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FINSTRÖMS KOMMUN 

 
 
 

PROTOKOLL         

  Utfärdat den 25.2.2010 Nr  

 KOMMUNSTYRELSEN  4/10 

Sammanträdestid Onsdag 3.3.2010 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
 
55 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
56 § Protokolljusterare  
57 § Föredragningslistan 
58 § Delgivning 
59 § Protokoll från nämnder 
60 § Förlängning av arbetsavtal – assistent  
61 § Förlängning av vikariat – kommundirektör 
62 § Återbetalning av samfundsskatt 
63 § Markområde söder om Källbo skola  
64 § Begäran om utlåtande - avfallsplan 
65 § Beviljande av tjänstledighet – byggnadsinspektör 
66 § Nämnder och representanter -  kompletteringsval  
67 § Glesbygdsstöd för kollektivtrafik  
68 § Samarbetsavtal gällande lantbrukstjänster  
69 § Tillsättande av tjänst - byråsekreterare  
70 § Anhållan om detaljplaneändring – Fastighets Ab Atum 
71 § Fördelning av lönepotter - AKTA  
72 § Ersättare i kommunstyrelsen  
73 § Begäran om utlåtande – miljötillstånd  
74 § Begäran om utlåtande – miljötillstånd  
75 § Anhållan – planering av Norrskog 3:62 
76 § Gemensam byggnads- och miljöinspektion 
77 § Området bakom brandstationen  
78 § Vägnamn – Godby 
79 § Finström - Vision 2030 
80 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
81 § Verksamhetsutrymmen i Godby 
82 § Delgeneralplan 
83 § Tärnebolstad  
84 § Godkännande av sektorplan – tekniska nämnden  
85 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
86 § Golf i Godby-Ämnäs  
87 § Justering av hemservicens måltidsavgifter  
88 § Tillsättande av närvårdare  
89 § Stöd till anställning av ung person  
90 § Anhållan om fortsatt anställning med sysselsättningsstöd 
91 § Besvärsanvisning  
92 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 55 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 56 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Per Lycke och Regina Lindblom till att 
justera dagens protokoll. 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 57 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 
 - Golf i Godby-Ämnäs  
 - Justering av hemservicens måltidsavgifter  
 - Tillsättande av närvårdare  
 - Stöd till anställning av ung person  
 - Anhållan om fortsatt anställning med sysselsättningsstöd 

 

DELGIVNING 

Kst § 58 
Delgivning av följande handlingar: 
Ålands kommunförbund, förbundsstyrelsen, 1/2010, 16.2.2010 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

Kst § 59 
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (1/10) 2/10 
Byggnadsnämnden (10/9) 1/10 
Skolnämnden (1/10) 
Lantbruksnämnden (1/10)                                                                                                 
Socialnämnden (1/10) 2/10 
Tekniska nämnden (9/09) 1/10 
Räddningsområde Ålands landskommuner (1/10) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 3/10 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

FÖRLÄNGNING AV ARBETSAVTAL – ASSISTENT 

Kst § 60 
Innevarande läsår har en elev från träningsundervisningen sin 
fritidshemsverksamhet förlagd till Pålsböle daghem. Läsåret 
2010-2011 planeras fritidshemsverksamheten i Källbo skola 
med assistent. Skolnämnden anhåller om att det nuvarande 
arbetsavtalet som assistent förlängs för läsåret 2010-2011. 
Anslag finns i budget 2010.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla skolnämndens anhållan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

FÖRLÄNGNING AV VIKARIAT – KOMMUNDIREKTÖR  

Kst § 61 
Ordinarie kommundirektören har beviljats vård- och 
föräldraledighet från 1.4.2010 till 13.2.2011. Det nuvarande 
vikariatet som kommundirektör utgår 31.3.2010 och föreslås 
förlängas till 13.2.2011. Givet att vikariatet förlängs anhåller vik. 
kommundirektören om att lönen justeras för att bättre 
överensstämma med kommunens lönegruppering enligt 
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ansvarsområde och gängse lönenivå för kommundirektör i 
kommunen. Vidare anhåller vik. kommundirektören om att 
omvandla de innevarande och kommande semesterpremierna 
till ledig tid. 
Ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga det nuvarande vikariatet 
från 1.4.2010 till 13.2.2011 och att godkänna justering av lön 
samt omvandlandet av semesterpremierna till ledig tid.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och fastställde lönen till 
4 500€ samt konstaterade att lönen inte är underställd 
eventuella avtalsenliga lönejusteringar. 
Jäv: 
Vik. kommundirektören anmälde jäv. Styrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och vik. kommundirektören avlägsnade sig 
under ärendebehandlingen. 
 
 

ÅTERBETALNING AV SAMFUNDSSKATT  

Kst § 62 
År 2006 uppdagades att samfundskatter under åren 2002 – 
2005 från företag verksamma i Saltviks kommun hade räknats 
Finströms kommun tillgodo. Orsaken var att de uppgifter som 
utgjorde underlag vid fastställandet av fördelningsnyckeln och 
därmed beräkningen av de enskilda kommunernas andelar inte 
till alla delar var korrekta. Landskapsregeringen har nu utarbetat 
ett avtalsförslag mellan parterna Finströms kommun, Saltviks 
kommun och landskapsregeringen där samfundskatten regleras 
så att Finström återbetalar en del av den felaktigt influtna 
samfundsskatten till landskapsregeringen som ombesörjer att 
Saltvik erhåller sin rättmätiga del av samfundskatten för åren 
2002 – 2005. Finströms kommun bör återbetala 5 929 €, bilaga 
A § 62/10 Kst.. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
bifogade förslag till avtal samt beviljar tilläggsmedel om 5 929 € 
för återbetalning av samfundskatt för åren 2002 – 2005. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

MARKOMRÅDE SÖDER OM KÄLLBO SKOLA 

Kst § 110/26.3.2008 
Kommunen har av en privatperson erbjudits inköp av ett 
markområde söder om Källbo skola, bilaga C-§ 110/08 kst. 
Området är planerat som grönområde. Området på drygt en 
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hektar består av skogs- och bergmark och är mycket omtyckt 
som lekområde både för skol- och fritidshemsverksamhet. 
Markägaren tycker inte om att eleverna vistas på hans område 
och föreslår att kommunen antingen sätter upp ett staket i 
rågränsen eller köper området. Markägaren är även villig att 
göra ett markbyte mot en tomt som kommunen tidigare köpt av 
honom, bilaga D-§ 110/08 kst. 
Skolnämnden föreslår att kommunen antingen köper eller byter 
till sig området. 
 Förslag: 
Kommunstyrelsen ber byggnadsnämnden, skolnämnden och 
tekniska nämnden lämna följande uppgifter: 
Vad är beteckningarna på markområdena i förslag till 
delgeneralplan  
ska vi köpa markområdet 
ska vi byta bort markområdet som kommunen äger  
vad kostar det att lägga staket runt området 
måste vi ha staket trots att vi köper området 
vad kan vi betala för marken och 
hur stort behov har skolan av marken 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---- 
 

Byggnadsnämnden 
  

53 §/28.4.2008 
 
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande eventuellt köp av markområde i anslutning till 
Källbo.  
Förslag till beslut:  
Nämnden har ingen uppfattning om ärendet men konstaterar att 
området ej kan bebyggas och att detta bör beaktas vid en 
eventuell förhandling och värdering. 
Beslut:  
Enligt förslag.  
 

Skolnämnden  
 

52 §/26.5.2008 
 Kommuningenjören och skoldirektören har i samråd svarat på  

 frågorna i enlighet med bilaga 3.  
    
Sd:s förslag:  
Skolnämnden omfattar svaren i bilaga 3 och överlämnar dem till  
 kommunstyrelsen.  
 Beslut:  
 Skolnämnden godkände förslaget.  
 
 

Tekniska nämnden 
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37 §/29.4.2008 
Uppta till behandling kommunstyrelsens begäran om utlåtande 
gällande köp av markområde söder om Källbo skola. Se bilaga.  
Markägaren har begärt minst samma kvadratmeterpris som 
kommunen säljer bostadstomter utbyggda med kommunalteknik 
och vägar för, kommunen säljer bostadstomt för sex 
euro/kvadratmetern. Markägaren kan tänka sig att byta tillbaka 
åkermarken kommunen köpt av honom tidigare för att hålla 
nere kostnaden. Priser på råmark i Godby är mellan 1.20 -1.80 
euro/kvadratmeter.  
 Förslag till beslut:  
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
Finströms kommun förhandlar med markägaren om ett köp av 
tilläggsmark för skolan. Utgående var rålinjen placeras 
överenskommes ett kvadratmeterpris på berg och 
fornminnesområdet. Området där en bostadstomt kan styckas 
ut lämnas utanför köpet. Kommunen behåller den tomt som 
tidigare köpts.  
 Beslut:  
Enligt förslag med det tillägget att Finströms kommun betalar 
1,20 euro/kvadratmeter för fornminnesområdet och 1,80 
euro/kvadratmeter för övrig mark.  
---- 
 

Kst § 26/21.1.2009 Enligt 53 § grundskolelagen skall en grundskola verka i lämpliga 
utrymmen och ha en ändamålsenlig omgivning för skolans 
verksamhet och elevernas aktiviteter utomhus. Det finns inte 
några lagstadgade krav på att skolgårdar skall vara inhägnade.  
Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen konstaterar att Källbo skola utan inköp av 
tilläggsmark har en fungerande skolgård.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen återrmitterade ärendet för att utreda ett 
arrende av marken eller ett markbyte.  

----- 
Kst § 59/11.2.2009 

Diskussion har förts per e-post med markägaren beträffande 
olika alternativ för markbyte alternativt arrende, bilaga kst § 
64/08. Markägaren är inte intresserad av att arrendera ut 
marken. Beträffande markbyten är markägaren enbart 
intresserad om kommunens mark och markägarens mark byts i 
förhållande 1:1. Detta är inte ett ekonomiskt försvarbart 
alternativ för kommunen då kommunens mark är värd 6 
euro/m2 medan markägarens mark är värd högst 1,80 euro/m2.  
 Förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att Källbo skola utan markbyte till 
tilläggsmark har en fungerande skolgård.  
 Beslut:  

 Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 ------------------ 

Kst § 63 
Vidare diskussioner med markägaren har förts och 
markområdet har besiktigats tillsammans med markägarens 
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representanter. Konstaterades att markområdet fortsättningsvis 
frekventeras av skolelever och att området uppfattas av 
eleverna vid Källbo skola som en naturlig del av skolområdet. 
Markägaren har ställt sig positiv till ett markbyte i det 
ungefärliga förhållandet 1:1.75, bilaga B § 63/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner markbytet i enlighet med bilaga B 
§ 63/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  
 
 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE – AVFALLSPLAN 

Kst § 14/20.1.2010  
Landskapsregeringen har i enlighet med landskapslagen om 
renhållning gjort upp en avfallsplan för hela landskapet och 
begär nu kommunerna om ett utlåtande innan planen antas, 
bilaga C § 13/1 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära ett utlåtande över 
avfallsplanen av tekniska nämnden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

TN § 5/9.2.2010  
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
planen godkänns med följande förslag till ändringar: 
 
- Grundavgiften bestäms enligt hushållens storlek. 
- LR gör det möjligt för entreprenörer utifrån att delta i 

regelrätta upphandlingar gällande transporter av avfall. 
- Åpab i sin helhet konkurrensutsätts. 
- Svinryggen stöds i sin vidare utbyggnad av deponin. 
- Företagens avfallshantering kontrolleras på samma sätt 

som hushållen. 
  
BESLUT: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
planen godkänns med följande förslag till ändringar: 
 
- Grundavgiften bestäms enligt hushållens storlek. 
- LR gör det möjligt för entreprenörer utifrån att delta i 

regelrätta upphandlingar gällande transporter av avfall. 
- Åpab i sin helhet konkurrensutsätts. 
- Svinryggen stöds i sin vidare utbyggnad av deponin, 

anläggningen ska fortsättningsvis vara tillgänglig för alla 
boende på Åland. 

- Företagens avfallshantering kontrolleras på samma sätt 
som hushållen. 
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- Allt brännbart avfall bör eldas för energiutvinning här på 
Åland.  

- Man bör undersöka möjligheten till skattefinansiering av 
hela avfallshanteringen. 

-------------------- 
Kst § 64 

Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar tekniska nämndens utlåtande över 
avfallsplanen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

BEVILJANDE AV TJÄNSTLEDIGHET – BYGGNADSINSPEKTÖR 

Bn § 21/16.2.2010 
 
Uppta till behandling byggnadsinspektörens anhållan om 
tjänstledighet från den 3 maj 2010-29 april 2011. 
Förslag till beslut:   
Föredragande anmäler jäv 
Beslut:  
Föredragande anmälde jäv som godkändes och deltog ej i 
ärendets behandling. Byggnadsnämnden förordar inför 
Finströms kommunstyrelse att anhållan godkänns. Vikarie bör 
snarast rekryteras av kommunstyrelsen. 

 
Kst § 65 

Förslag: 
Kommunstyrelsen bifaller byggnadsinspektörens anhållan om 
tjänstledighet och beslutar att lediganslå tjänsten som 
vikarierande byggnadsinspektör för tiden 3.5.2010 t.o.m. 
29.4.2011. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget under förutsättning att 
tjänsten tillsätts av en behörig vikarie under perioden 3.5.2010 
till 29.4.2011.  
 
 

NÄMNDER OCH REPRESENTANTER - KOMPLETTERINGSVAL 

Kst § 66  
I samband med nyval av kommunstyrelse för perioden 2010-
2011 är det motiverat att se över nämnder och representanter.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser nya 
representanter i nämnderna för perioden 2010-2011 enligt 
följande:  
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Tekniska nämnden 
Björn Grüssner istället för Bernt Randelin - ordinarie 
Margareta Mattsson istället för Charlotta Haupt - ersättare 
 
Skolnämnden 
Elspeth Randelin istället för Charlotta Haupt - ordinarie 
 
Byggnadsnämnden 
Björn Grüssner istället för Bernt Randelin –ersättare  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

GLESBYGDSSTÖD FÖR KOLLEKTIVTRAFIK 

Kst § 67 
Under perioden för sommarbusstidtabellen (9.6-18.8.2010) har 
inte Finström matartrafik på linje 6. Kommunen har möjlighet att 
ansöka om glesbygdsstöd för kollektivtrafik hos 
landskapsregeringen för anordnandet av matartrafiken.  
 
Under sommartidtabellen är det ca 50 vardagar som blir aktuella 
för matartrafiken på linje 6. Förra sommaren beslöt 
kommunfullmäktige att kommunen skulle tillhandahålla denna 
busslinje under sommartrafiken. Enligt statistik från förra 
sommaren åkte i medeltal 1,5 person per tur. Kostnaden per tur 
var 33,33 euro. Totalkostnaden under sommaren blev 3 466,67 
euro. Kommunen har ansökt om understödet på 80 % för 
upprätthållande av kollektivtrafik i glesbygderna under år 2009 
från landskapsregeringen. Kommunens kostnad år 2009 med 
understödet på 80 % blir då 693,33 euro.  
 
Kommunen har inte budgeterat medel för busstrafik i 2010-års 
budget. Föreslås att pengar tas från anslaget för ”Främjande av 
näringslivet” (budget 3 425 euro år 2010). 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar ansöka om glesbygdsstöd för 
anordnandet av anslutningstrafiken på linje 6 hos 
landskapsregeringen i enlighet med bilaga C1 § 67/10 kst.  
 
Kommunstyrelsen beslutar även att kommunen tillhandahåller 
busstrafik på linje 6 under perioden 9.6-18.8.2010 under 
förutsättning att landskapsregeringen beviljar glesbygdsstöd för 
trafiken, en morgontur och en eftermiddagstur. Busstrafiken 
upphandlas i enlighet med bilaga C2 § 67/10 kst.  
 
Kommunstyrelsen omdisponerar medel för ändamålet från 
anslaget för ”Främjande av näringslivet”. 
Beslut: 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 4 mars 2010 Niklas Oriander 

     

 - 11 - 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ansöka om glesbygdsstöd 
emedan nyttjandegraden år 2009, om i medeltal 1.5 person per 
tur inte är ekonomiskt försvarbart.   
 
 

SAMARBETSAVTAL GÄLLANDE LANTBRUKSTJÄNSTER  

Lbrn § 8/25.1.2010  
 

Finströms kommun har sedan 2009 ett gällande avtal angående 
samarbete rörande lantbrukstjänster med Jomala kommun och 
säljer idag tjänster beträffande handläggningen av 
stödansökningar för tre gårdar ( jävsfall). Enligt EU:s lagstiftning 
ställs det krav på en betalningsmyndighet beträffande antalet 
personer som behandlar en stödansökan. Tidigare kunde 
behandlingen av stödansökningar skötas av två personer. Nytt 
krav är att det krävs tre till fyra personer för att behandla en 
ansökan. För at kunna uppfylla kravet på personella resurser 
kommer utökat samarbete mellan lantbrukskanslien på Åland 
att förutsättas. 
Förslag: 
Föreslås att lantbrukssekreteraren ges fullmakt att på 
nämndens vägnar sköta diskussionerna vid ev. 
samarbetsförhandlingar gällande köp och försäljning av 
lantbrukstjänster samt avge nämndens utlåtande i ärendet. 
Beslut:  
Förslaget godkändes. 

 ------------------------------- 
Kst § 68 

Hammarlands kommun anhåller på lantbruksförvaltningen för 
Eckerö, Föglö, Hammarland och Lumparlands vägnar om att 
ingå ett avtal med lantbruksförvaltningen för norra Åland 
gällande överföring och handläggning av ansökningar för 
gårdsbruksenheter där en tjänsteman på grund av jäv inte kan 
handlägga ärenden, bilaga D § 68/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande av lantbrukssekreteraren 
gällande samarbetsförslaget. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

TILLSÄTTANDE AV TJÄNST – BYRÅSEKRETERARE 

TN § 10/9.2.2010  
Birgitta Wallin närmar sig pensionsålder och rekryteringen av 
efterträdare behöver påbörjas. Tjänstebeskrivning för 
byråsekreterare, se bilaga. 
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Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
rekryteringen påbörjas och att tjänsten får tillsättas från 
01.12.2010 under förutsättning att den nuvarande 
tjänsteinnehavaren går i pension.  
 
BESLUT: 
Enligt förslag 
--------------- 

Kst § 69 
Konstateras att byråsekreterartjänsten är delad mellan 
Finströms Kommunaltekniska Ab (c.80% av tjänsten) och 
tekniska nämnden (c.20%). Vidare är tjänsten avgörande för 
den tekniska serviceproduktionen i kommunen, varför den i 
budgeten fastställda verkställighetsföreskriften om att 
anställningsstopp råder i kommunen, vilket innebär att en tjänst 
inte tillsätts om verksamheten kan läggas ned eller 
arbetsuppgifterna omfördelas på annan personal, inte är 
aktuell. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att tjänsten tillsvidare kvarstår och 
att Tekniska nämnden inleder rekryteringen vid lämplig tidpunkt.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget under förutsättning att 
inga organisatoriska förändringar sker.  
 
 

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING – FASTIGHETS AB ATUM 

Kst § 46/10.2.2010 
Fastighets Ab Atum anhåller om fastställningar av målsättningar 
för detaljplaneändring för kvarter 101, del av kvarter 90 (tomt 1 
och 4) samt gata och GC-väg i Godby by. Samtidigt anhåller 
Fastighets Ab Atum om att områdesplanerare Åsa Mattsson 
godkänns som planläggare för detaljplaneändringen, bilaga B § 
46/10 kst. Konstateras att ärendet behandlats tidigare under 
åren 2008-2009 men att förutsättningarna för 
detaljplaneändringen ändrats så att nya målsättningar bör 
fastställas.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära utlåtanden över 
målsättningarna för detaljplaneändringen av 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, Finströms 
kommunaltekniska och områdesarkitektkontoret.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

TN § 11/9.2.2010  
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Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
målsättningarna godkänns med följande påpekanden: 
- En god lösning för trafiken i området kan överenskommas 
- En god lösning för trafiken till och från tomt 6:125 

(Rosenström) 
- Tillgängligheten att serva kommunaltekniken får inte 

försvåras och eventuell flytt av kommunalteknik bekostas av 
Fastighets Ab ATUM. 

- Åsa Mattsson godkänns som planläggare 
BESLUT: 
Enligt förslag 
 
 

BN § 28/16.2.2010 
 
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande Fastighets AB Atums begäran om 
detaljplanändring samt målsättningar för ändringen i Godby, 
Finström. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden förslår inför Finströms kommunstyrelse att 
målsättningarna fastställs. Nämnden poängterar vikten av ett 
planläggningsavtal för att undvika oklarheter i ett senare skede. 
Nämnden påpekar även att ett ordentligt skyddsområde måste 
ordnas mot kv 100 samt någon form av skyddsåtgärder mot 
kringliggande bosättning. Övriga affärstomter i centrala Godby 
borde få samma förutsättningar. 
Beslut:  
Ordföranden anmälde jäv som godkändes och deltog ej i 
ärendets behandlig. Ordförande avlägsnade sig från rummet. 
Ledamot Margareta Mattson utsåg i egenskap av nämndens 
äldste Alfons Henriksson till ordförande för paragrafen. Beslut 
enligt förslag. 
-----------------  

Kst § 70 
 

Styrelsen för Finströms Kommunaltekniska Ab föreslår för 
kommunstyrelsen att målsättningarna godkänns och att Åsa 
Mattsson godkänns som planläggare med följande påpekande: 
Tillgängligheten att serva kommuntekniken får inte försvåras 
och eventuell flytt av kommunteknik bekostas av fastighets Ab 
Atum. 
 
Områdesarkitektkontoret påpekar bl.a. att det är viktigt att 
bebyggelsen på området förbättrar bybilden och inte försämrar 
boendemiljön i omgivningen och att kommunen, för att 
säkerställa detta, bör lägga krav på miljöanpassning, bilaga E § 
70/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
målsättningarna för området. Vidare godkänner 
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kommunstyrelsen Åsa Mattsson som planläggare givet att 
målsättningarna fastställs.  
Beslut: 
Roger Höglund föreslog understödd av Rolf Karlsson att punkt 
4 i områdesarkitektens utlåtande gällande grönområden borde 
ändras till ”Planterade områden skall anläggas på ett 
ändamålsenligt och estetiskt vis samt utgöra åtminstone 5 % av 
det område som detaljplanen omfattar”. Kommunstyrelsen 
beslöt efter omröstning med siffrorna 3-2 att omfatta Roger 
Höglunds förslag, omröstningsprotokoll bilaga K §70/10 kst.  
 
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå inför kommunfullmäktige att 
målsättningarna (bilaga B § 46/10 kst) inbegripet nämndernas 
samt områdesarkitektens utlåtanden med ovannämnda ändring 
av punkt 4, fastställs och konstaterar att frågor gällande bl.a. 
kommunalteknik avgörs i planläggningsavtalet. Vidare 
godkände kommunstyrelsen Åsa Mattsson som planläggare.  
 
 

FÖRDELNING AV LÖNEPOTTER –AKTA  

Kst § 71 
Enligt underteckningsprotokollet till AKTA 2007-2009 § 3 skall 
arbetsgivaren 1.5.2009 fördela minst 1.1% av de 
uppgiftsrelaterade lönerna till prövningsbaserade individuella 
tillägg. En bedömning av kunnande och arbetsresultat 
omfattande samtliga tjänsteinnehavare och arbetstagare som 
lyder under AKTA avtalet har gjorts. Tillägget ges åt 
tjänsteinnehavare och arbetstagare som erhållit resultatet 
”överskrider kraven” (22-28 poäng) och ”utomordentligt resultat” 
(30-32 poäng) i den av kommunstyrelsen fastställda 
bedömningsblanketten. Lönetillägget räknas på grundlönen 
enligt: 
 
22 poäng  1,78%  7 personer  
24 poäng  2,28%  18 personer 
26 poäng  2,78%  1 person 
28 poäng  3,28%  -  
30 poäng  3,78%  1 person 
32 poäng  4,28%  1 person 
Förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer fördelningen av de 
prövningsbaserade individuella tilläggen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN 

Kst § 72 
Carola Wikström-Nordberg, som av kommunfullmäktige utsågs 
till ersättare för Maj-Gun Lignell i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2010-2011, ger inte sitt samtycke till 
uppdraget. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Jana 
Ekebom som ersättare för Maj-Gun Lignell för mandatperioden 
2010-2011. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE – MILJÖTILLSTÅND 

Kst § 12/20.1.2010 
Stig-Erik Hagström och Guy Söderlund har ansökt om 
miljötillstånd för uttag av sammanlagt 22 000 kubikmeter 
bevattningsvatten från Långsjön i Jomala och Finströms 
kommun. ÅMHM önskar nu ett utlåtande av kommunen i 
ärendet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära byggnadsnämndens 
utlåtande över ansökan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

Bn § 25/16.2.2010  
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande inlämnad ansökan från Stig-Erik Hagström 
och Guy Söderlund till ÅMHM gällande miljötillstånd för uttag av 
bevattningsvatten från Långsjön. 
Förslag till beslut:  
Nämnden konstaterar att det aktuella vattendraget är 
dricksvattentäkt för Ålands vatten AB och har ett 
vattenskyddsområde med särskilda bestämmelser som bör 
iaktas. Dricksvatten bör prioriteras om brist skulle uppstå. 
Beslut:  
Enligt förslag. 

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

Kst § 73 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar byggnadsnämndens utlåtande 
gällande miljötillstånd för uttag av bevattningsvatten från 
Långsjön. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE – MILJÖTILLSTÅND 

Kst § 13/20.1.2010 
Brage Jansson, Bo-Erik Sandell, Bengt Sarling och Albert 
Sundberg har ansökt om miljötillstånd för uttag av sammanlagt 
20 750 kubikmeter bevattningsvatten från Markusbölefjärden i 
Finströms kommun. ÅMHM önskar nu ett utlåtande av 
kommunen i ärendet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära byggnadsnämndens 
utlåtande över ansökan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

Bn § 24/16.2.2010 
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande inlämnad ansökan från Brage Jansson, Bo-
Erik Sandell, Bengt Sarling och Albert Sundberg till ÅMHM 
gällande miljötillstånd för uttag av bevattningsvatten från 
Markusböle fjärden. 
Förslag till beslut:  
Nämnden konstaterar att det aktuella vattendraget är 
dricksvattentäkt för Ålands vatten AB och har ett 
vattenskyddsområde med särskilda bestämmelser som bör 
iaktas. Dricksvatten bör prioriteras om brist skulle uppstå. 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----------------- 

Kst § 74  
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar byggnadsnämndens utlåtande 
gällande miljötillstånd för uttag av bevattningsvatten från 
Markusböle fjärden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN – PLANERING AV NORRSKOG 3:62 

Kst § 16/20.1.2010 
Under bildning varande aktiebolag Alpo Mikkola anhåller om att 
genom arkitekt Jens Karmert, Atomarkitekter upprätta en 
detaljplan över Norrskog 3:62. Vidare anhåller bolaget om att 
målsättningarna för området godkänns, bilaga D § 14/1 kst.    
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära utlåtanden över anhållan av 
byggnadsnämnden och områdesarkitektkontoret.  
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Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

Bn § 22/16.2.2010 
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande målsättningar för byggnadsplanering av 
fastigheten Norrskog 3:62 i Godby, Finström. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden förordar inför Finströms kommunstyrelse att 
ATOM-arkitekter godkänns som områdesarkitekt för det aktuella 
området. Målsättningsdokumentet är väl genomarbetat och ett 
bra underlag för vidare planering och byggnadsnämnden kan 
förorda att målsättningarna fastställs. Kommunen bör som det 
nämns i dokumentet uppgöra ett planläggningsavtal för att 
klargöra ansvarsområdena i processen. 
Beslut:  
Enligt förslag 
-------------------- 
 

Kst § 75 
Områdesarkitektkontoret påpekar bl.a. att vägförbindelsen till 
området är avgörande, att strävanden borde göras för att 
förverkliga området etappvis parallellt med kommunalteknik och 
gatunät och att frågan om huvudmanskapet besluts om i ett 
separat planläggningsavtal, bilaga F § 75/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
målsättningarna för området. Vidare godkänner 
kommunstyrelsen Atomarkitekter som planläggare givet att 
målsättningarna fastställs.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

GEMENSAM BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION 

Kst § 449/19.11.2008 
 

Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion anhåller om 
ett befullmäktigande att få lämna in en ansökan till 
landskapsregeringen om landskapsmedel för projektet.  Bilaga 
D kst § 447/08. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen befullmäktigar arbetsgruppen för gemensam 
byggnadsinspektion att lämna in en ansökan till 
landskapsregeringen om landskapsmedel för projektet.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt godkänna förslaget.  
----------------- 

 
Kst § 17/20.1.2010  
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Landskapsregeringen har behandlat ansökan om understöd för 
projektet och gör bedömningen att det finns förutsättningar för 
att bevilja ett samarbetsunderstöd. För att förenkla 
administrationen kring understödet och genomförandet av 
projektet önskar landskapet att någon av kommunerna åtar sig 
huvudmanskapet.  
Förslag: 
Finströms kommun ställer sig positiv till att åta sig 
huvudmannaskapet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------- 

Kst § 76 
Beslutsorganen i de övriga samarbetskommunerna har ställt sig 
positiva till att Finströms kommun åtar sig huvudmanskapet för 
projektet gällande en gemensam byggnads- och 
miljöinspektion. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar landskapsregeringen att Finströms 
kommun fungerar som huvudman för projektet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 

OMRÅDET BAKOM BRANDSTATIONEN  

 
Kst § 192/8.5.2007  

Området bakom brandstationen behöver planeras upp. 
Kommunen behöver snabbt få området bakom brandstationen 
planerat eftersom kommunen har brist på bostadstomter.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar inbegära offert på planeringen av 
området bakom brandstationen. Planeringsarbetet skall vara 
slutfört senast 31 augusti 2007.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

Kst § 347/18.9.2007  
Byggnadsnämnden beslutade i maj 2007 att begära in anbud för 
planeringen av området bakom brandstation. 
Byggnadsnämnden fastslog att området bör planeras som 
bostadsområde och innehålla egnahemshus samt parhus och 
eventuellt radhus. Höjden på byggnaderna bör vara högst två 
våningar. Vidare beslutade byggnadsnämnden att anbudet 
skulle innehålla en ideskiss och målsättningar för området och 
en redovisning över hur arbetet levereras d.v.s. elektroniskt eller 
på papper. Anbudet skulle dessutom innehålla en tidsplan för 
arbetets utförande. Sista dag för inlämning av anbud fastslogs 
till den 31 augusti 2007.  



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 4 mars 2010 Niklas Oriander 

     

 - 19 - 

  
Vid utgången av augusti har endast ett anbud inkommit, vilket 
har lämnats in av Arkitektbyrå Tiina Holmberg (bilaga D § 
347/07/Kst). Kostnaden är 14 415,52 € (inkl. moms). Därtill 
tillkommer konvertering till YT-Cad till en summa av 2 415,60 €. 
Offerten uppgår således till en summa om 16 831,12 €. Enligt 
den uppgjorda tidtabellen skulle arbetet vara slutfört efter 
februari 2008, förutsatta att arbetet påbörjas i september (vilket 
inkluderar ändringar och utställning till allmänt påseende). 
Konstateras kan att arbetet troligtvis skjuts på en månad. Detta 
innebär att anslagna medel bör räcka för den del som 
faktureras under innevarande år.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antar offerten av Arkitektbyrå Tiina 
Holmberg. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägg till och 
ändring i målsättningarna: 

- i p. 2: ”högst 3 tomter/ha” ändras till ”ca 3 
tomter/ha” 

 - i p. 3: läggs ”…samt fjärrvärmenätet” till. 
 ------- 
 

Kst § 333/24.9.2008     
Arkitekt Tiina Holmberg presenterar utkastet till planering  
av området bakom brandstationen.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att Tiina Holmberg får i uppdrag 
att slutföra planeringen i enlighet med utkastet.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---- 

Kst § 28/21.1.2009 
Vid byggnadsinspektörens och vik. kommundirektörens senaste 
möte med Holmberg framkom behovet av att utvidga 
planeringsområdet för att få till stånd en änadmålsenlig 
väglösning. Det område där en väg skulle planeras in för det nya 
bostadsområdet kan även planeras genom en separat 
byggnadsplan, men detta skulle förorsaka mer arbete 
beträffande grannkontakter, utställning, uppsättande av 
målsättningsdokument etc. Kostnaderna för utvidgningen av 
byggnadsplanen skulle uppgå till ca. 3670 euro inklusive moms. 
Till detta tillkommer kostnader för upprättande av baskarta, ca. 
2000 euro. För år 2009 har 23.000 euro budgeterats för 
samhällsplanering.  
I enlighet med Finströms kommuns upphandlingsregler får direkt 
upphandling ske om värdet på upphandlingen beräknas vara av 
ringa värde, dock ej högre än 3000 euro exklusive moms 
och/eller varan eller tjänsten inte kan fås på annat håll. 
Kostnaderna för planeringen av området exklusive moms 
uppgår till 3000 euro.  Det är mest ändamålsenligt att använda 
sig av samma arkitekt för att planlägga området som har gjort 
den ursprungliga planen. Kostnaden för upprättandet av 
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baskarta uppgår till ca. 2000 euro (3-4 dagars arbete á 50 
euro/h) och bör köpas in av en mätnings- och karteringsföretag.  
Förslag:  
Arkitektbyrå Tiina Holmberg får i uppdrag att utvidga 
byggnadsplaneområdet till att omfatta området i bilaga I kst § 
28/09.  Vik. kommundirektören får i uppdrag att upphandla 
upprättande av baskarta.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------------- 

Kst § 284/16.9.2009 
Arbetet med att planlägga området utförs av Arkitektbyrå Tiina 
Holmberg Ab. Grannar och markägare inom området har hörts i 
planeringsarbetets samtliga faser och inkomna besvär har 
beaktats. En detaljplan jämte planbeskrivning har nu inkommit, 
Bilaga H § 286/13 Kst, och Arkitektbyrå Tiina Holmberg Ab 
efterlyser ett namn för området samt vägnamn.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen överför ärendet till kultur- och fritidsnämnden 
och begär förslag på områdes- och vägnamn.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
byggnadsnämnden bör behandla förslagen innan de fastställs 
av styrelsen.   

Kfn § 65/27.10.2009 
 
Kommunstyrelsen har bett kultur- och fritidsnämnden komma 
med förslag på områdes- och vägnamn till det nya 
bostadsområdet bakom brandstationen i Godby (Kst § 284 
16.09.2009). 
Boende i två fastigheter som angränsar till området anhåller om 
att få behålla vägnamnet Hackspettsvägen som används i dag. 
Området angränsar till Norrskogsberget och åkern i närheten 
kallas Skraphägnan. 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Området ges namnet Skraphägnan, vägnamnen blir 
Skraphägnsvägen, Hackspettsvägen och Spillkråksvägen. 
Beslut: 
Ärendet återremmitteras för vidare utredning av vägnamnen. 
 

Kfn § 72/23.11.2009 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
området ges namnet Skraphägnan, vägnamnen blir 
Gråspettsvägen, Hackspettsvägen och Spillkråksvägen. 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 

 
BN§162/1.12.2009  

 
Uppta till behandling kommunstyrelsen begäran om utlåtande 
gällande namnförslag på det nya bostadsområdet bakom 
brandstationen.  
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Inkomna namnförslag från kultur- och fritidsnämnden är 
Skraphägnan, vägnamnen föreslås till Gråspettsvägen, 
Hackspettsvägen och Spillkråksvägen. 
Beslut:   
Byggnadsnämnden omfattar ej förslaget till namn på området 
och föreslår Norrskogen, Lunden, Hägnan eller Kotten. 
Vägnamnen kan omfattas av nämnden. 
----------------- 

Kst § 394/2.12.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen väljer att fastställa namnet för området 
bakom brandstationen och vägnamnen utgående från de givna 
förslagen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  
--------------------- 
 

Kfn § 13/25.1.2010  
Kommunstyrelsen har återremmitterat ärendet (Kst § 39 
2.12.2009). Vägnamnen kan omfattas men annat förslag 
på området önskas. Många av de befintliga fastigheterna i 
anslutning till området har namn som slutar på backa. Området 
ligger i norra delen av Godby. Några gamla namn med 
anknytning till området utöver det tidigare föreslagna finns inte. 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen 
att området ges namnet Norrbacken, Norrlunden, Norrhägnan, 
Godbacka, Skogsbacka, Nybacka, Brandbacka, Fågelbo, 
Spettskogen eller Spettbacken. 
Beslut: 
Nämnden föreslår att området får namnet Norrhägnan. 
------------------ 

Bn § 26/16.2.2010  
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande kultur – och fritidsnämndens förslag till namn 
på det nyplanerade området bakom brandstationen. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden föreslår namnet Björkhagen på området. 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till namn på området är 
Norrhägnan. 
Beslut:  
Enligt förslag. 
---------------------- 

Kst § 77 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och fastställer ett namn 
för området bakom brandstationen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt fastställa namnet Norrhägnan för 
området bakom brandstationen.  
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VÄGNAMN – GODBY 

Bn § 27/16.2.2010  
Byggnadsnämnden har konstaterat att den nya vägen som 
byggt norrut från Musterivägen in till Folkhälsans lekpark samt 
till tre nya tomter som sålts och håller på att bebyggas inte har 
något namn vilket medför svårigheter för adressgivningen på 
gatan. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden förslår inför Finströms kommunstyrelse att 
gatan namnges till Musterigränd. 
Beslut:  
Enligt förslag. 
---------------- 

Kst § 78 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner byggnadsnämndens förslag till 
vägnamn. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

FINSTRÖM -  VISION 2030 

Kst § 41/10.2.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en arbetsgrupp men 
uppgift att utarbeta tänkbara framtidsscenarion i kommunen 
beträffande befolkning, åldersstruktur, planerade 
bostadsområden, skatteunderlag och vilka behov av 
samhällelig service så som äldrevård, skola, daghem det 
kommer att förutsätta på 5, 10, 15 och 20 års sikt. 
Arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till sammanträden 
och arbetet bör vara färdigställt före utgången av april 2010.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
------------------- 

Kst § 79 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser arbetsgruppen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse följande personer till 
arbetsgruppen: 
Regina Lindblom – ordförande  
Inger Rosenberg-Mattsson – sekreterare/sammankallare 
Boel Josefsson 
Thomas Mattsson  
samt beviljade närvaro- och samt åt Roger Höglund och Niklas 
Oriander. Vidare beslöt kommunstyrelsen att arbetsgruppen har 
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rätt att kalla sakkunniga till sammanträden och att tidsgränsen 
för arbetet är 31.5.2010.  
  
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV  

 Kst § 80 
Landskapsregeringen begär utlåtande över Eva Hemmingsen-
Björklunds ansökan om rätt att förvärva och besitta fast 
egendom (K12/10/5/60).  
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen har inget att anföra ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

VERKSAMHETSUTRYMMEN I GODBY 

Kst § 51/10.2.2010 
Finström-Geta församling efterhör möjligheten till samarbete 
kring användande av kommunens ungdomsgård, bilaga E § 
51/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att begära kultur- och 
fritidsnämndens utlåtande i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------- 

Kfn § 21/15.2.2010 
Bilaga 3 
Finström-Geta församling söker utrymmen i Godby för sin 
församlingsverksamhet, främst barn- och ungdomsarbetet. 
Församlingen har i en skrivelse efterfrågat möjligheten att dela 
utrymme med kommunens ungdomsgård. Församlingens 
verksamhet sker i huvudsak på eftermiddagar och dagtid. 
Församlingen vill även disponera ett skilt utrymme som 
arbetsrum och för förvaring. Kommunstyrelsen begär kultur- och 
fritidsnämndens utlåtande i ärendet (Kst § 51, 10.02.2010). 
Kommunens ungdomsgård är öppen en gång i veckan på 
fredagkvällar. För tillfället är ungdomsgården inrymd i Godby 
gamla daghem. 
Kultur-och fritidschefens förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att 
ungdomsgårdens utrymmen kan hyras ut till församlingen för 
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deras barn- och ungdomsverksamhet om aktivitetstiderna inte 
sammanfaller. I de nuvarande utrymmena i Godby gamla 
daghem finns även möjlighet att hyra ut kansli- och 
förvaringsutrymme till församlingen. 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
------------------ 

Kst § 81 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ett samarbete med 
församlingen men avvaktar nämndernas utlåtanden gällande 
kommunens fastigheter innan ett beslut i ärendet fattas. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

DELGENERALPLAN 

Kst § 247 / 14.07.1998  
Fattas beslut om vem som skall uppgöra delgeneralplan i 
Godby.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen fattar beslut om att anlita områdesarkitekt 
Ursula Koponen att uppgöra delgeneralplanen i Godby.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------- 

 
Kst § 377 /31.8.2004  

Tf planerare Tiina Holmberg har skickat förslag över 
målsättningar för delgeneralplaneringen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar omfatta målsättningarna till den del  
det gäller avgränsning av planområdet, grundfakta om  
planområdet, allmän målsättning, exploateringsgrad,  
arbetsplatsområden, rekreation, naturskydds- och  
fornminnesområden. Då det gäller kommunalteknik anser 
kommunstyrelsen inte att det skall vara förbjudet att installera 
vattentoalett i fritidshus, men det skall däremot ordnas på ett ur  
miljöhänsyn godtagbart sätt.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget med det tillägget att Tiina 
Holmberg tar hänsyn till det på mötet framförda synpunkterna. 
---------- 
 

Kst § 129/12.4.2005  
  
Upptas till behandling delgeneralplanen för Godby. Styrelsen 
har möjlighet att föreslå ändringar i planen som sedan går 
tillbaka till planläggaren. Styrelsen framlägger efter det planen 
till allmänt påseende i 30 dagar. Styrelsen kan skicka planen för 
utlåtande till olika myndigheter innan den ställs ut eller välja att 
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begära utlåtanden samtidigt som planen är utställd. 
Planläggaren kan bemöta utlåtandena och kommunen får 
utlåtandena samt planläggarens bemötande och fattar därefter 
beslut om ändringar till planläggaren.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga fram planen till allmänt 
påseende och begär samtidigt utlåtande från nämnderna, 
Ålands landskapsregering (byggnadsbyrån, brand- och 
räddningsenheten, miljöbyrån, museibyrån och 
trafikavdelningen),  Kraftnät Åland Ab, Ålands elandelslag, 
Ålands vatten Ab samt Minicarriers Ab. Kommunstyrelsen 
skickar utlåtandena till planläggaren för bemötande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------- 

Kst § 19 /10.1.2006  
Byggnadsnämndens ordförande, byggnadsinspektören och 
kommundirektören har gått igenom utlåtandena och 
bemötandena och föreslår följande ändringar: 
En allmän skrivning bör tas in i delgeneralplanen där det 
framgår att alla B områden med flera än tre tomter skall 
byggnadsplaneras innan exploatering. 
Punkt 2 – Planläggaren bör utreda om det går att ha lite större 
HF/1 område på fastigheten. Detta kunde också skydda mot 
den livliga trafiken. 
Punkt 3- Det borde kunna gå att få 3-4 tomter till på fastighet 
3:62 
Punkt 5 – Den nya vägen tas bort 
Punkt 6 – Fastighet 3:61 ändras till L- område 
Punkt 7 – Det vore önskvärt med flera tomter på fastigheten 
Punkt 10- Området borde kunna ändras till A område 
Punkt 14 – Det är ingen bra placering för bussarna. 
Planläggaren ombedes utreda fritids- och näringsnämndens 
förslag. 
Punkt 15 – Det utreds om Björkvägen kan användas till nya 
bostadsområdet och att den nya infarten helt tas bort. 
Det är önskvärt om nr 12 tomterna koncenteras. 
Punkt 16 – Det utreds om fastigheten 3:46 kunde ändras till ett 
B område. Det undersöks om vi kunde ta med område 2:154 i 
planen, trots att det tillhör Grelsby. 
Punkt 18 – Det klargörs på vilka grunder har den ursprungliga 
bedömningen av LN områden gjorts 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tar ställning till förslagen efter att ha hört 
planläggaren Tiina Holmbergs kommentarer över utlåtandena. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. 
---------- 

Kst § 78 / 14.2.2006  
  
Byggnadsnämndens ordförande, byggnadsinspektören och 
kommundirektören har gått igenom utlåtandena och 
bemötandena och föreslår följande ändringar: 
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Om det inte strider mot likabehandlingsprincipen bör en allmän 
skrivning kan tas in i delgeneralplanen där det framgår att alla B 
områden med flera än tre tomter skall byggnadsplaneras innan 
exploatering. 
Punkt 2 – Gruppen önskar ett större HF/1 område på 
fastigheten. Området ligger centralt och det är brist på HF/1 
områden i centrum.  
Punkt 3- Det borde bli ett B/1 område på fastighet 3:62 och 
4:82. 
Punkt 5 – Den nya vägen kan vara där men det får inte bli en 
genomfartsväg. 
Punkt 10- Området borde kunna ändras till A område 
Punkt 15 – Infarten söderut tas bort. 
Det är önskvärt om nr 12 tomterna koncenteras. 
Punkt 16 – Det undersöks om vi kunde ta med område 2:154 i 
planen, trots att det tillhör Grelsby. 
Övrigt – LA området på fastighet 3:62 ändras till ett L område. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att göra ändringar i enlighet med 
gruppens förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Delgeneralplanen 
diskuteras vid kommunfullmäktiges nästa möte den 2 mars 
2006. 
----------  

 
Kfm § 14/2.3.2006 

 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att anteckna informationen till 
kännedom. 
----------  
 

Kst § 236/12.9.2006   
 
Eftersom vi gjort betydande ändringar i planen så skall vi 
framlägga den till allmänt påseende på nytt i 30 dagar. 
Styrelsen kan skicka planen för utlåtande till olika myndigheter 
innan den ställs ut eller välja att begära utlåtanden samtidigt 
som planen är utställd.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga fram planen till allmänt 
påseende och begär samtidigt utlåtande från nämnderna, 
Finströms kommunaltekniska Ab, Ålands landskapsregering 
(byggnadsbyrån, brand- och räddningsenheten, miljöbyrån, 
museibyrån och trafikavdelningen), Kraftnät Åland Ab, Ålands 
elandelslag, Ålands vatten Ab samt Minicarriers Ab. 
Kommunstyrelsen skickar utlåtandena till planläggaren för 
bemötande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------  
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Kst § 380/24.10.2006  
Vi har fått in åtta anmärkningar och fyra utlåtanden över förslag 
till delgereralplan. 
 
Planläggare Tiina Holmberg redogör för anmärkningarna, 
utlåtandena och bemötandena. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att 
delegeneralplanen fastställs med planläggarens föreslagna 
ändringar. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. 
----------  
 

Kst § 6/9.1.2007  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i planen: 
- tre tomter som kan styckas genast läggs till i planen på 

område 3:62 vid stranden söder om tomt 3:19. B/1 området 
på område 3:62 förminskas men får samma placering och   

- Mattsson Pär får två tomter till söder om den redan 
planerade tomten 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga fram planen till allmänt 
påseende och begär samtidigt utlåtande från nämnderna, 
Finströms kommunaltekniska Ab, Ålands landskapsregering 
(byggnadsbyrån, brand- och räddningsenheten, miljöbyrån, 
museibyrån och trafikavdelningen), Kraftnät Åland Ab, Ålands 
elandelslag, Ålands vatten Ab samt Minicarriers Ab. 
Kommunstyrelsen skickar utlåtandena till planläggaren för 
bemötande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. 
----------  
 

Kst § 41/23.1.2007  
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i planen: 
- tre tomter som kan styckas genast läggs till i planen på 

område 3:62 vid stranden söder om tomt 3:19. B/1 området 
på område 3:62 förminskas men får samma placering och   

- Mattsson Pär får två tomter till söder om den redan 
planerade tomten 

- Huvudledningar läggs till kartan enligt förslag från Ålands 
vatten Ab 

- Vissa tekniska korrigeringar och kompletteringar görs i 
enlighet med landskapsregeringen utlåtande 

- B/1 området på fastighet 4:82 omformas enligt markägarens 
önskemål 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga fram planen till allmänt 
påseende och begär samtidigt utlåtande från nämnderna, 
Finströms kommunaltekniska Ab, Ålands landskapsregering 
(byggnadsbyrån, brand- och räddningsenheten, miljöbyrån, 
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museibyrån och trafikavdelningen), Kraftnät Åland Ab, Ålands 
elandelslag, Ålands vatten Ab samt Minicarriers Ab. 
Kommunstyrelsen skickar utlåtandena till planläggaren för 
bemötande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------  

 
Kst § 300/14.8.2007  

Förslag: 
Planläggare Tiina Holmberg redogör för inkomna anmärkningar 
och utlåtanden samt bemötandet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar: 
-Sandbol 5:78 ändras till största delen till ett B/1 område 
- en tomt med beteckning B läggs in i planen på fastighet 4:81 
- till planbestämmelser tilläggs ”ifall området används till 
golfbana, skall alla nödvändiga skyddszoner mot tomt- och 
vägområden ordnas inom LG-området 
- Tiina diskuterar utformningen av LN området på 
Strömsängarna för den framtida golfbanan 
-vägdragningen till det nya B/1 området norr om Godby vid 
Färjsundet dras via det nya B/1 området norr om 
brandstationen.  
---------- 

 
Kst § 344/18.9.2007  
 Två skrivelser gällande förslaget till delgeneralplan har 

inkommit, som styrelsen bör ta ställning till innan planen läggs ut 
på nytt. 

 
1. Lena King har inkommit med en ansökan om ändring (bilaga 

B-§ 344/07 Kst) gällande norra delen av fastighet 3:65 som är 

klassad som jord- och skogsbruksområde (L). King anhåller om 
att området klassas som bostadsområde (B). Ansökan 
motiveras med att det finns tecken som tyder på att området 
tidigare varit bebott. Det skulle även vara möjligt att anordna 
anslutningsväg genom att nyttja en befintlig ägoväg som går 
längs rågränsen, mellan fastigheten i fråga och grannfastigheten 
i väster. 

 Planläggare Tiina Holmbergs bedömning: King har tidigare 
erhållit byggrätt enligt kriterierna för glesbebyggelse. En 
omklassificering är möjlig i och med att området är centralt 
beläget och kriterierna för byggrätt i tätbebyggelse således bör 
gälla. Det faktum att området en gång har varit bebott, 
understöder beviljande av byggrätt i och med att den riktgivande 
principen bör vara att områden som tidigare varit avsedda för 
boende inte dras in.  

 
 2. Birger Berndtsson anhåller om utökad byggrätt i och med att 

sammanlagd areal utökats genom markköp (bilaga C § 344/07 
Kst). Berndtsson anhåller om att byggrätten planeras mot 
rågräns i sydost. 
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 Planläggare Tiina Holmbergs bedömning: Byggrätten för 
området bör uppdateras i enlighet med den utökade arealen. 
Förslag:  

 Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar: 
- den tidigare bebodda tomten i norra ändan av fastighetet 3:65 
skall ritas in som B-tomt 
- byggnadsrätten för fastigheterna på Strömsängarna som helt 
eller delvis bytt ägare uppdateras enligt kommunstyrelsens 
beslut om exploatering i glesbebyggelsen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutade att inte godkänna Lena Kings 
ansökan med hänvisning till att byggrätt på området redan 
beaktats och att inget nytt framkommit i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att inte godkänna Birger 
Berndtssons ansökan med hänvisning till att området som 
Berndtsson idag äger under tidigare ägare ingått i ett område 
som redan erhållit byggrätt. Berndtsson bör ingå avtal med 
säljaren om övertagande av byggrätt. 
---------- 

 
 
Kst § 118/13.3.2008  

Fyra anmärkningar och två utlåtanden har inkommit. 
Planläggare Tiina Holmberg har lämnat bemötande. 
 
Byggnadsnämnden förordar att planen fastställs. Inkomna 
anmärkningar bör behandlas grundligt och möjliga ändringar 
göras. Syn har gjorts på Minicarriers område för mötet. 
- Nämnden vill förorda att ett bostadsområde inritas bredvid 
Godby Högstadieskola. 
- Inlämnad anmärkning från Minicarrier kunde tillmötesgås till 
den del det gäller bostadsområde vid Färjsundet. När det gäller 
LN betäckningen på skog så kan nämnden ej ta ställning till 
anmärkningen med den information som framlagts till mötet. 
- Inlämnad anmärkning från Fastighets Ab Atum kunde 
tillmötesgås. 
- Inlämnad anmärkning från Ålands vatten borde beaktas i 
planen. 
Nämnden anser att en ny plan för det centrala Godby borda tas 
fram så snart som möjligt. 

 
Förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner planläggarens bemötanden, G-§ 
118/08 kst,  utom då det gäller följande: 
- inlämnad anmärkning från Fastighets Ab Atum skall 

godkännas.   
 
Planen skall ändras så att ett bostadsområde inritas bredvid 
Godby högstadieskola. 
 
En centrumplan för Godby tas fram parallellt med ändringen av 
byggnadsplanen för Fastighets Ab Atum. Ovannämnda  
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ändringar innebär att planen på nytt måste ställas ut.  
Byggnadsinspektör Conny Eklund och planläggare Tiina  
Holmberg deltar vid mötet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----- 

 Kst § 83/25.2.2009  
Delgeneralplanen är reviderad 12.12.2008 då 
planebestämmelserna granskats enligt nya plan- och 
bygglagen, HF-områdena (byggnadsplanelagda områden för 
kommersiell service och förvaltning) utvidgats i centrum (Växter 
och frön) och de norra skogsområdena lämnats utanför 
planområdet.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att lägga fram planen till allmänt 
påseende och begär samtidigt utlåtande från nämnderna, 
Ålands landskapsregering (byggnadsbyrån, brand- och 
räddningsenheten, miljöbyrån, museibyrån och 
trafikavdelningen),  Kraftnät Åland Ab, Ålands elandelslag samt 
Ålands vatten Ab. Kommunstyrelsen skickar utlåtandena till 
planläggaren för bemötande. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget med det tillägget att  
utlåtande även inbegärs av Finströms kommunaltekniska Ab.  
--------------- 

Kst § 11/20.1.2010 
Det reviderade förslaget till delgeneralplanen var framlagd till 
allmänt påseende i mars 2009. Under tiden kom sex inbegärda 
utlåtande samt åtta anmärkningar att lämnas in. 
Områdesarkitektkontoret utsågs 26.8.2009 (kst § 256) till 
planläggare för delgeneralplanen och har nu bemött 
utlåtandena och anmärkningarna samt på basen av dessa 
föreslagit vissa ändringar i planen, bilaga B § 11/1 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att delgeneralplanen 
fastställs med planläggarens föreslagna ändringar. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
-------------- 

Kst § 28/3.2.2010 
Landskapsregeringen begär om ändring i förslaget till 
delgeneralplan avseende Godby vägstations planbestämmelse 
från BVG till F för att möjliggöra fortsatt användning och 
utökning av verksamheten, Bilaga A § 28/10 Kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger områdesarkitektkontoret i uppgift att 
ändra planbestämmelse i förslaget till delgeneralplan för Godby 
vägstation.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------- 

Kst § 82 
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Styrelsen för Ålands Skogsägarförbund påpekar i en skrivelse 
att hela deras område borde benämnas industriområde samt att 
området kunde utökas västerut, bilaga G § 82/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att framföra Ålands 
Skogsägarförbunds synpunkter till områdesarkitektkontoret som 
för närvarande granskar det ifrågavarande området avseende 
förslaget till delgeneralplan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

TÄRNEBOLSTAD 

Kst § 471/21.11.2007  
Ärendet om avslutande av deponin skall kungöras hos 
miljöprövningsnämnden. Vi har ett arrendeavtal på fastigheten. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta 
arrendegivaren. 
  

TN § 33/12.5.2009   
 Markfrågan för deponin är ännu inte löst. 
   
 Förslag till beslut: 

Tekniska nämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen köper 
området som idag arrenderas.  

 
 BESLUT: 
 Enligt förslag 

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

Kst § 233/12.8.2009   
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser person/er som utreder möjligheterna för 
kommunen att köpa markområdet för deponi i Tärnebolstad.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg ordförande och vik. kommundirektören 
att utreda ärendet.  
-----------------  

Kst § 83 
Möjligheten för kommunen att köpa markområdet vi 
Tärnebolstad har utretts och markägarna är villiga att sälja det 
c. 1.19 ha stora markområdet för 20 000€. I.o.m. en affär skulle 
arrendeavtalet mellan kommunen och markägaren upphävas.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar 
tilläggsmedel om 20 000€ för köp av mark. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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GODKÄNNANDE AV SEKTORPLAN – TEKNISKA NÄMNDEN  

TN § 4/9.2.2010   
Tekniska nämndens sektorplan för befolkningsskyddet ska 
uppdateras regelbundet, se bilaga. 
 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att   
planen godkänns. 
  
BESLUT:   
Enligt förslag med vissa justeringar. 
-------------------  

Kst § 84  
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner sektorplanen för tekniska 
nämnden, bilaga H § 84/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV  

 Kst § 85 
Landskapsregeringen begär utlåtande över Karin Roses 
ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom 
(K12/10/5/62).  
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen har inget att anföra ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

GOLF I GODBY-ÄMNÄS  

Kst § 86 
Finströmscenterns och finströmsliberalerna kom att enas om ett 
pressmeddelande gällande förutsättningarna för en golfbana i 
Godby-Ämnas. Särskilt betonades lämpligheten av Godby-
Ämnäs området gällande:  
 
- Inga skyddade naturområden äventyras 
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- Golfanläggningen skulle ligga i omedelbar anslutning till 
Ålands idrotts- och motionscentrum och Godby centrum 

- All kommunalteknik såsom vatten, avlopp, vägar etc finns i 
anslutning till området. Kommunen har i sitt förslag till 
delgeneralplan beaktat en kommande golfanläggning och är 
beredd att snabbt göra ytterligare anpassningar om behov 
finns. 

- Området ligger invid Godbyvägen varför trafiken till området 
såväl under byggnadsskedet som senare kan ordnas utan 
att störa boende i närområdet 

- Godby-Ämnäs ligger ca tio minuters bilväg från Mariehamns 
centrum 

- En helt ny golfdestination 
- Ypperliga möjligheter att anlägga en marina i anslutning till 

anläggningen 
- Markområdena i Godby-Ämnäs är väl lämpliga för att 

anlägga en komplett golfanläggning inkluderande boende 
och övrig service. 

- Finström är en centralt belägen kommun med goda 
utvecklingsmöjligheter. En satsning skulle inte bara gynna 
Finström och Norra Åland utan hela Åland med nya 
arbetsplatser och ökade turistströmmar, bilaga I § 88/10 kst. 

Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig skrivelsen till kännedom och 
ställer sig positiv till förslaget om en golfbana i Godby-Ämnäs.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

JUSTERING AV HEMSERVICENS MÅLTIDSAVGIFTER  

SocN § 12/1.2.2010 
Hemservicens avgifter för år 2010 fastställdes i 
kommunfullmäktige, § 58/2009. Angående avgifterna för 
måltidsservice vid Rosengård finns det behov av att justera 
vissa av dem.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner justeringen av 
måltidsavgifterna inom hemservicen och på Rosengård i 
enlighet med bilagan och för ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Godkänns enligt förslag. 
-------------------  
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Kst § 87 

Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
måltidsavgifterna för hemservicen från 1.4.2010 i enlighet med 
bilaga J § 89/10 kst.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 

TILLSÄTTANDE AV NÄRVÅRDARE 

SocN § 371.3.2010 
 
En befattning som tillsvidare närvårdare omfattande 78,4 % 
med placering vid Linneagårdens stödboende är obesatt p g a 
uppsägning från den 10.03.2010. Befattningen är nödvändig för 
verksamheten och kan inte lämnas obesatt varför 
socialnämnden bör anhålla till kommunstyrelsen om att få 
tillsätta den som tidigare i tillsvidare anställning från den dagen 
den är obesatt d v s, den 11.03.2010.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner att den obesatta 
befattningen som närvårdare omfattande 78,4 % med placering 
vid Linneagårdens stödboende tillsätts snarast men tidigast från 
den 11.03.2010. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för 
godkännande. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Förslaget godkänns och ärendet överförs till kommunstyrelsen. 
---------------------  

Kst § 88 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner tillsättande av befattningen. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

STÖD TILL ANSTÄLLNING AV UNG PERSON  

Kst § 89 
En ansökan om stöd till fortsatt anställning av ung person för 
perioden februari till april 2010 har inkommit till kommunen. 
Sysselsättningsstöd från arbetsförmedlingen kan endast 
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beviljas för sex månader och den tiden löpte ut den 31.1.2010. 
Arbetsförmedlingen och socialnämnden rekommenderar att 
kommunen nu fortsätter att stöda anställningen ekonomiskt. 
Kostnaden för stödperioden uppgår till 3 165 €. Medel för 
sysselsättningsarbeten finns upptagna i 2010 års budget. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar sysselsättningsstöd för perioden 
februari till april 2010.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM FORTSATT ANSTÄLLNING MED SYSSELSÄTTNINGSSTÖD 

Kst § 8/20.1.2010 
En anhållan till kommunstyrelsen om fortsatt anställning med 
sysselsättningsstöd har inkommit 4.1.2010. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar inbegära ett utlåtande från 
socialnämnden.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------------  

SocN § 28/1.3.2010 
En skriftlig anhållan om fortsatt arbete på Byggreturen med 
sysselsättningsstöd har inkommit till kommunen.  Dessutom har 
anhållan inkommit muntligen om att få fortsätta tidigare 
anställning med sysselsättningsstöd på Byggreturen. Två 
personer har varit anställda där under år 2009 med en arbetstid 
om 80 % av heltid. 
Därutöver har förfrågningar om sysselsättning för arbetslösa 
gjorts från andra myndigheter, t.ex stöd i arbete-projektet, 
arbetsförmedlingen och missbrukarvården. I nuläget finns 
förfrågningar gällande fem personer för olika former av 
sysselsättningar. 
Från AMS håll rekommenderas fortsatt anställning på 
Byggreturen för de två personer som under senaste år har 
jobbat där och från socialkansliets håll stöds även detta. 
Anslaget för år 2010 för sysselsättningsarbete är 22 593 euro 
brutto och 14 873 euro netto.  
Att anställa två personer före sex månader med en anställning 
om 80 % av heltid skulle ge en kostnad på ca 20.100 brutto och 
en ersättning från AMS om ca 8 800 euro. Därmed är anslaget 
för år 2010 förbrukat. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden rekommenderar anställning på 
Byggreturen för de två personer som även varit anställda under 
senaste år, men även att de förfrågningar om sysselsättning för 
andra personer som inkommit förs till kommunens 
ledningsgrupp för diskussion.  
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Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Förslaget godkänns. 
----------------  

Kst § 90 
Konstateras att verksamhetsmålet för sysselsättningsarbeten är 
att utifrån de anslag som finns erbjuda långtidsarbetslösa en 
möjlighet att återigen komma in på arbetsmarknaden.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner sysselsättningsstöden under 
förutsättning att de för år 2010 totala budgeterade medlen för 
ändamålet inte överskrids. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 91 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 21:20  
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 92 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


