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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 187 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt be-
slutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade de sig lagligen sammankallad 
och beslutsför.  
. 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 188 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Per Lycke och Rolf Karlsson till att ju-
stera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 189 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

DELGIVNING 

Kst § 190 
Delgivning av följande handlingar: 

• Utbyte av aktiebrev, protokoll från bolagsstämma, Ma-
riehamns Energi, 7.6.2011 

Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 191 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (4/11) 
Byggnadsnämnden (5/11) 
Skolnämnden (3/11)  
Lantbruksnämnden (1/11) 
Socialnämnden (5/11) 6/11, 7/11 
Tekniska nämnden (3/11) 4/11 
Räddningsområde Ålands landskommuner (4/11)  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 9/11 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

SKRIVELSE ANGÅENDE TOMT I GODBY 

Kst § 176/22.6.2011 
En skrivelse, undertecknad av 12 kommuninvånare, är riktad till 
kommunstyrelsen. Ärendet angår tomt nr. 2 kvarter 50 i Godby, 
bilaga I § 176/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet och beslöt att inför inkom-
mande kommunstyrelsemöte, utföra en platssyn innan vidare 
beslut i ärendet fattas. 
Jäv: 
Rolf Karlsson förklarade jäv. Kommunstyrelsen beslöt att jävs-
grund förelåg och Karlsson avlägsnade sig under ärendebe-
handlingen.  
----------------  

Kst § 192 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet. 
Jäv: 
Rolf Karlsson förklarade jäv. Kommunstyrelsen beslöt att jävs-
grund förelåg och Karlsson avlägsnade sig under ärendebe-
handlingen.  
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IORDNINGSTÄLLANDE AV MARKOMRÅDE - PÅSA 

Kst § 209/3.6.2009 
Påsaområdet (kvarter 6) i Godby by är planerat för bostads- och 
radhustomter men området är inte ännu iordningsställt för att 
kunna säljas. Detaljplanen för området är även gammal och be-
höver ses över i förhållande till förslaget till delgeneralplanen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar be tekniska nämnden inkomma med 
förslag till hur området kan iordningsställs enligt förslaget till 
delgeneralplanen inklusive kostnadskalkyl.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------- 

TN § 104/1.12.2009  
Önskemål om att köpa hela området har framförts från en ent-
reprenör i byggbranschen. 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att de 
ser på möjligheten att bjuda ut området till försäljning.
  
BESLUT: 
Enligt förslag 
----------- 

Kst § 412/16.12.2009 
Konstateras att tekniska nämnden ännu inte inkommit med ett 
förslag om iordningställande av Påsaområdet och att det på 
området för närvarande finns ett antal olika föråldrade detalj-
planer. Vidare konstateras att intresse för att köpa bostadstom-
ter i området har visats men att kommunstyrelsen inte kan ta 
ställning till försäljning innan helheten är planerad. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen ber områdesarkitektkontoret att uppdatera de 
befintliga planerna och/eller utarbeta en ny detaljplan för hela 
Påsaområdet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att detalj-
planen bör omfatta det område som tillhör kommunen.  
--------------------  

Kst § 192/26.5.2010 
Områdesarkitekten presenterar förslag till detaljplan för områ-
det, bilaga E § 192/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att begära utlåtanden över förslagen 
till detaljplan för Påsaområdet av tekniska nämnden, bygg-
nadsnämnden samt Finströms kommunaltekniska, särskilt an-
gående vägdragning och byggnadstyp på de planerade tomter-
na. 
-----------------------  
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TN § 57/22.6.2010  
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden Föreslår åt kommunstyrelsen byggnads-
mässigt enligt alternativ tre och trafikmässigt med förändring så 
att Hjortronvägen ansluter till Sandbolsvägen och Bärvägen blir 
i största mån gång- och cykelbana.  
I samtliga alternativ måste också dagvattnet som idag rinner 
igenom området få en bra lösning 
 
BESLUT: 
Tekniska nämnden besluta föreslå för kommunstyrelsen enligt 
alternativ två, nämnden vill även att man funderar på att ha kon-
torslokaler och bostäder ovanpå affärstomten. 
I första hand används Björkvägen i stället för att ansluta till Ge-
tavägen. 
-----------------  

Bn § 144/12.10.2010   
Uppta till behandling begäran om utlåtande från Finströms 
kommunstyrelse gällande förslagen till detaljplan för Påsaområ-
det i Godby 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden föreslår för kommunsty-
relsen att området detaljplaneras enligt alternativ 2. Det före-
slagna alternativet medför en god exploatering som möjliggör 
hög inflyttning i centrala Godby. 
 
Beslut: Byggnadsnämnden föreslår detaljplanering enligt alter-
nativ 2 för kommunstyrelsen med tre tillägg. 1) I den planerade 
affärstomtens byggnad tillåts bostäder. 2) Tomten till väster 
skall möjliggöra byggande av radhus 1-2 våningar eller vå-
ningshus. 3) Den sydvästra tomten planeras för våningshus 
med 2-3 våningar. 
----------------------  

 
 
Kst § 334/27.10.2010 

Finströms kommunaltekniska konstaterar att alla tre alternativ 
går att genomföra vad beträffar kommunteknik om man tar hän-
syn till befintliga ledningar.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger områdesarkitekten i uppdrag att uppgöra 
en detaljplan över området enligt alternativ 2, bilaga E § 334/10 
kst. Följande synpunkter bör beaktas i planen: Kontorslokaler 
och bostäder bör tillåtas i affärsfastigheten, tomten till väster bör 
möjliggöra byggande av radhus eller våningshus och den syd-
västra tomten för våningshus i 2-3 våningar.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------------  
 

Kst § 56/2.3.2011 
Områdesarkitekten har inkommit med ett utkast till detaljplan för 
det s.k. Påsaområdet, bilaga F § 56/11 kst.  
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Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar detaljplanen och besluter om vida-
re åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade att utkastet till detaljplan följer 
tidigare fastslagna riktlinjer och ger områdesarkitekten i upp-
drag att färdigställa förslaget till detaljplan.  
-------------------  

Kst § 131/11.5.2011 
Förslag till detaljplan för Påsaområdet, bilaga D § 131/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut detaljplanen till allmänt 
påseende i 30 dagar. Vidare ger kommunstyrelsen planlägga-
ren i uppdrag att kontakta de markägare som berörs av detalj-
planen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------  

Kst § 193 
Förslaget till detaljplan för Påsaområdet var utställt under perio-
den 26.5 till 28.6 2011. Två anmärkningar inkom under utställ-
ningstiden, bilaga A § 193/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger planläggaren i uppdrag att bemöta de in-
komna anmärkningarna. Vidare ges planläggaren i uppdrag ut-
reda markägoförhållandena i relation till detaljplansförslaget.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM FÖRÄNDRING AV TOMTGRÄNS 

Kst § 194 
Daniel Danielsson anhåller om godkännande av förändring av 
tomtgräns i Björksäter Bamböle. Byggnadsinspektören har 
13.12.2010 gett ett utlåtande i ärendet, bilaga B § 194/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner Danielssons anhållan i enlighet 
med förvaltningsstadgans kap IV, 49§, p.4a) och med motiver-
ing om att tomtens användningsändamål inte ändrar. Konstate-
ras även att den i detaljplanen definierade byggytan för tomt 2 i 
kvarteret 1 inte ändrar genom detta beslut. Sökande står för de 
styckningskostnader som uppkommer i samband med ändring-
en av tomtgränsen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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UTLÅTANDE ÖVER SOCIALVÅRDSPLAN 2012-2016 

Kst § 195 
Landskapet har översänt ett utkast till socialvårdsplan 2012-
2016 och kommunen ges möjlighet att ge ett yttrande om för-
slaget som bör inlämnas senast 15.9.2011, bilaga C § 195/11 
kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen överför ärendet till socialnämnden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

BORGENSFÖRBINDELSE 

Kfm § 196 
Finströms kommunfullmäktige godkände den 15 november 
2001 (§ 68) en kommunal borgen för ett lån om 500.000 mk 
(84.093,96 euro) till Finströms kommunaltekniska Ab. Lånet er-
hölls från Kommunernas pensionsförsäkring (nuvarande Keva) 
och användes för utbyggnad av fjärrvärmeledningen i Godby.  
 
Ovannämnda borgensförbindelse preskriberas inom den all-
männa tioåriga preskriptionstiden den 20.12.2011. Keva ber 
kommunen att senast den 20.9.2011 bekräfta att borgensför-
bindelsen fortfarande är i kraft. Finströms kommunaltekniska Ab 
har meddelat att de fortsättningsvis önskar att kommunen bor-
gar för lånet. Återstående lånetid är fram till den 8.1.2022, d.v.s. 
10 år. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar meddela Keva att borgensförbindel-
sen fortfarande är i kraft. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

BUDGETUPPFÖLJNING 

Kst § 197 
Budgetuppföljningen t.o.m. juni 2011 presenteras, bilaga D kst § 
197/11.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att begära förklaring till halvårs bud-
getöverskridningar av socialnämnden och tekniska nämnden. 
Vidare önskar kommunstyrelsen en redogörelse av tekniska 
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nämnden om underhåll av fastigheter under investeringsbudge-
ten. 
 
 

FÖRHANDSRÖSTNING I LAGTINGSVAL OCH KOMMUNALVAL 2011 

Kst § 198 
Förhandsröstningen i lagtingsval och kommunalval ordnas mel-
lan 1-11.10.2011. Kommunstyrelsen skall enligt 51 § i Land-
skapslag om lagtingsval och kommunalval besluta om antalet 
och placeringen av de allmänna förhandsröstningsställena i 
kommunen samt öppethållningstiderna.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstningen i riksdagsva-
let ordnas på biblioteket, Godbyvägen 1416, 22410 Godby. 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att fastställa öppettiderna för 
förtidsröstningen på kommunbiblioteket i Finström enligt följan-
de: 
1.10 samt 7-8.10 kl. 10:00 - 12:00, 
3-6.10 samt 10-11.10 kl.12.00 – 20.00 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

SNÖPLOGNINGSAVGIFTER 2011-2012 

TN § 63/16.8.2011 
Då snöröjningen för privata vägar kostar kommunen stora 
pengar bör plogningsavgifterna justeras. En avgift som täcker 
utgifterna är inte rimlig då detta skulle betyda en höjning på 400 
% 
Förslag: 
Tekniska nämnden ger förslag på plogningsavgifter åt styrelsen. 
Löpande plogningsavtal tecknas med plogningsentreprenörer-
na. 
Beslut: 
Tekniska nämnden föreslår till kommunstyrelsen en höjning av 
plogningsavgifterna på 10%. Sandningen av kommunalvägarna 
bjuds ut. 
------------------  

Kst § 199 
Upptas till behandling fastställande av snöplogningsavgifter för 
2011-2012. Kommunfullmäktige kom 17.6.2010 § 41 att delege-
ra till kommunstyrelsen rätten att fastställa snöplogningsavgif-
ter.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer snöplogningsavgifterna 2011-2012 
enligt tekniska nämndens förslag. 
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Beslut: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att ta fram 
en debiteringsmodell för plogningsavgifter som baserar sig på 
både en grundavgift och en avgift som baserar sig på antalet 
plogningar per säsong samt att överväga införande av ett kost-
nadstak. 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 200 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Fastig-
hets Ab Norrgodbys ansökan om rätt att förvärva och besitta fast 
egendom (ÅLR 2011/5556). 
 
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 i ärendet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 201 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Anders 
Byggare på Ålands ansökan om rätt att förvärva och besitta fast 
egendom (ÅLR 2011/5300). 
 
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 i ärendet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 202 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Harry 
Hartikainens ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egen-
dom (ÅLR 2011/5289). 
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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 i ärendet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 203 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Sire 
Forest AB Ltd:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast 
egendom (ÅLR 2011/5308). 
 
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 i ärendet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANHÅLLAN OM TILLSTÅND ATT LÄGGA JORDKABEL I OCH GENOM VÄGOMRÅDE 

Kst § 204 
Kraftnät Åland Ab anhåller hos landskapsregering om tillstånd 
att borra för jordkabel genom delar av vägområde i Vandö. 
Landskapsregeringen har för sin del godkänt anhållan men 
konstaterar att kommunen är väghållare för en av de platser där 
borrning skall ske. Kommunen ombedes därför ta ställning till 
anhållan till den del den berör kommunen, Bilaga E § 204/11 
kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner anhållan till den del den berör 
kommunen och omfattar de villkor landskapsregeringen i sitt 
beslut har ställt på sökanden. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

UTLÅTANDE – ÄNDRING AV LAGSTIFTNINGEN OM HEMVÅRDSSTÖD  

SocN § 138/15.8.2011 
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Landskapsregeringen planerar en revidering av den åländska 
lagen för hemvårdsstöd. Med anledning av detta har landskaps-
regeringen inkommit med frågeställningar till kommunerna, ytt-
randet ska vara landskapsregeringen tillhanda senast den 
19.08.2011. 
Förslaget till revidering omfattar bl a följande: 
- Hemvårdsstödet höjs med 15 %. För Finströms del innebär 

förslaget ökade kostnader om ca 36.000 €/år. 
- En indexbindning av hemvårdsstödet utreds.  
- Möjlighet att stöda gruppen ensamstående förälder ses 

över. 
Allan ändringar och uppdateringar som är föreslagna kommer 
inte att genomföras direkt, en del ändringar kommer att kvarstå. 
Landskapsregeringen önskar svar på fyra frågor, vilka framgår 
av bilagorna i ärendet. 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden omfattar bilaga 9 som utlåtande till 
kommunstyrelsen angående de frågeställningar som landskaps-
regeringen inkommit med. 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet förs till kom-
munstyrelsen. 
---------------------  

Kst § 205 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens utlåtande i ärendet, 
bilaga F § 205/11 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 206 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19:40. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 207 
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 24  augusti 2011  §§ 187-207  
 
 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunalla-
gen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 192, 193, 195, 199 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
187-189 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragra-
fer 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 kommunalbe-
svär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbe-
vär 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 be-
slutet 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 en-
dast 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. Besvärshandling-
arna 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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