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PROTOKOLL                 
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 KOMMUNSTYRELSEN  7/14 
Sammanträdestid Onsdagen 16.4.2014  kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommunstyrelsen, sammanträdesrummet 
 
 
79 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
80 § Protokolljusterare  
81 § Föredragningslistan 
82 § Delgivningar 
83 § Protokoll från nämnder 
84 § Preliminärt bokslut 2013  
85 § Anhållan om kommunalt avlopp i södra Godby 
86 § Principer för prissättning av kommunens bostadstomter  
87 § Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag 
88 § Kompletteringsval för valnämnder och – bestyrelse 
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92 § Hemställningsmotion – hundrastgård  
93 § Trafikplan i Godby  
94 § Besvärsanvisning 
95 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 79 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 80 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Lene-Maj Johansson och Per Lycke till 
att justera dagens protokoll. 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 81 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan.  
 

DELGIVNINGAR 

Kst § 82 
Delgivning av följande handlingar: 

• Klientombudsmannens redogörelse år 2013, 1.4.2014 
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 § 83 

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

 
 

PRELIMINÄRT BOKLSUT 2013 

Kst § 84 
Ekonomichefen presenterar det preliminära bokslutet 2013, 
bilaga A § 84/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig det preliminära bokslutet 2013 
till kännedom och överför ärendet till kommunfullmäktige.  
Bilaga: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM KOMMUNALT AVLOPP I SÖDRA GODBY 

Kst § 85 
Boende i södra Godby anhåller genom Johan Granlund om att 
kunna ansluta deras fastigheter till det kommunala 
avloppsnätet, bilaga B § 85/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande gällande ansökan av 
Finströms kommunaltekniska Ab. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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PRINCIPER FÖR PRISSÄTTNING AV KOMMUNENS BOSTADSTOMTER 

 
TN § 80/17.12.2013 

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
se över prissättningen av kommunens tomter, Kst § 
203/30.10.2013. 
 
I dagsläget är kommunens tomtpris på planlagt område 6€/ m² 
enligt kommunfullmäktiges beslut 8.6.2006 § 34. Prissättningen 
borde ses över för att täcka kommunens kostnader men ej 
heller vara vinstbringande. I beslutet från KST nämns endast 
bostadstomter men det borde även gälla övriga tomter på 
planlagt område. 
 
Prissättningen för kommunens planlagda tomter bör motsvara 
de faktiska kostnaderna och basera sig huvudsakligen på 
följande punkter: 

• Råmarkens värde (anskaffning, kostnader för köpeavtal 
och utstyckning). 

• Planläggning (kartering, planläggning och övrig 
administration). 

• Projektering (kommunalteknik, el och gator samt 
handlingar). 

• Entreprenadkostnader (genomförande av kommunens 
del som projekterats). 

• Kostnader för att avsätta vissa områden till parkområden 
vilka inte ger intäkter. 

Ifall någon tomt är mycket attraktiv och flera är intresserade, 
borde det ordnas budgivning eller lottdragning. Det kan regleras 
i ett prospekt över det område som är aktuellt vid tillfället. 
 
De områden som berörs av en eventuell prisjustering är de som 
inte är förverkligade i dagsläget. De tomter som ej borde 
påverkas är de lediga som redan är försedda med anslutningar 
till kommunaltekniken. Områden som därmed berörs är Påsa, 
industriområdet och Norrhägnan. 
 
För att kommunen ska kunna fastställa kostnaderna för 
förverkligande av nya tomter och därmed prissättningen, bör en 
kostnadskalkyl göras redan före råmarkens köps. Om det är 
mark som kommunen redan äger borde en kalkyl göras före 
man fattar beslut om planläggning. 
 
Beredande tjänsteman: Byggnadsinspektören 
Föredragande tjänsteman: Kommuningenjören 
Förslag:  
Prissättning av kommunens nya tomter fastställs skilt för varje 
område baserat på de faktiska kostnaderna. Kommunen i 
samråd med Finströms Kommunaltekniska Ab bör fatta beslut 
för varje område ifall det skall förses med fjärrvärme eller ej 
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eftersom det påverkar kommunen, den enskilda köparen och 
fjärrvärmeleverantören. 
Anslutningsavgifterna för vatten, avlopp och fjärrvärme fastställs 
av Finströms kommunaltekniska Ab. 
Beslut: 
Tekniska nämnden arbetar fram ett dokument med regler för 
prissättning av kommunens nya tomter under våren 2014 på 
basen av förslaget. 
------------------------- 
 

TN § 27/1.4.2014 
Kommuningenjören har arbetat fram ett dokument med regler 
för prissättning, utgivning och försäljning av tomter i Finströms 
kommun.  
Bilaga C § 27/14 TN 
Förslag: 
Tekniska nämnden godkänner reglerna för prissättning, 
utgivning och försäljning av tomter i Finström och lämnar 
ärendet vidare till styrelsen 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
----------------  

Kst § 86 
Tekniska nämnden har framarbetat principer för prissättning av 
kommunens bostadstomter. Principerna utgår ifrån att 
försäljningspriset ska reflektera råmarkens värde, planläggnings 
– och projekteringskostnader samt kostnaderna för 
förverkligande av gatu- och grönområde samt kommunalteknik 
som inte ersätts med särskild avgift eller taxa. Vidare förslår 
tekniska nämnden att tomter inte bjuds till försäljning innan 
vägar och kommunalteknik är utbyggt, bilaga C § 86/14 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
principerna på prissättning av kommunens bostadstomter 
fastsälls i enlighet med bilaga, men med följande förtydligande i 
den inledande texten: 
Minimipriset för tomter fastställs på basen av: 

• Råmarkens faktiska eller uppskattade 
återanskaffningsvärde. 

• De faktiska kostnaderna för planläggning, projektering 
och förverkligande av gatu- och grönområden samt 
kommunalteknik som inte ersätts med särskild avgift 
eller taxa.  

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. 
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ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG 

Kst § 87 
Följande personer anhåller om befrielse från sina 
förtroendeuppdrag i valnämnder respektive valbestyrelse: 

• Bore Eriksson, ledamot i Tjudö valnämnd 
• Ann-Britt Verho, ordförande i Markusböle valnämnd 
• Ann-Britt Mörn, ordförande i valbestyrelsen 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar de 
sökande befrielse från sina respektive förtroendeuppdrag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 

KOMPLETTERINGSVAL FÖR VALNÄMNDER OCH –BESTYRELSE  

Kst § 88 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot i Tjudö 
valnämnd, ordförande i Markusböle valnämnd och i 
valbestyrelsen. Vidare bör en suppleant utses till Emkarby 
valnämnd.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser 
personer till valnämnderna och valbestyrelsen i enlighet med 
bilaga, E § 88/14 kst.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 

Kst § 30/12.2.2014 
Europaparlamentsvalet 2014 förrättas på söndagen 25.5.2014. 
Förhandsröstningen ordnas 14-20.5.2014. 
Enligt 9 § vallagen ska kommunstyrelsen fastställa de allmänna 
förhandsröstningsställen samt röstningsställena på valdagen. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstningen 14-20.5.2014 
sker på biblioteket vid Källbo skola, Godbyvägen 1416, 22410 
Godby.  
Vidare fastställs röstningsställena på valdagen 25.5.2014 till:  

• Norrfinströmsgården, Tjudövägen, 22330 Tjudö 
• Breidablick, Markusbölevägen 55, 22310 Pålsböle 
• Emkarby daghem, Emkarbyvägen 462, 22220 Emkarby 
• Godby, biblioteket, Godbyvägen 1416, 22410 Godby. 
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Röstningsställena och tiderna kungörs i god tid före 
röstningsdagarna.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  
 

 
Kst § 89 

Upptas till behandling öppethållningstider under 
förhandsröstningen. Konstateras att de lagstadgade 
öppethållningstiderna under valdagen är mellan 9.00 och 20.00. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer öppethållningstiderna under 
förhandsröstningen enligt följande: 
Förhandsröstningsställe:  Biblioteket 
Öppethållningstider: 14-15.5 kl 14-20 
  16-18.5 kl 10-12 
  19-20.5 kl 14-20 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANSÖKAN OM VÄGNAMN 

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

Bn § 46/4.4.2014 
Uppta till behandling begäran om utlåtande från 
kommunstyrelsen i Finström gällande nytt vägnamn i Emkarby, 
Finström. 
 
Förslag till vägnamn från sökande är Sjösvedsvägen. 
Byggnadsinspektören konstaterar att det finns inga 
motsvarande vägnamn i Finström varför det inte finns orsak att 
ge ett nekande svar. Men det vore skäligt att ge övriga 
markägare möjlighet att inkomma med synpunkter. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden meddelar kommunstyrelsen att det förslag 
till vägnamn är acceptabelt men berörda grannar bör få 
möjlighet att yttra sig. 
Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
-----------------  
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Kst § 90 
Kommundirektörens förslag: 
Med beaktande av byggnadsnämndens utlåtande besluter 
kommunstyrelsen att höra grannarna innan beslut om vägnamn 
fattas. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANHÅLLAN OM VÄGNAMN OCH VÄGNUMMER  

Kst § 260/4.12.2013 
Boende i Bergö anhåller om att en nybildad väg ska heta 
Skötbergsvägen el. Skötbergsstigen samt att tomterna längs 
med vägen ska erhålla vägnummer, bilaga D § 260/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär byggnadsnämndens utlåtande i 
ärendet.  
Beslut: 
 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------  

Bn § 45/4.4.2014 
Uppta till behandling begäran om utlåtande från 
kommunstyrelsen i Finström gällande nytt vägnamn på Bergö, 
Finström. 
Förslag till vägnamn från sökande är Skötbergsvägen eller 
Skötbergsstigen. Ansökan är undertecknad av de som äger 
fastigheterna som omger vägen och har infart via den. 
Byggnadsinspektören konstaterar att det finns inga motsvarande 
vägnamn i Finström och troligtvis inte i övriga de övriga 
kommunerna på Åland heller. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden meddelar kommunstyrelsen att båda 
förslagen är acceptabla. Kommunstyrelsen kan fatta beslut om 
vilket vägnamn som fastställs. Beslutet bör vidarebefordras till 
lantmäteribyrån med kartbilaga. 
Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
--------------------  

Kst § 91 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bifaller anhållan och fastställer vägnamnet till 
Skötbergsvägen. Beslutet vidarebefordras till lantmäteribyrån 
med anhållan om vägnummer för de berörda fastigheterna 
längs vägen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände 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 
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 
konstaterar tekniska nämnden att ärendet bör utredas vidare av 
kultur- och fritidsnämnden.  
Kommundirektörens förslag: 
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Kommunstyrelsen begär kultur och fritidsnämndens utlåtande 
över placering, skötsel, investerings- och driftskostnader samt 
önskad omfattning av en hundrastgård i Godby. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 

TRAFIKPLAN I GODBY 

Kst § 279/18.12.2013 
 
Arkitekt Tiina Holmberg har på uppdrag av kommunen och i 
samråd med väg- och trafikplanerare Leif Hägglund, 
områdesarkitektkontoret, belysningsplanerare, kommunens 
tjänstemän och förtroendevalda samt boende på Postvägen 
utarbetat ett förslag till trafikplan för Godby, bilaga B § 279/13 
kst. Planen har sitt ursprung i den av kommunen initierade 
centrumplaneringen av Godby med syftet att skapa en 
helhetsbild av funktionella och estetiska utmaningar i 
centrumområdet.  
Konstateras att delar av planen upptagits i kommunens 
investeringsbudget för år 2014 och avser området vid Källbo 
skola samt förverkligande av Sandbolsvägen och delar av 
Björkvägen.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att orda ett diskussionstillfälle där 
planen presenteras och berörda markägare samt övriga 
intressenter kan komma till tals gällande trafikplanens fortsatta 
utformning. Tid och plats meddelas genom kommunens hem- 
och facebooksida, kommunbladet samt genom annons i 
lokaltidning.   
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  

Kst § 93 
Ett informationsmöte angående trafiklösningar i Godby hölls 
den 11 februari 2014 när arkitekt Tiina Holmberg presenterade 
trafikplanen och de närvarande gavs möjlighet att yttra sig kring 
planen. På basen av de åsikter som framkom under mötet och 
som delgetts skriftligen efter mötet har Holmberg utarbetat ett 
reviderat förslag till trafikplan, bilaga D § 93/14 kst.  
Trafikplanen är ett planeringsinstrument för kommunen och är i 
sig inte juridiskt bindande. De åtgärder som trafikplanen 
förutsätter kommer att beslutas om i samband med ändringar 
och uppdateringar av detaljplaner i Godby.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att förelägga planen till 
kommunfullmäktiges kännedom.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 94 

Sammanträdet förklarades avslutat kl.18:25. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 95 
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 16 april 2014   §§79-95 
 
 
 
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: 
79-81 
 
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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