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Sammanträdestid Onsdagen 14.5.2014  kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommunstyrelsen, sammanträdesrummet 
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97 § Protokolljusterare  
98 § Föredragningslistan 
99 § Delgivningar 
100 § Protokoll från nämnder 
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 96 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 97 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Regina Lindblom och Sven-Anders 
Danielsson till att justera dagens protokoll. 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 98 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan.  
 

DELGIVNINGAR 

Kst § 99 
Delgivning av följande handlingar: 

• NÅHD, förbundsstyrelsens protokoll nr 3, 24.4.2014 
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 § 100 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (2/14)  
Byggnadsnämnden (3/14) 4/14, 5/14 
Skolnämnden (3/14)  
Lantbruksnämnden (3/13)  
Socialnämnden (3/14) 4/14 
Tekniska nämnden (3/14)  
Räddningsområde Ålands landskommuner (2/14) 3/14 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 7/14 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 
 
 

ÅHS ERBJUDANDE OM GEMENSAM UPPHANDLING  

Kst § 101 
Ålands hälso- och sjukvård har genom brev av den 02.04.14 
sänt ett samarbetsavtal om gemensam upphandling för byte av 
personaladministrativt system. Möjlighet att gå ur den 
gemensamma upphandlingen finns fram till dess att 
upphandlingen annonseras. Avtalet förbinder kommunen att 
inte köpa in produkten från annat håll, bilaga A § 101/14 kst.  
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen besluter att godkänna avtalsförslaget från 
Ålands hälso- och sjukvård med kompletteringen att Finströms 
kommun deltar i upphandlingen med en optionstid till och med 
31.12.2015. Vidare förutsätter kommunstyrelsen att kommunen 
får ta del av anbudsförfrågan innan upphandlingen publiceras. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

 
Kst § 102 

Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över 
Stallhagen Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast 
egendom (ÅLR 2014/3453). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

 
Kst § 103 

Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över AX 
Vulcanus Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast 
egendom (ÅLR 2014/4178). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ÄNDRING AV DETALJPLAN – KÄLLBO 

Kst § 12/22.1.2014 
I samband med förverkligande av de i budget 2014 upptagna 
projektet kring trafiklösningar vid Källbo skola behöver 
fastighetens detaljplan ändras. Vidare planeras inför 2015 
uppförande av ett nytt stängsel vid Godby daghem när 
samtidigt gårdsplanen föreslås utvidgas västerut vilket likaledes 
föranleder en detaljplaneändring. Angående Godby daghems 
fastighet ska även den nya detaljplanen beakta en eventuell 
framtida utbyggnad av daghemmet.  
Kommundirektörens förslag: 
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Kommunstyrelsen ger arkitekt Tiina Holmberg i uppdrag att 
revidera detaljplanerna vid Källbo skola och Godby daghem för 
att överensstämma med kommunens planerade och möjliga 
framtida åtgärder på fastigheterna.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kst § 104 
Tiina Holmberg har i samråd med Källbo skola, Godby daghem, 
fastighetsägare och områdesarkitektkontoret framarbetat ett 
förslag till detaljplan för området, bilaga B § 104/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende. Under utställningstiden begär kommunstyrelsen 
tekniska nämndens och byggnadsnämndens yttranden över 
planen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 

KOMMUNENS SNÖPLOGNING OCH FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER  

 
TN § 81/17.12.2013 

Tekniska nämnden ombesörjer snöplogningen i kommunen, 
både kommunens vägar men även privata vägar och infarter 
mot en viss ersättning. De år som det snöar mycket gör 
kommunen förlust eftersom avgifterna inte täcker kostnaderna. 
De vintrar då det är mindre nederbörd får kommunen intäkter av 
de som beställt plogning men har samtidigt låga utgifter.  
 
Byggnadskontoret har jämfört intäkterna med kostnaderna och 
kunnat konstatera att det inte är ekonomiskt försvarbart att 
kommunen ombesörjer snöplogningen under rådande 
förhållanden. Tidvis är det mycket resurskrävande och övriga 
arbetsuppgifter blir lidande.  
 
Det borde tillsättas en arbetsgrupp bestående av tjänstemän 
och förtroendevalda för att se över snöplogningen och 
presentera ett förslag till tekniska nämnden. 
 
Beredande tjänsteman: Byggnadsinspektören 
Föredragande tjänsteman: Kommuningenjören 
 
Förslag:  
Arbetsgruppens uppdrag består av två punkter: 
1) Bedöma huruvida det är skäligt att kommunen 
upprätthåller plogning av privata vägar och infarter med 
hänvisning till ekonomiska aspekterna och administrationen. 
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2) Ta fram riktlinjer för nivån på service och standard 
samt underlag för upphandling. 
De tjänstemän som lämpligtvis kunde ingå är 
kommuningenjören och byråsekreteraren. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. Nämnden beslöt vidare att tillfråga och 
utse Leif Andersson, Per Lindblom, Lars Rögård, Fredrik 
Molinder, Marina Carlsson samt Jana Andersson. 
------------------------- 

 
 

TN § 28/1.4.2014 
Arbetsgruppen har sammanträtt totalt fyra gånger och har 
kommit fram till att snöplogning av privata infarter 
fortsättningsvis bör vara kvar men att samtliga distrikt bör 
bjudas ut. Snöplogningens avgifter bör täcka kostnaderna.  
Gruppen har tagit fram underlag för anbudsförfrågan samt 
kontraktsförslag. Bilaga D § 28/14 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden godkänner handlingarna enligt bilaga och 
ger ärendet vidare till styrelsen. 
 
Beslut: 
Ett förslag från Leif Andersson att återremittera ärendet till 
arbetsgruppen för utredning av avgiften fick understöd av Lars 
Rögård. 
Föredragandes förslag fick understöd av Per Lindblom. 
Efter röstning vann Leif Anderssons förslag med siffrorna 4-1. 
 
------------------------- 
 

TN § 36/29.4.2014 
Arbetsgruppen har sammanträtt och kom efter diskussion fram 
till att lägga ett förslag till snöplogningsavgift om 140 euro 
inklusive moms 24 % vid betalning före den 1.10. Straffavgift vid 
senare betalning diskuterades inte. 
Avgiften kommer då inte att vara kostnadstäckande vid en 
normal vinter beräknad på 15 plogningar. 
Bilaga A § 36/14 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden går in för arbetsgruppens förslag samt 
besluter om förslag till straffavgift vid sen betalning och lämnar 
ärendet vidare till styrelsen. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. Avgiften vid betalning efter den 1.10 
föreslås bli 200 euro inklusive moms 24 %. 
---------------  
 

Kst 105 
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En arbetsgrupp utsedd av tekniska nämnden har utrett frågan 
om snöplogning av privata vägar och infarter. Bakgrunden är att 
kommunen under snörika vintrar haft höga kostnader för denna 
service och att kostnaderna endast delvis täckts av avgifter för 
snöplogning. Snöplogning av privata vägar och infarter är inte 
en lagstadgad uppgift för kommunen varför arbetsgruppen även 
utrett om kommunen borde upphöra att erbjuda servicen.  
Tekniska nämnden har beslutit, på arbetsgruppens förslag, att 
kommunen skall erbjuda snöplogning av privata vägar och 
infarter även framledes och för att underlätta administrationen 
av servicen, fastställa en fast avgift för snöplogning om 140 € 
inklusive moms med en förhöjd avgift om 200 € vid försenad 
betalning.   
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer plogningsavgiften till 140 € och en 
förhöjd avgift om 200 € vid försenad betalning.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 

ANHÅLLAN OM OMDISPONERING OCH TILLÄGGSMEDEL  

 
TN § 14/18.03.2014 

Arbetsgruppen för Trafiklösning Källbo skola har nu projekterat 
och sammanfattat alla dokument och handlingar för att bjuda ut 
projektet.  
Bilaga A § 14/2014 TN (Skickas digitalt) 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden bjuder ut projektet genom annonsering i 
Nya Åland och Tidningen Åland. Kommuningenjören ges 
fullmakt att inleda kontraktsförhandlingar samt anta anbud 
förutsatt att anbudet ryms inom ramen för budgeterade medel. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden bjuder ut projektet i Nya Åland och 
Tidningen Åland och ger arbetsgruppen fullmakt att inleda 
kontraktsförhandlingar och anta anbud under förutsättning att 
anbudet ryms inom ramen för budgeterade medel. 
 
------------------------- 
 

TN § 37/29.4.2014 
Arbetsgruppen har sammanträtt och konstaterat att de tre 
anbud som kommit in låg långt över budgeterade medel. 
Arbetsgruppen gick igenom handlingarna och beslöt följande: 
- Väg 2 stryks 
- Plantstorleken minskas 
- Rörläggning av diket stryks delvis 
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- Kommuningenjören kontaktar de entreprenörer 
som lämnat offert och de får justera sina anbud enligt detta. 
Anbuden skall vara byggnadskontoret till handa senast 
måndagen den 5 maj 2014. 
 
Gruppen konstaterade att följande åtgärder har tillkommit efter 
att det budgeterades medel. 
- Rörläggningen av diket 
- Dränering av bussplan 
- Plattläggning utanför skolan 
- Säkerhetsunderlag för multiarena 
- Belysning på skolgården 
 
Dessa åtgärder är nödvändiga för förverkligande av helheten 
runt skolgården. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden begär att få omdisponera budgeterade 
25.000 euro från den planerade dagvattenlösningen i tunneln 
där nämnden beslutit att ej genomföra investeringen. Vidare 
besluter nämnden att begära tilläggsmedel för trafiklösningen 
om 65.000 euro för att förverkliga projektet. Vidare ges 
kommuningenjören fullmakt att inleda kontraktsförhandling samt 
anta anbud förutsatt att medel beviljas. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
---------------  

Kst § 106 
Tekniska nämnden anhåller om att få omdisponera 
budgetmedel från planerad dagvattenlösning och om 
tilläggsmedel för förverkligandet av trafiklösningen vid Källbo 
skola. Nämnden bedömer att orsaken till att de inkomna 
anbuden överstigit de för ändamålet avsatta medlen beror på 
att en del nödvändiga åtgärder tillkommit sedan budgeten 
fastställdes. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
omdisponering av medel för planerad dagvattenslösning samt 
beviljar tilläggsmedel om 65.000 € för förverkligande av 
trafiklösningen vid Källbo. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet med 
hänvisning till fastställande av detaljplaneändring för området. 
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BOKSLUT 2013  

Kst § 107 
Upptas till behandling kommunens bokslut för år 2013. 
 
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens 
räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett 
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till 
fullmäktige före utgången av juni månad året efter 
räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, 
en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över 
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 
 
Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och 
kommundirektören. 
 
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när 
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med 
anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att 
balansera ekonomin. 
 
Efter utförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin 
revisionsberättelse. Därefter kan styrelsen överlämna bokslutet 
till kommunfullmäktige. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2013 samt 
undertecknar handlingarna, bilaga C § 107/14 kst.  
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets överskott om 
324 894,47€ förs till det fria egna kapitalet. Handlingarna 
överlämnas till revisorerna för slutrevision. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

BUDGETUPPFÖLJNING – FÖRSTA KVARTALET 2014  

Kst § 108 
Budgetuppföljningen för första kvartalet 2014 presenteras, 
bilaga C § 108/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig budgetuppföljningen till 
kännedom och överför ärendet till kommunfullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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BEREDSKAPSPLAN FÖR NORMALA OCH UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN 

RN/§19/9.4.2014 
Finströms kommuns beredskapsplan för normala och 
undantagsförhållanden har reviderats, bilaga A-RN § 19, 
beredskapsplan, Finströms kommun. 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar 
inför kommunstyrelsen beredskapsplanen för normala och 
undantagsförhållanden i Finströms kommun enligt bilaga A-RN 
§ 19. 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------  

Kst § 109 
Syftet med beredskapsplanen är att beskriva hur förvaltningen 
ska organiseras under normala och undantagsförhållanden för 
att trygga befolkningens säkerhet och försörjning samt att 
skydda allmän och privat egendom, bilaga E § 109/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmätige fastställer 
beredskapsplanen för normala och undantagsförhållanden i 
enlighet med bilaga.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANSTÄLLNINGAR – BARNOMSORGEN 

SocN § 44/6.5.2014 
 
Inom barnomsorgen är för närvarande två assistenter anställda 
på tidsbestämda arbetsavtal och behovet av assistenterna 
fortsätter inkommande verksamhetsår 2014-2015. 
Den ena assistenten är anställd sedan 01.03.2010 och den 
andra assistenten sedan 12.09.2011.  Anställningarna har 
gjorts för ett verksamhetsår i taget med motiveringen att 
behovsprövning görs inför följande verksamhetsår. Deras 
innevarande anställningar fortgår t.o.m. 31.07.2014, och 
omfattar heltid respektive 47,05 % av heltid. 
Enligt arbetsavtalslagen 1 kap § 3 gäller följande: arbetsavtal 
gäller tills vidare om det inte av grundad anledning har ingåtts 
för viss tid. Ett arbetsavtal som på initiativ av arbetsgivaren utan 
grundad anledning har ingåtts för viss tid ska anses gälla tills 
vidare. Det är inte tillåtet att upprepat använda arbetsavtal för 
viss tid när antalet visstidsavtal eller den sammanlagda 
avtalstiden eller den helhet som avtalen bildar visar att 
arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent. 
Med hänvisning till att det har funnits ett kontinuerligt behov av 
dessa anställningar inom kommunens barnomsorg under ovan 
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nämnda tid samt att behovet fortskrider kan man konstatera att 
det inte finns grundad anledning att framledes återigen ingå 
arbetsavtal på viss tid för assistenterna. Behovsprövning av 
personalstyrkan inom barnomsorgen ses alltid över inför nytt 
verksamhetsår varvid åtgärder tas om behovet av anställningar 
minskar oberoende av om dessa är på viss tid eller tills vidare. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden inför kommunstyrelsen förordar att 
ovan nämnda anställningar övergår till anställningar tillsvidare 
fr.o.m. den 01.08.2014.  
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutar om att förorda, inför kommunstyrelsen, 
att ovan nämnda anställningar övergår till anställningar 
tillsvidare fr.o.m. den 01.08.2014. 
------------------  

Kst § 110 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter i enlighet med socialnämndens 
förslag att ändra de tidsbestämda anställningarna till tillsvidare 
anställningar fr.o.m. den 1 augusti 2014. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

AVTAL OM KATRINASAMARBETET 

Kfn § 24/14.4.2014 
Bilaga 2 
Finströms bibliotek är anslutet till bibliotekssamarbetet Katrina 
som är en åländsk samkatalog. Katrina är också grunden för 
den nätbaserade sökportalen bibliotek.ax. Bibliotekssystemet 
administreras från Mariehamns stadsbibliotek som också är 
landskapsbibliotek för Åland. Biblioteket debiteras årligen enligt 
procentuell andel av det totala mediebeståndet. Mariehamns 
stad önskar nu göra upp avtal med samtliga deltagande 
bibliotek/institutioner angående deltagandet i Katrina och 
bibliotek.ax. Avtalet innebär ingen förändring mot det som gäller 
i dag. 
Kommunens avtal tecknas av kommunstyrelsen. 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden förordar inför kommunstyrelsen att 
avtal tecknas för Finströms biblioteks deltagande i 
bibliotekssystemet Katrina och bibliotek.ax enligt det förslag 
som Mariehamns stadsbibliotek lagt fram. 
Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden förordar inför kommunstyrelsen att 
avtal tecknas för Finströms biblioteks deltagande i 
bibliotekssystemet Katrina och bibliotek.ax enligt det förslag 
som Mariehamns stadsbibliotek lagt fram. 
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------------------  
Kst § 111 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att teckna avtal för Finströms 
deltagande i bibliotekssystemet Katrina och bibliotek.ax. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING – KYRKVÄGEN 

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

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

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

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

ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DETALJPLAN – BAMBÖLE 

Kst § 51/19.3.2914 
Daniel Danielsson anhåller om att i egen regi och genom Tiina 
Holmberg låta upprätta en ändring av detaljplan för Björksäter i 
Bamböle by.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande om anhållan av 
byggnadsnämnden samt områdesarkitektkontoret. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  
 

Bn § 55/2.5.2014 
I anhållan om ändring av detaljplanen framkommer det ej vad 
som ändringen avser eller var på området. Vid möte med 
markägaren framkom det att avsikten är att ändra badstranden 
till bostadstomt och samtidigt omdisponera tomtindelningen i 
kvarter 1 i planeområdets norra del. 
 
Det område som nu är gemensam strand betjänar alla tomter 
på området och bör ej ändras till bostadstomt. Det finns tomter i 
området som saknar egen strand varför det ej är lämpligt att 
bevilja ändringen.  
 
Omdisponeringen av kvarter 1 torde vara möjlig men berörda 
grannar ska ges tillfälle att inkomma med synpunkter. 
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Förslag till beslut: Byggnadsnämnden förordar ej en ändring 
av PS-området som är avsett att vara gemensam strand för 
planeområdet. Nämnden ger utlåtande gällande kvarter 1 ifall 
ett förslag utarbetas. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
----------------  

Kst § 113 
Områdesarkitektens utlåtande, bilaga G § 113/14 kst. 
Områdesarkitekten närvarar vid ärendebehandlingen.  
Konstateras att ett möte hållits mellan markägaren, kommunens 
representanter, planläggare och områdesarkitekten där syftet 
med planändringen utretts. Markägaren önskar genom 
ändringen möjliggöra utstyckning av ytterligare 2 bostadstomter 
vid strandlinjen.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bifaller markägarens anhållan till den del 
ändringen berör tomtindelning vid kvarter 1. Tiina Holmberg 
godkänns som planläggare.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
detaljplaneändringen förutsätter ett godkänt planläggningsavtal 
mellan markägaren och kommunen. 
 
 

UTSE KOMMUNSTYRELSENS REPRESENTANT I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMDEN  

Kst § 114 
I och med att kommunstyrelsens sammansättning ändrade vid 
årsskiftet har styrelsen att utse en ny representant till kultur- och 
fritidsnämnden.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser sin representant i kultur- och 
fritidsnämnden.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse Katarina Gäddnäs som 
representant i kultur- och fritidsnämnden. 
 
 

FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING FÖR AVLÖSARSERVICE -  NÄRSTÅENDESTÖDET  

SocN § 25/8.4.2014 
 
Till Lag om stöd för närståendevård har tillfogats en § 4 a 
angående avlösarservice under närståendevårdarens ledighet 
och annan frånvaro. Finströms kommun beviljar närståendestöd 
utgående från tre vårdnivåer och behöver fastställa kriterier för 
ersättning och avgift för avlösarservicen. Rätten till avlastning 
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för närståendevård regleras i § 4 ledighet för 
närståendevårdaren och Landskapslag 111/2007§ 2g och 
rätten till ledighet omfattar 5 dygn per månad om 
närståendevårdaren oavbrutet eller med få avbrott varit bunden 
vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Detta innebär 
att närståendevård som är beviljad i enlighet med vårdklass 1 
inte omfattas av rätten till ledighet. Man kan ändå besluta att 
närståendevårdare som beviljats stöd i enlighet med vårdklass 
1 är berättigade till avlösarservice. 
Avlösarservice beviljas som en dygnsersättning till avlösaren 
och omfattningen på ersättningen för avlösarservice skulle 
förslagsvis utgå från det arvodesbelopp som 
närståendevårdaren är beviljad.  
Avgiften tas ut i enlighet med Lag om klientavgifter inom social- 
och hälsovården § 6b. 
Vårdarvoden inom närståendestödet i Finströms kommun år 
2014: 
Vårdklass 1: 382,50 euro per månad 
Vårdklass 2: 540,00 euro per månad 
Vårdklass 3: 821,00 euro per månad 
Ersättningen för avlösarservice skulle förslagsvis vara en 
dygnsavgift motsvarande närståendestödets månadsstorlek, d v 
s 12,75 euro per dygn för vårdklass 1, 18,00 euro per dygn för 
vårdklass 2 och 27,37 euro per dygn för vårdklass 3. 
Avgiften för avlösarservice för den vårdbehövande är 11,30 
euro per dygn. 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner avlösarservice för 
närståendevård i enlighet med beredningen och överför ärendet 
till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner avlösarservice för närståendevård i 
enlighet med beredningen och överför ärendet till 
kommunstyrelsen. 
----------------  

Kst § 115 
Kommunen har fastställt vårdarvoden inom närståendestödet 
för år 2014 men saknar fastställd dygnsersättning för 
avlösarservice. 
Socialnämnden föreslår att dygnsersättningen skall utgå ifrån 
vårdarvodet i de olika vårdklasserna.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens beslut om 
ersättning för avlösarservice inom närståendestödet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
principerna för fastställande av avgiften föreläggs 
kommunfullmäktige i samband med fastställande av avgifter för 
år 2015.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

Kst § 116 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträden 
24.4.2014.   
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollet till kännedom.  
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 § 93/16.4.2014 
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 
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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. 
---------------------  

Kfm § 24/24.4.2014 
Bilaga D § 23/14 Kfm.  
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig trafikplanen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget med tillägget 
att kommunstyrelsen uppmanas tillställa landskapsregeringen 
en skivelse angående behovet av en rondell i korsningen 
Godbyvägen – Getavägen.  
------------------  

Kst § 117 
Med beaktande av trafikplanens omfattning och att den delvis 
berör även landskapets vägområden och det påtalade behovet 
av en rondell i korsningen von Knorringsvägen - Getavägen är 
det skäl att begära landskapsregeringens utlåtande över 
trafikplanen och efterhöra möjligheten till att bygga en rondell 
vid den aktuella korsningen.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande av landskapsregeringen 
över förslaget till trafikplan i Godby senast 30.6.2014. Vidare 
uppmanar kommunstyrelsen landskapsregeringen att inför 
nästa års budget uppta medel för en rondell  vid korsningen von 
Knorringsvägen – Getavägen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 

BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 118 

Sammanträdet förklarades avslutat kl.20:11. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  

 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 119 
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 14 maj 2014   §§96-119 
 
 
 
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: 
96-98 
 
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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