet av detaljplanen. Planläggningsavtalet, 
bilaga D § 193/12 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 
planläggningsavtalet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

Kfm § 51/20.6.2012 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner bifogat 
planläggningsavtal mellan kommunen och Fastighets Ab Atum, 
bilaga C § 51/12 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
Jäv: 
Fullmäktigeledamot Dick Lindström anmälde jäv. 
Kommunfullmäktige beslöt att jävsgrund förelåg och Lindström 
avlägsnade sig under ärendebehandlingen. 
-----------------  

Kst § 229/16.10.2014 
Som förutsättning för fastställande av ny detaljplan för kvarter 
101 och tomt 5 i kvarter 90 är ett undertecknat 
planläggningsavtal. När planen vunnit laga kraft kommer kvarter 
101 att införlivas med kvarter 90 och därmed utgöra en och 
samma fastighet med kvarternummer 128. Planläggningsavtal 
bilaga H § 229/14 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner bifogat 
planläggningsavtal mellan kommunen och Fastighet Ab Atum. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------------  

Kfm § 50 
Bilaga A § 50/14 kfm. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner bifogat 
planläggningsavtal mellan kommunen och Fastighet Ab Atum. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
Jäv: 
Fullmäktigeledamot Dick Lindström anmälde jäv. 
Kommunfullmäktige beslöt att jävsgrund förelåg och Lindström 
deltog inte i ärendebehandlingen. 
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ANHÅLLAN OM GODKÄNNANDE AV DETALJPLANEÄNDRING – ATUM 

Kst § 297/7.11.2012 
Fastighets Ab Atum anhåller om fastställande av målsättningar 
för kvarter 101 och tomt 5 i kvarter 90 samt gatuområde i 
Godby by. Vidare anhåller bolaget om att Åsa Mattsson 
godkänns som planläggare för detaljplaneändringen, bilaga C § 
297/12 kst. 
Målsättningarna godkänns av kommunfullmäktige innan 
detaljplaneringen kan inledas. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär in utlåtanden över målsättningarna av 
tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt 
områdesarkitekten. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------  

 
Bn § 158/ 20.11.2012 

Uppta till behandling begäran om utlåtande från 
kommunstyrelsen i Finström gällande målsättningarna för 
detaljplaneändring i Godby. Detaljplaneändringen berör kvarter 
101 och tomt 5 i kvarter 90 samt Postvägen. 
Sökandes målsättningar enligt bilaga §297 KST. 
De mest relevanta ändringarna som framförs är ändring av 
kvarter 101 till område för handel och förvaltning, Postvägen tas 
bort och exploateringstalet höjs till 0,40. 
Kvarter 101 är enligt gällande plan avsedd för radhus. Ifall 
kvarteret ändras bör en planterad zon upprättas mot grannar i 
söder och väster. Om Postvägen tas bort måste trafikflödet i 
området ses över och fastigheten Bönehuset 5:18 måste få sin 
infart bevarad. Byggnadsinspektören ser inga förhinder med att 
höja exploateringen, men framtida byggnader bör anpassas till 
området för att inte inverka negativt på grannarna oavsett 
storlek. Det är logiskt att kvarter i centrum av en tätort har högre 
exploateringstal. Sökande har inte anhållit om att få öka 
våningsantalet, det kvarstår på två våningar. Men det vore 
lämpligt att möjliggöra byggande av några enstaka bostäder på 
en tredje våning, dock inget villkor. 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden förordar att 
målsättningarna godkänns. 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
Dick Lindström anmälde jäv som godkändes och deltog ej i 
ärendets behandling. 

TN § 86/27.11.2012 
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Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande av tekniska nämnden 
över godkännande av målsättningar för kvarter 101 och tomt 5 i 
kvarter 90 samt gatuområde i Godby by.  
Bilaga D § 86/12 TN 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar att målsättningarna godkänns. 
Vidare konstaterar tekniska nämnden att förutsättningarna med 
trafiklösningar för fastigheterna Bönehuset 5:18 och Rosenlund 
5:125 ändras i fall Postvägen försvinner. 
Tekniska nämnden ger närmare utlåtande då detaljplanen 
presenteras.  
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
--------------  

Kst § 24/20.2.2013 
Områdesarkitekten föreslår följande kompletteringar till 
målsättningarna: 
- Mot kvarter 100 lämnas ett 15 m brett parkområde som 

kompenserar Postvägens ändring till kvartersmark, bildar en 
skyddszon mot radhusbebyggelse och förbättrar bybilden. 

 
- Planens byggnadsrätt definieras enligt följande: det 

befintliga exploateringstalet 0,25 höjs till 0,35. Detta 
innebär, att områdets totala byggnadsrätt blir ca 5200m2 
dvs. ca 40 % högre än nuvarande 3700 m2. 
Kvartersområdets totalareal blir ca 14880 m2 och 
parkområdets ca 1150 m2. 

 
- I planen definieras de nya byggnadernas högsta tillåtna 

gavelbredd, fasad- och takåslängd, taklutning samt höjden 
på tacknock, bilaga D1 § 24/13 kst. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer 
målsättningarna med områdesarkitektens kompletteringar, 
bilaga D2 § 24/13 kst. Vidare godkänner kommunstyrelsen Åsa 
Mattsson som planläggare under förutsättning att 
målsättningarna fastställs.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
--------------  

Kst § 34/6.3.2013 
Beslut: 
Regina Lindblom föreslog att ärendet bordläggs till juni 2013. 
Förslaget understöddes av Torbjörn Björkman och Isabella 
Sarling. Med hänvisning till kommunens förvaltningsstadga 25 § 
krävs att beslutet biträds av minst hälften av de närvarande 
ledamöterna när det gäller ett tidigare bordlagt ärende. 
Förslaget vann inte understöd av Roger Höglund, Sven-Anders 
Danielsson, Per Lycke och Lene-Maj Johansson och 
sakärendet återtogs till behandling.  
Sven-Anders Danielsson föreslog understödd av Lene-Maj 
Johansson och Roger Höglund att kommundirektörens förslag 
skulle godkännas med ändringen att exploateringstalet ändras 
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till 0,40, dock så att högst 5000 m2 av tomtens yta får bebyggas. 
Förslaget ställdes mot kommundirektörens förslag. Roger 
Höglund, Sven-Anders Danielsson, Per Lycke och Lene-Maj 
Johansson röstade för Danielssons förslag medan Regina 
Lindblom, Torbjörn Björkman och Isabella Sarling lade ned sina 
röster. Således vann Sven-Anders Danielssons förslag.  
---------------  

Kfm § 12/25.4.2013 
 

Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer 
målsättningarna för detaljplanering av kvarter 101 och tomt 5 i 
kvarter 90 samt gatuområde i Godby by enligt följande: 

• Områdets användning ändras till kvartersområde för 
handel, förvaltning och service, där bostäder 
nödvändiga för övervakning och underhåll tillåts. 

• Exploateringstalet ändras till 0.40, dock så att högst 
5000 m2 av tomtens yta får bebyggas. 

• Hårdgjorda ytor minimeras, om möjligt undviks 
asfaltering. Grus, armerat grus, ”gröna tak” o.likn. ska 
prioriteras. 

• För att förbättra byabilden visas en skyddszon som skall 
planteras mot väg och GC-väg. Mot 
egnahemshustomter lämnas skyddszon som skall 
planteras alternativt ett minst 1,8 meter högt bullerplank. 

• Postvägen ändras till kvartersområde, trafiken leds via 
Björkvägen eller löses så att området som helhet får en 
god trafiklösning. 

• Kommunalteknik: fjärrvärme-, vatten- och 
avloppsledningar som går i Postvägen flyttas enligt 
överenskommelse med kommunen – 
planläggningsavtal. 

• Övriga ledningar omplaceras eller kablas där så krävs. 
• I övrigt skall ändringarna i detaljplanen göras så att 

byabilden inte försämras och så att ny bebyggelse på 
området anpassas till kringliggande bebyggelse.  

• Mot kvarter 100 lämnas ett 15 meter brett parkområde 
som kompenserar Postvägens ändring till kvartersmark, 
bildar en skyddszon mot radhusbebyggelse och 
förbättrar byabilden. 

• I planen definieras de nya byggnadernas högsta tillåtna 
gavelbredd, fasad- och takåslängd, taklutning samt 
höjden på taknock. 

Bilaga A § 12/13 Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. Vidare 
uppmanade kommunfullmäktige kommunstyrelsen att i 
brådskande ordning framta ett förslag till god trafiklösning 
för hela området med hänsyn till boendet och miljön. 
Jäv: 
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Dick Lindström anmälde jäv. Kommunfullmäktige 
konstaterade att jävsgrund förelåg och Lindström deltog inte 
i ärendebehandlingen.  

-------------------- 
 
 
Kst § 153/21.8.2013 

Fastighets Ab Atum anhåller om fastställande av 
detaljplaneändring för kvarter 90 och 101 samt gatuområde i 
Godby by, bilaga B § 153/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende. Berörda fastighetsägare kontaktas minst 7 dagar 
innan planen ställs ut. Under utställningstiden begärs 
utlåtanden över planen och dess konsekvenser av tekniska 
nämnden, byggnadsnämnden, Finströms kommunaltekniska Ab 
samt områdesarkitekten. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

 
BN § 101/24.9.2013 

Uppta till behandling begäran om utlåtande från 
kommunstyrelsen i Finström gällande ändring av detaljplan för 
kvarter 408 och 101 i Godby, bilaga A§101 BN/13. 
 
Konstateras inledningsvis att det inte planerats in en skyddszon 
mot grannarna i söder och att det inte visas huruvida infarten till 
fastigheten Bönehuset 5:18 påverkas. Nämnden har tidigare 
framhållit att infarten skall bevaras. I förslaget till ändring är 
Postvägen borttagen och ingen infart visas, samtidigt finns det 
inget som förbjuder den. Det vore bra med ett förtydligande hur 
det är tänkt, för kommunens del och för fastighetsägarens 
rättssäkerhet.  
 
Vid gränsen mot Björkvägen i söder är det tillåtet med infart. 
Trafikmängden förbi de bostadshusen kan bli ohållbar, men det 
går inte att förutsäga utan en trafikundersökning. Det finns två 
alternativ: 1) Infart från Björkvägen tillåts inte, 2) Bostadshusen 
längs Björkvägen i söder och Postvägen förses med ett högt 
och tätt plank med grind som skydd mot den olägenhet som kan 
uppstå.  
 
De tänkta infarterna på norra sidan torde vara en bra lösning, i 
synnerhet ifall de är avsedda för varutransport som nu belastar 
Postvägen och Björkvägen. Enligt fastställd detaljplan för 
Påsaområdet skall en ny väg byggas från Getavägen till 
Sandbol. Från Sandbolvägen ansluter Björkvägen och leder till 
kvarter 408, Fastighets Ab Atum. På så vis skulle utökningen av 
området avsett för handel, förvaltning och service inte orsaka 
en massiv ökning av trafiken via de södra infarterna. 
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I det västra området av kvarter 408 föreslås 2½ våningar tillåts, 
vilket överensstämmer med byggnadsnämndens tidigare 
utlåtande, att det vore möjligt att bygga t.ex. bostäder ovanför 
affärsutrymmen. 
 
Det borde ske en ändring av vägnamnen eller var gränserna 
mellan dem dras. Som det är nu upphör Björkvägen plötsligt 
varpå Postvägen börjar och tvärtom. Ett vägnamn borde inte 
ändra förrän vägen fysiskt upphör eller går över till en korsning. 
Gällande förslag kan orsaka missförstånd. 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner utlåtande 
och önskar att kommunstyrelsen beaktar synpunkterna. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag samt konstaterande att den 
planerade Sanbolvägen och förlängningen av Björkvägen bör 
utföras för att en expansion skall vara möjlig. 
 
Dick Lindström anmälde jäv som godkändes och deltog ej i 
ärendets 
behandling. 
------------------- 

TN § 59/1.10.2013 
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande över planen och 
dess konsekvenser av tekniska nämnden för kvarter 101 och 
tomt 5 i kvarter 90 samt gatuområde i Godby by.  
Bilaga B § 59/13 TN 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar att detaljplaneändringen godkänns. 
Trafiklösningar för fastigheterna Bönehuset 5:18 och Rosenlund 
5:125 bör lösas mellan fastighetsägarna. Dagvatten, färskvatten 
och avloppsledning finns färdigt för området. 
Beslut:  
Beslut enligt förslag 
--------------  

TN § 71/22.10.2013 
En rättelseyrkan har kommit in gällande beslutet nedan: 
 

Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande över planen 
och dess konsekvenser av tekniska nämnden för 
kvarter 101 och tomt 5 i kvarter 90 samt gatuområde i 
Godby by.  

 Bilaga B § 59/13 TN 
 
 Förslag: 

Tekniska nämnden förordar att detaljplaneändringen 
godkänns. 
Trafiklösningar för fastigheterna Bönehuset 5:18 och 
Rosenlund 5:125 bör lösas mellan fastighetsägarna. 
Dagvatten, färskvatten och avloppsledning finns färdigt 
för området. 

 
 Beslut:  
 Beslut enligt förslag TN § 59/1.10.2013 
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 Bilaga F § 71/13 TN  

Förslag: 
Eftersom beslutet endast gäller beredning kan enligt 112 § i 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas.  
Beslut: 
Tekniska nämnden beslöt att beakta rättelseyrkan och återtar 
tidigare utlåtande om Trafiklösningar för fastigheterna 
Bönehuset 5:18 och Rosenlund 5:125 bör lösas mellan 
fastighetsägarna.  
Tekniska nämnden beslöt vidare att avvakta den under 
utredning varande helhetslösningen för trafiken i området. 
-----------------  

Kst § 205/30.10.2013 
Förslaget till detaljplan var utställt till allmänt påseende under 
tiden 13.9 – 13.10.2013. Under utställningstiden inkom 5 
anmärkningar mot planen. Vidare har områdesarkitekten givit 
ett utlåtande, bilaga B § 205/13 kst.  
Konstateras att samtliga inkomna anmärkningar bl.a. gäller 
trafiklösningar i området. Kommunen utreder som bäst en 
helhetslösning för trafiken i Godby vilken sammanhänger med 
liggande förslag till detaljplan.  
Styrelsen för Finströms kommunaltekniska konstaterade vid sitt 
möte 2.10.2013 att inga invändningar mot detaljplaneändringen 
finns men att det i markanvändningsavtalet ska avgöras vilka 
ledningar som ska flyttas. Dagvatten, färskvatten och 
avloppsledning finns färdigt för området. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär planläggarens och områdesarkitektens 
utlåtanden över inkomna anmärkningar samt att nämndernas 
beslut beaktas. Vidare konstaterar kommunstyrelsen att 
trafiklösningen i området ska lösas innan detaljplanen kan 
godkännas av kommunfullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------  

Kst § 278/18.12.2013 
Områdesarkitekten och planläggaren har tagit del av och 
bemött de inkomna anmärkningarna, bilaga A § 278. 
Områdesarkitekten föreslår följande ändringar i förslaget till 
detaljplan i anledning av anmärkningarna: 

• Infart till fastighet 5:18 visas på västra sidan av tomten 
med beteckningen körförbindelse inom området 

• Att taknockens högsta höjd på HF-området tillåts vara 
+10 meter. 

Till den del anmärkningarna berör trafiklösning i området 
hänvisas till ärendet Vägplan i Godby. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar områdesarkitektens bemötanden 
och förslag till ändringar, dock så att taknockens höjd kan vara 
+14 meter men att vägg över +10 meter ska brytas på minst en 
punkt. Berörda markägare delges beslutet. Vidare ska 
byggnadsnämndens utlåtande beaktas gällande en skyddande 
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zon på södra sidan av nuvarande kvarter 101 samt att 
vägnamnen inom planområdet förtydligas.  
Beslut: 
Regina Lindblom föreslog att taknockens högsta höjd på HF-
området ska tillåtas vara högst +10 meter i enlighet med 
områdesarkitektens förslag till ändring. Lindbloms förslag vann 
understöd varefter förslaget ställdes mot kommundirektörens 
förslag. Efter omröstning med röstningssiffrorna 3-4 vann 
Lindbloms förslag. I övrigt godkände kommunstyrelsen 
kommundirektörens förslag. Omröstningsprotokoll, bilaga C § 
278/13 kst.  
-----------------  

Kst § 13/22.1.2014 
En rättelseyrkan har riktats till kommunstyrelsen angående 
beslut § 278 den 18 december 2013 där ägaren av fastigheten 
5:18 kräver ett förtydligande över beslutet angående 
Körförbindelse inom området för den berörda fastigheten. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut har fattats om att 
Körförbindelse inom området för fastighet 5:18 ska ingå i 
detaljplanen för området, genom att man i § 278/18.12.2013 har 
omfattat områdesarkitektens förslag om detsamma. 
Rättelseyrkan föranleder inga vidare åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  

Kst § 161/25.6.2014 
Fastighets Ab Atum har inlämnat ett reviderat förslag till 
detaljplan för kvarter 90 och 101 i Godby, bilaga C 1 § 161/14 
kst. Konstateras att det sedan ärendet senast behandlats i 
kommunstyrelsen förts en dialog mellan kommunen och boende 
i området samt mellan kommunen och Fastighets Ab Atum med 
syftet att få ett för alla parter acceptabelt detaljplaneförslag. 
Vidare har en skrivelse av Fastighets Ab Atum den 5.3.2014 
och en av boende i området den 18.5.2014 riktats till 
kommunen, bilaga C 2 § 161/14 kst.  
Kommunen har parallellt med detta ärende framarbetat en 
trafikplan för Godby. Till den del trafikplanen berör det aktuella 
detaljplaneområdet ska den beaktas i planeringen.  
Angående skrivelsen från Fastighets Ab Atum kan 
sammanfattningsvis konstateras att företaget inte önska några 
begränsningar gällande tillträdet till fastigheten vilket innebär att 
det förutom de nuvarande infarterna vid von Knorringsvägen 
och Postvägen ska möjliggöras infart norrifrån när 
Sandbolvägen/Björkvägen förverkligas.  
I skrivelsen från de boende i området framförs bl.a. att det inte 
är acceptabelt att den norra delen av Postvägen (som delar 
kvarter 90 och 101) upphävs vilket särskilt påverkar infarterna 
till fastigheterna 5:18 och 5:16 och vägrätten till fastighet 5:125. 
Vidare konstaterar de boende att det i detaljplaneförslaget 
definierade bullerskyddet inte i tillräklig grad skyddar 
fastigheterna.   
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Gällande det reviderade förslaget till detaljplan konstateras 
följande: 
a) Det av kommunstyrelsen den 18.12.2013 fattade beslutet 

om takhöjd om högst +10 meter visas som +12 meter i 
planen.  

b) Parkområdet mot väster har ändrats från 15 meter till 10 
meter 

c) Ingen infart visas västerifrån till fastighet 5:18. 
d) Ingen skyddszon anges på södra delen av kvarter 101. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter om följande revideringar och 
förtydliganden till detaljplaneförslaget: 
1) Parkområdet på västra sidan om planeområdet ändras till 

15 meter brett, med tillägget att kompletterande barr- och 
lövträd ska vara minst 2 meter höga. 

2) Körförbindelse inom området till fastighet 5:18 västerifrån 
anvisas i planen   

3) På södra sidan av nuvarande kvarter 101 införs en 8 meter 
bred skyddszon med beteckningen och föreskrivningen; Del 
av område, där en tät randzon av träd och buskar skall 
planteras, trädhöjden ska vara minst 2 meter. 

4) På norra delen av planområdet, förutom vid eventuella in-
/utfarter införs ett förtydligande gällande krav på 
planteringar; Vid området skall planteras en häck av 
pelartujor med en höjd på minst 1,5 meter.  

5) Vidare ska en definition av de av statsrådet fastställda 
bullervärdena införas i planen.  

6) Högsta höjden för fasadlivets och vattentakets 
skärningspunkt ändras till 10 och maximalt våningsantal till 
II. 

Den anvisade höjden på träd och tujor hänvisar till plantornas 
höjd vid plantering.  
Områdesarkitekten medverkar vid mötet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
------------------  

Kst § 174/10.9.2014 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att följande revideringar görs till 
förslaget: 
1) Parkområdet på västra sidan om planeområdet ändras till 

15 meter brett, med tillägget att kompletterande barr- och 
lövträd ska vara minst 2 meter höga. Däremot kan 
beteckningen ”Del av område som skall planteras” utgå vid 
parkområdet. 

2) På södra sidan av nuvarande kvarter 101 införs ett 4 meter 
brett område som skall planteras. Trädhöjden skall vara 
minst 2 meter. 

3) På norra delen av planområdet, förutom vid eventuella in-
/utfarter införs ett förtydligande gällande krav på 
planteringar; Vid området skall planteras en häck av 
pelartujor med en höjd på minst 1,5 meter.  
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4) Vidare ska en definition av de av statsrådet fastställda 
bullervärdena införas i planen.  

5) Beteckningen Högsta höjd för byggnadens vattentak skall 
ändras till Högsta höjd för byggnadens taknock. 

Den anvisade höjden på träd och tujor hänvisar till plantornas 
höjd vid plantering. När revideringarna gjorts kan planen 
föreläggas kommunfullmäktige för fastställelse.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  

Kst § 214/16.10.2014 
Planläggaren har inkommit med ett reviderat förslag för 
detaljplan i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 10 
september 2014, bilaga A § 214/14 kst.  
Konstateras att planförslaget och ovan nämnda beslut i viss 
mån avviker från de beslut som tidigare fattats i ärendet. 
Sådana ändringar i planen, i förhållande till tidigare utställd 
plan, har dock inte skett som kräver att planen ställs ut till 
allmänt påseende. Innan kommunfullmäktige kan fastställa 
planen ska ett planläggningsavtal godkännas. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer planen 
under förutsättning att ett planläggningsavtal godkänts.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kfm § 51 
Bilaga C § 51/14 kfm.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer planen 
under förutsättning att ett planläggningsavtal godkänts.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
Jäv: 
Fullmäktigeledamot Dick Lindström anmälde jäv. 
Kommunfullmäktige beslöt att jävsgrund förelåg och Lindström 
deltog inte i ärendebehandlingen. 
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UTLÅTANDE ÖVER VERKSTÄLLANDE OCH FINANSIERING AV KOMMUNERNAS 
SOCIALTJÄNST  

Kst § 181/10.9.2014 
Landskapsregeringen begär kommunernas utlåtande över 
lagberedningsgruppens slutrapport angående verkställande av 
Kommunernas socialtjänst samt på finansavdelningens förslag 
till finansiering av myndigheten, bilaga D § 181/14 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär in socialnämnden yttrande över 
lagberedningsgruppens slutrapport samt finansavdelningens 
förslag till finansiering. Vidare anhåller kommunstyrelsen hos 
landskapsregeringen om förlängd remisstid t.o.m. den 15 
oktober 2014.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

SocN § 65/23.9.2014 
 
På begäran av kommunstyrelsen Kst § 181, 10.9.2014. ges 
följande utlåtande. 
 
Gällande förslaget på en samordning av den sociala servicen 
kan socialnämnden i Finström konstatera, att det idag finns 
olika samarbetsformer på norra Åland och med andra 
grannkommuner. Geta och Finström har ett samarbetsavtal 
gällande hela socialvården inklusive äldreomsorgen. Inom 
barnskyddet finns samarbetsavtal med Saltvik, Sund, Vårdö, 
Hammarland och Eckerö. Personalgrupperna inom 
socialvården har ett nära samarbete på norra Åland.  
Förslaget på gemensam socialtjänst på hela Åland exkluderar 
äldreomsorgen och barnomsorgen, varför bör framgå att det 
finns en s.k. delad tjänst i vilken äldreomsorgen ingår, varför om 
Kst förverkligas, kommer handläggningen av äldreomsorgen att 
behöva ordnas på ett annat sätt.  
Gällande huvudmannaskapet för lagberedningsgruppen 
framkommer att det är Ålands Omsorgsförbund k.f. som genom 
lagstiftningsförändringar kan ta emot kommunernas socialtjänst. 
I juridisk mening blir det fråga om en ombildning av det 
befintliga kommunalförbundet men i praktiken handlar det om 
att bygga upp en helt ny myndighet. Ålands hälso- och sjukvård 
har som organisationsmodell inte debatterats seriöst. I riket 
håller man som bäst på att genom lagstiftning samordna 
socialvård och sjukvård. Det är ett faktum att sjukvården hör till 
kommunen i riket. Att Åland valt en annan väg kan innebära 
behov av mera resurser inom lagberedningen på Åland 
Sote-reformen i Finland som handlar om ordnandet av social- 
och hälsovården går bl a ut på att integrera socialvården med 
hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet informerar 
gällande Sote-reformen bl a att ”Ett centralt medel för reformen 
är en så omfattande integration av social- och hälsovården som 
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möjligt, så att bas- och specialservicen bildar en 
sammanhängande servicehelhet. Då kan invånarnas 
servicebehov beaktas i sin helhet och tillgången till närservice 
tryggas i hela landet. Administrationen av servicen ska 
förtydligas och effektiviseras. 
Förslaget har skickats på remiss den 18 augusti. Propositionen 
tas upp i riksdagen i november. De nya social- och 
hälsovårdsområdena inleder sin verksamhet enligt den tidigare 
planen den 1 januari 2017.” 
Det finns således tunga argument för att även socialvården på 
Åland borde integreras med Ålands hälso- och sjukvård istället 
för Ålands Omsorgsförbund k.f. 
Det finns en oro att all service flyttas till Mariehamn och detta är 
helt klart en nackdel för kommuninnevånarna. Det optimala vore 
nog en norr - åländsk samarbetsform.  
Det framkommer att personalstyrkan kommer att minskas för 
den kommunala socialtjänsten. Detta väcker naturligtvis oro 
bland socialarbetarna. Det blir också en fråga vad man som 
socialarbetare är mest intresserad av att arbeta med och om 
hur de olika arbetsprestationerna skall värderas. Det är ett 
faktum att det i dagsläget finns socialarbetare som är mera 
specialiserade än andra p.g.a. av organisatoriska olikheter. Å 
andra sidan finns det mycket erfarna socialarbetare från 
landsbygdskommunerna som arbetat med flera olika sociala 
lagstiftningar. Oberoende av dessa olikheter är det ytterst viktigt 
att landskapsregeringen börjar fundera över hur man kan 
reformera och modernisera behörighetskraven för 
socialarbetartjänster. Den behörighetslag som gäller för Åland 
idag för socialarbetare är föråldrad i relation till den som gäller i 
riket. 
 
Lagberedningsgruppen listar frågor som fortfarande är olösta i 
den förslagna modellen. Dessa frågor saknar inte betydelse. 

• Ingångna avtal, kan vara hyresavtal, avtal om 
köptjänster mellan kommuner eller tredje sektorn. 

• Frågan om hemtjänst för personer som inte hör till 
kategorin äldreomsorg. Kommer kommunal socialtjänst i 
sin tur tvingas att köpa dessa tjänster för barnfamiljer 
och funktionshindrade från respektive hemkommun. 

• Stöd för närståendevård för unga och äldre är ett delat 
verksamhetsområde mellan äldreomsorg och 
handikappservice. 

• Serviceboende och institutionsvård för personer som 
inte hör till kategorin äldre personer. Befintliga boenden 
administreras av äldreomsorgen men det är ett faktum 
att även finns yngre personer som formellt omfattas av 
handikappservice inom denna form av boende. 
 

Det är viktigt att samtliga inser, att om den kommunala 
socialtjänsten blir ett faktum, bör det finnas en vilja till 
samarbete, en vilja till möte mellan olika socialarbetare med 
olika erfarenhetsområden som inte värderas sämre eller bättre. 
Förbehållslöst bör en ny arbetsgrupp kunna börja samarbeta 
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med varandra och behandla varandra jämlikt och med respekt 
och undvika att bygga in konflikter. Handledning kommer att 
vara helt nödvändig. 
 
Frågan är om tvångslagstiftning på Åland med den stark 
förankring i hemkommunerna som råder är så lyckad.  
Slutligen gällande ekonomin konstateras att det vore till fördel 
att landskapsandelsreformen skulle vara klar innan den 
eventuella samhällsreformen genomförs för att kommunen 
skulle få en rättfärdig bild av kommande ekonomiska 
möjligheter. Fördelningsnyckeln, som ÅSUB utformat verkar väl 
genomtänkt men som sagt, det finns i dagsläget inga garantier 
för att verkligheten blir som den säger. 
 
Socialchefens förslag: 
Reformer är nödvändiga men i detta skede finns för många 
frågetecken för att socialnämnden i Finström förbehållslöst skall 
kunna ge sitt positiva förord. Ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden omfattar socialchefens förslag. 
------------------  

Kst § 215/16.10.2014 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
socialnämndens yttrande kring lagberedningsgruppens 
slutrapport angående verkställande av Kommunernas 
socialtjänst samt på finansavdelningens förslag till finansiering 
av myndigheten, omfattas som kommunens utlåtande.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------  

Kfm § 52 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
socialnämndens yttrande kring lagberedningsgruppens 
slutrapport angående verkställande av Kommunernas 
socialtjänst samt på finansavdelningens förslag till finansiering 
av myndigheten, omfattas som kommunens utlåtande.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige omfattade enhälligt styrelsens förslag till 
yttrande och lyfter särskilt fram följande områden som är viktiga 
att utreda och klargöra innan ett möjligt verkställande av kst 
reformen: 

• Att landskapsandelssystemet inklusive finansieringen av 
den nya myndigheten ska vara klar 

• Att lagberedningsgruppens frågeställningar utreds 
• Att ÅHS som huvudman för myndigheten utreds 
• Att närheten till servicen tryggas  
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• Att frågan kring personalens ställning i kommunerna 
utreds 

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING – KYRKVÄGEN 

Kst § 75/2.4.2014 
Kjell Mattsson anhåller om en ändring av detaljplan i kvarter 37 
tomt 1 och 2 i Godby. Genom ändringen slås tomt 1 och 2 ihop, 
bilaga C § 75/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär utlåtande över förslaget till ändring av 
detaljplanen av tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt 
områdesarkitektkontoret.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------  

TN § 39/30.4.2014 
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande av tekniska nämnden 
gällande en anhållan om en ändring av detaljplan i kvarter 37 
tomt 1 och 2 i Godby. 
Tomt 2 är i princip överexploaterad medan tomt 1 är obebyggd.  
Exploateringen av tomt 2 har tidigare godkänts av kommunen 
vid en ansökan om undantag, vilket var möjligt i den tidigare 
lagstiftningen.  
Planändringen påverkar inte tekniska nämndens 
verksamhetsområde 
Bilaga C § 39/14 TN 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar att detaljplanen ändras. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag med tillägget att inga nya infarter får 
byggas till tomten. 
------------------  
 

Bn § 56/2.5.2014 
Byggnadsinspektören ställer sig positiv till en sammanslagning 
av tomt 1 och 2 i kvarter 37. Tomt 2 är i princip överexploaterad 
medan tomt 1 är obebyggd. Det bör betonas att exploatering av 
tomt 2 godkänts av kommunen vid ansökan om undantag, vilket 
var möjligt i den tidigare lagstiftningen.  
 
Ifall tomterna slås samman kommer den slutliga exploateringen 
att vara acceptabel.  
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden förordar att detaljplanen 
ändras men även förnyas. Den gällande planen är nämligen 
uppgjord år 1964. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
--------------------  

Kst § 112/14.5.2014 
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Områdesarkitekten förordar att anhållan godkänns under 
förutsättning att de delar av fastigheten Solgläntan 6:179 som 
enligt gällande detaljplan från 1965 hör till park- och 
vägområden också i planländringen anvisas som park- och 
vägområden och att dessa genom planläggningsavtal överlåts 
till kommunen, bilaga F § 112/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner Kjell Mattssons anhållan om 
ändring av detaljplan i kvarter 37 tomt 1 och 2. Tiina Holmberg 
godkänns som planläggare och nämndernas samt 
områdesarkitektens utlåtanden ska beaktas i 
detaljplaneändringen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------  

Kst § 175/10.9.2014 
Planläggaren har inkommit med ett förslag till detaljplan i 
enlighet med anhållan samt områdesarkitektens och 
nämndernas utlåtanden, bilaga A § 175/14 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 § 218/16.10.2014 
Planen var utställd under perioden 24.9 – 7.10.2014. Under 
utställningstiden inkom ingen anmärkning. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
planen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------------  

Kfm § 53 
Bilaga D § 53/14 kfm. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
planen.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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HEMSTÄLLNINGSMOTION – HUNDRASTGÅRD  

 
 

Kfm § 9/30.1.2014  
Solveig Gestberg inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att kommunstyrelsen skall utreda möjligheten 
att inrätta en hundrastgård i Godby, Bilaga B § 9/14 kfm. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
------------------------- 
 

Kst § 29/12.2.2014 
Hemställningsmotion, Bilaga A § 29/14 kst. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda 
ifall lämpligt område för hundrastgård i Godby finns tillgängligt, 
en kostnadskalkyl på staket och möjlig övrig utrustning samt en 
plan på hur skötseln av rastgården skulle ske.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------------- 
 

TN § 29/2.4.2014   
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheterna 
att anlägga en hundrastgård i Godby. Per Lindblom har 
undersökt möjligheten med museibyrån att använda den 
befintliga inhägnaden vid kungshögarna på jordgubbsåkrarna 
men den möjligheten finns inte. 
Förslag: 
Tekniska nämnden ger uppdraget vidare till kultur- och 
fritidsnämnden då hundrastgårdar inte ligger inom tekniska 
nämndens verksamhetsområde. 
Lämpliga områden kan vara i anslutning till smådjurskliniken, 
mellan Rosengård och Getavägen eller i industriområdet bakom 
Optinova. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
-------------  

Kst § 92/16.4.2014 
Tekniska nämnden har utrett frågan om möjlig placering av en 
hundrastgård i Godby området och föreslår som tänkbara 
platser; i anslutning till smådjurskliniken, mellan Rosengård och 
Getavägen eller i industriområdet bakom Optinova. Vidare 
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konstaterar tekniska nämnden att ärendet bör utredas vidare av 
kultur- och fritidsnämnden.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär kultur och fritidsnämndens utlåtande 
över placering, skötsel, investerings- och driftskostnader samt 
önskad omfattning av en hundrastgård i Godby. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

Kfn § 35/8.9.2014 
Kommunstyrelsen begär kultur- och fritidsnämndens utlåtande 
över placering, skötsel, investerings- och driftskostnader samt 
önskad omfattning av en hundrastgård i Godby. 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden ger utlåtande enligt Bilaga 1 och 
framhåller att om en hundrastgård i Godby blir aktuell bör den 
anläggas och administreras av en förening eller intressegrupp. 
Beslut: 
Förslaget godkändes.  
--------------  

Kst § 221/16.10.2014 
 

Konstateras att förutsättningar för anläggande av en 
hundrastgård finns och att möjliga placeringar av denna utretts 
av tekniska nämnden. Investeringskostnaden är c. 6.500 € för 
en c. 1600 m2 stor rastgård. Vidare föreslår kultur- och 
fritidsnämnden att en hundrastgård anläggs och administreras 
av en förening eller intressegrupp och att kommunen kan 
arrendera ut marken kostnadsfritt. Placering av hundrastgården 
bör ske i samråd med möjliga grannar och efter diskussioner 
med hundägare, bilaga C § 221/14 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen har utrett ärendet och konstaterar att det 
finns förutsättningar för en hundrastgård i Godby och att 
kommunen vid behov kan utarrendera mark avgiftsfritt till en 
förening eller intressegrupp som åtar sig att anlägga, sköta och 
bekosta driften av rastgården.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslöt vidare att ge 
kultur- och fritidschefen i uppdrag att informera allmänheten om 
möjligheterna till hundrastgård. 
------------------  

Kfm § 54 
Bilaga E § 54/14 kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

BESVÄRSANVISNING 
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Kfm § 55 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 19:52. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
 
 

FRÅGESTUND  

Under frågestunden diskuterades följande ärenden: 
 

• Hemställningsmotion angående 
sammanslagningsutredning 

• Hemställningsmotion angående Björsby korsningen 
• Försäljning av kommunens fastigheter 
• Kommunens omstrukturering 
• Socialkansliets lokaler 
• Skyltar vid kommungränserna  
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträd  Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 23.10.2014   §§ 46-55 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
46-55 
 
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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