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§ 67 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 67  
 Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
 Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och beslutför. 
------------- 

§ 68 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 68  
 Utse protokolljusterare.  

Beslut:  
Kommunstyrelsen utsåg Sven-Anders Danielsson och Katarina Gäddnäs till 
protokolljusterare. 
------------- 

§ 69 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 69  
 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 Beslut: 

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande tillägg: 
- Försäljning av hyreshus 
------------- 

§ 70 DELGIVNINGAR 

KST § 70  
Delgivning av följande handlingar: 
De Gamlas Hems förbundsfullmäktigeprotokoll 1/2015 – 18.3.2015 
Ansökan om utmärkelsetecken (Statens Ämbetsverk Nr 2 15 L10) 
Nytryck av busstidtabell (ÅLR 2014/9084) 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 71 PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

KST § 71  
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder och övriga organ: 
Byggnadsnämnden 2/15 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 4/15 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

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

§ 72 KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM 

KST § 72  
4/2015: Beslut om tillfälligt nedsatt arbetstid 
5/2015: Beviljande av tjänsteldighet och kostnader för kurs 
 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 ------------- 
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§ 73 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE HASTIGHETSSÄNKNING BASTÖVÄGEN 

KST § 73  
Ålands landskapsregering inbegär utlåtande kring en anhållan från boende på 
Bölsviksvägen om hastighetssänkning från 70 km/h till 50 km/h på Bastövägen. 
Enligt anhållan önskar de boende även ett övergångsställe, tillåtelse att sätta upp en 
varningsskylt för barn samt en väntkur som de skulle bekosta själva.  

 Landskapsregeringen har via e-post förlängt utlåtandetiden till 10.4.2015. 
  

Kommuningenjören har på tjänstemannanivå gjort ett förslag på utlåtande. 
Bilaga A § 73/15.  

 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger utlåtande till Ålands landskapsregering i enlighet med bilaga 
A § 73/15.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 74 PRELIMINÄRT BOKSLUT ÅR 2014 

KST § 74  
Det preliminära bokslutet för år 2014 presenteras, bilaga B § 74/15. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar det preliminära bokslutet till kännedom och 
återremitterar ärendet för vidare beredning. Det preliminära bokslutet delges 
fullmäktige för information. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 75 ERBJUDANDE OM KÖP AV DETALJPLAN 

Kst § 25/18.2.2015 
  
 Kommunen beslöt i december 2014 att köpa markområdet Sandbol i Godby. De 

tidigare ägarna lät år 2010 uppgöra ett förslag till detaljplan för området som 
tidigare behandlats i kommunens beslutsorgan men som inte fastställts. Tim 
Bomansson och Tom Bomansson erbjuder nu kommunen att för 5.680 €, vilket 
motsvarar själkostnadspriset, köpa förslaget till detaljplan som gjorts av 
områdesarkitekt Ursula Koponen.  

 Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen besluter att köpa detaljplanen med hänvisning till att den i 

uppgjord form motsvarar de planer kommunen har för området samt att 
försäljningspriset motsvarar eller är lägre än den kostnad kommunen skulle ha för 
uppgörande av en egen plan. 

 Beslut: 
 Kommunstyrelsen beslöt att begära tekniska nämndens och byggnadsnämndens 

utlåtande över förslaget till detaljplan för Sandbol området.  
------------- 

 
TN § 6/10.3.2015 
  
 Kommunstyrelsen har begärt tekniska nämndens utlåtande gällande förslag till 

detaljplan.  
 Förslag: 
 Tekniska nämnden förordar ett köp av förslag till detaljplan. Ärendet är tidigare 

behandlat i TN § 74/18.11.2014 till vilket nämnden hänvisar till. 
 Beträffande dagvattnet bör Ålands Vatten höras då området ligger inom deras 

tillrinningsområde. 
 Beslut: 
 Beslut enligt förslag. 

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

BN § 27/31.3.2015  
 
Uppta till behandling begäran om utlåtande från kommunstyrelsen i Finström 
gällande köp av förslag till detaljplan för området Sandbol. Det uppgjorda förslaget 
till detaljplan är välutformat, mindre justeringar kan göras enligt kommunens egna 
behov. Men det finns inte utrymme för alternativa utformningar av planen pga. att 
det finns fornlämningar i området, bristen på alternativa infartsvägar till området 
och närheten till privat markområde i väster. Det liggande förslaget till detaljplan är 
som helhet att föredra och ta fram en ny plan är troligtvis kostsammare än den 
summa som anges i anbudet. Att ta fram en ny detaljplan skulle dessutom vara 
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tidskrävande och skjuta upp förverkligandet på okänd tid. Ifall kommunen ska 
kunna förverkliga området enligt planförslaget måste kommunen erhålla de 
immateriella rättigheterna.  
Förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden besluter att meddela kommunstyrelsen att det är mest 
kostnads- och tidseffektivt att köpa förslaget till detaljplan.  
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
------------- 

 
KST § 75  
 T.f. Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att köpa förslaget till detaljplan för området Sandbol 
från Tim Bomansson och Tom Bomansson för 5 680 euro. Pengarna tas från 
kommunstyrelsens budgetmoment för samhällsplanering. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 76 ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DETALJPLAN - BASTÖ 

Kst § 32/18.2.2015 
 
 Jancor Åland Ab anhåller om detaljplaneändring för del av fastighet 1:33. Grunden 

till att ändra planen är att möjliggöra en semester/fritidsby på området. Bolaget 
anhåller om att planen görs i samarbete med kommunen och 
områdesarkitektkontoret.   

 Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen beslutar att begära områdesarkitektkontorets och 

byggnadsinspektionens utlåtande över anhållan.  
 Beslut: 
 Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

------------- 
 
Bn § 26/31.3.2015 
 
 Uppta till behandling begäran om utlåtande från kommunstyrelsen i Finström 

gällande detaljplaneändring i Bastö. Anhållan om detaljplaneändring gäller del av 
fastigheten Vestergård 1:33 var Bastö stugby är beläget.  

 För att området ska kunna utvecklas är det nödvändigt att en ny detaljplan tas fram, 
vid behov av bakgrundsinformation kan man läsa BN § 17/ 13.02.2014 och 
utlåtande till förvaltningsdomstolen Dnr 2014/232.  

 Jancor Åland Ab har som målsättning att förnya detaljplaneområdet för att 
möjliggöra en semester/ fritidsby. Byggnadsnämnden ställer sig positiv till initiativet 
men för att kommunen ska kunna godkänna planering av ett område måste 
sökande kunna bestyrka sin ägo/nyttjanderätt. Lantmäteriförrättningen har ej 
vunnit laga kraft varför det ej går att bekräfta vilken det av området som tillhör 
Jancor Åland Ab och vilket område som tillhör säljaren.  

 Förslag till beslut:  
 Byggnadsnämnden meddelar kommunstyrelsen att det finns juridiska förhinder för 

planering av området i dagsläget. Tvisten om jordlegoförhållandet har behandlats 
vid Ålands tingsrätt, L14/1095. Ärendet är inte slutbehandlat. 

 Beslut: 
 Beslut enligt förslag. 

------------- 
 
KST § 76  

Områdesarkitektkontorets utlåtande i bilaga C § 76/15.  
 
Byggnadsnämnden och områdesarkitektkontoret ställer sig positiva till förslaget av 
detaljplaneförändringen men konstaterar att planområdets avgränsning, 1:33-
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M603, måste vara bestämd i en lantmäteriförrättning innan en ändring av 
detaljplanen kan genomföras. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar Jancor Åland Ab att det i nuläget inte går att göra en 
ändring i detaljplanen. Jancor Åland Ab uppmanas att komma in med en ny anhållan 
när planområdets avgränsning, 1:33-M603, är bestämd i en lantmäteriförrättning. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 77 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

KST § 77  
Ålands landskapsregering (ÅLR 2015/1722) inbegär kommunens utlåtande över Ubv 
BAB Östrahagens ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom 
(Jordgubbslandet, 60—408-2-37). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen som avger utlåtande 
över ansökningar om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet Åland. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar Ålands landskapsregering att kommunen inte har något 
att anföra i ärendet. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 78 UTSE REPRESENTANTER TILL BOLAGSSTÄMMOR/VÅRMÖTEN VÅREN 2015 

KST § 78  
Under våren hålls bolagsstämmor/vårmöten för kommunens dotter-,  intressebolag 
samt övriga förbund där kommunen bör vara representerad. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser representanter till följande bolagsstämmor/vårmöten samt 
besluter om eventuella direktiv: 
 
Finströms Kommunaltekniska Ab 
BAB Bärvägen 10-11 
Norra Ålands Avloppsvatten 
Ålands Idrottscenter Ab 
Ålands Vatten 
Mariehamns Energi 
Ålands Brand- och Räddningsförbund 
 
T.f. kommundirektören får i uppdrag att se till att inbjudan till 
bolagsstämmorna/vårmötena går till respektive representant. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen utsåg representanter enligt följande: 
 
Finströms Kommunaltekniska Ab – Rolf Karlsson, ers. Roger Höglund 
BAB Bärvägen 10-11 – Rolf Karlsson, er. Sven-Anders Danielsson 
Norra Ålands Avloppsvatten – Torbjörn Björkman, ers. Per Lycke 
Ålands Idrottscenter Ab – Sven-Anders Danielsson, ers. Rolf Karlsson 
Ålands Vatten – Roger Höglund, ers. Regina Lindblom 
Mariehamns Energi – Regina Lindblom, ers. Lene-Maj Johansson 
Ålands Brand- och Räddningsförbund – Per Lindblom, ers. Katarina Gäddnäs 

 ------------- 
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§ 79 FÖRSÄLJNING AV HYRESHUS 

TN § 6/30.1.2013 
De landskapsbundna lånen på hyreshuset vid Ribackagränd i Pålsböle är nu 
avbetalade och det betyder att kommunen kan sälja fastigheten om man så önskar. 
Kommunen äger totalt 70 stycken lägenheter och i det aktuella hyreshuset finns 9 
stycken av dem. 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen en försäljning av hyreshuset. 
Beslut: 
Tekniska nämnden beslöt att låta en fastighetsmäklare värdera hyreshusen vid 
Ribackagränd, Barrvägen 4 och Björkvägen 10 före nämnden förordar en 
försäljning. 
------------- 

 
TN § 39/6.5.2013 

Fastighetskonsult har värderat hyreshusen vid Ribackagränd, Barrvägen 4 och 
Björkvägen 10. Samtidigt värderades även Pålsböle skola. Bilaga B § 39/13 TN 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar en försäljning av hyreshusen för styrelsen samt påpekar 
att försäljningsintäkterna skall gå tillbaka till de återstående hyreshusen för 
renoveringar. Värderingen av Pålsböle skola lämnas vidare till styrelsen. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. Lars Rögård motsatte sig försäljningen av hyreshusen. 
------------- 

 
KST § 263/4.12.2013 

Bilaga F § 263/13 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter att sätta hyreshusen på 
Ribackagränd, Barrvägen 4 och Björkvägen 10 till försäljning.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 

 
KFM § 54/12.12.2013 

Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter att sätta hyreshusen på 
Ribackagränd, Barrvägen 4 och Björkvägen 10 till försäljning, Bilaga C § 54/13 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
------------- 
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KST § 79 
Hyreshuset på Ribackagränd 9 har varit ute till försäljning hos Mäklarhuset Åland 
Ab. Utgångspriset låg på 225 000 euro och högsta budet, som lades av Per och 
Maria Häggblom, landade på 305 000 euro.  
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyreshuset på Ribackagränd 
9 säljs för 305 000 euro till Per och Maria Häggblom. I enlighet med tekniska 
nämndens förslag föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att det som 
kvarstår av försäljningsvinsten efter alla omkostnader för försäljningen avsätts för 
renoveringar av kommunens fastigheter. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram 
en renoveringsplan som ska godkännas av kommunstyrelsen. 
Vidare befullmäktigar kommunstyrelsen t.f. kommundirektören att ingå ett köpebrev 
med Per och Maria Häggblom i enlighet med bilaga D § 79/15. I köpebrevet finns 
villkorat att köpet ingås under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
försäljningen och att beslutet vinner laga kraft. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 80 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KST § 80  
Sammanträdet förklarades avslutat kl.18:10. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
 

§ 81 FÖLJANDE SAMMANTRÄDE  

KST § 81  
T.f. kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum 22.4.2015. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 

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:  
68-74, 77, 79 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  
67, 75-76, 78 
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras 
över nedan nämnda beslut: 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: 
 
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 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Yrkandet ska 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 kommunmed-
lem 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 ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 
av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med 
anledning av rättelseyrkanden 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, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju 
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och 
räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Besvärsskrift 
I besvärsskiften ska 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 ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 
och postadress anges. 
Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 
kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 
eget ansvar. Handlingarna ska 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 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
 

 


