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Efter mötet tackas ledningsgruppen för det gångna året och avtackas kommundirektören. 

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag, Sven-Anders Danielsson, kommunstyrelsens ordförande. 

Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla  den 17 december 2021. 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 23 december 2021. 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör 
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§ 185 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 185 / 22.12.2021 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet såsom lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 

§ 186 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 186 / 22.12.2021 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Maj-Gun Lignell och Per 
Lycke.  
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

 

§ 187 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 187 / 22.12.2021 
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet 
inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana ärenden 
som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 67 §.  

Beslut: 

Föredragningslistan fastställs i föreliggande form.  
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§ 188 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 188/22.12.2021 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 

• Egna nämnder, beslutsorgan, tjänstemannabeslut 

- K.dir §§ 31 och 33, semesterledigheter bespisningschef 

- K.dir § 32, Delegering av BO-ledares uppgifter 

- Ekonomichef §§ 1-54, enl bil 

- Personalsekreterare §§ 1-16, enl bil 

- Tekn.chef, §§ 5-10, 12, 17, 18, 25, 33, 41-43, 50, 51, 54, 55, 56, 63, enl bil. 

 

• Kommunalförbund, gemensamma organ 

KST, stämma, protokoll 3.12 

 

• Landskapsregeringen 

- Kallelse till busstidtabellsmöte 2022, 24.11 

- K.dir:s utlåtande kring busstidtabeller 

 

• Övrigt 

- Norråländskt presidiemöte i Saltvik 1.12, protokoll 

- Inkomna ansökningar till tjänsten som kommundirektör, 4 st 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 189 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

KS § 189/22.12.2021 

Enligt 49 § kommunallagen ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut 
som fattas av kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige har senast sammanträtt 16.12.2021 (§§ 65–76). 

Protokoll: https://www.finstrom.ax/protokoll    

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 65–76/2021 
tillkommit i laga ordning och att de kan verkställas, och antecknar fullmäktiges 
protokoll nr 7/2021 till kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

  

https://www.finstrom.ax/protokoll
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§ 190 FÖRSLAG TILL DELGENERALPLAN BERGHÄGNADEN 

SamN § 82/29.6.2021  
Örjan Eriksson anhåller om att målsättningar godkänns för genomförande av 
delgeneralplanändring av området Bergshägnaden i Godby by. Parallellt tas även en 
detaljplan fram.  

Målsättningarna behandlar avsedd exploatering, metodiken för hur man avser 
identifiera samt beakta naturvärden, trafiklösningar för såväl lätta trafiken som 
ordinarie trafik.  

Man har i beredandet skedet varit i kontakt med kulturbyrån, 
infrastrukturavdelningen, kommunen samt Finströms kommunaltekniska AB för att 
identifiera och bemöta frågeställningar i projektet.  

Den största frågan berör trafiken där sökande, kommunens tjänstemän samt 
landskapsregeringens tjänstemän har suttit på gemensamt möte och kan konstatera 
att acceptabla trafiklösningar är möjliga i enlighet med planförslaget. För framtiden 
bör dock reserveras en yta som möjliggör ledande av trafik i östlig riktning samt 
sydlig riktning från området.  

Kostnaderna som hänförs till framtagande av nya delgeneralplanen åläggs sökande.  

I detaljplaneprocessen bör ett markanvändningsavtal tas fram för att reglera 
kostnadsfördelningar för genomförandet.  

Tekniska chefens förslag:  

Samhällsnämnden bedömer målsättningarna som tillräckligt tydliga och området 
som en tillräckligt stor ändamålsenlig helhet för att gå vidare med planeändringen. 
Samhällsnämnden för ärendet till kommunstyrelsen för avgörande av områdets 
ändamålslighet samt målsättningarna för avgörande i kommunfullmäktige.  

Beslut:  

Beslut enligt förslag.  

KS § 87/18.8.2021  
Den under sommaren fastställda och nyligen i laga kraft-trädda korrigerade förvalt-
ningsstadgan reglerar (5 kap, 50 §), att det ankommer det på kommunstyrelsen att:  

19. På planerat område godkänna målsättningar samt se till att planområdet utgör 
en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet enligt PBL §33. Målsättningarna på 
oplanerat område fastställs dock av kommunfullmäktige.  

Bedömningen är att denna typ av planeändring, med målsättning att ta fram en 
detaljplan där sådan sedan tidigare saknas, bör avgöras i kommunfullmäktige.  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna fastställs 
för delgeneralplaneändringar samt framtagande av förslag till detaljplan över 
område Bergshägnan, enligt bilaga.  
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Beslut:  

Enligt förslag. 

KF § 35/26.8.2021 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna fastställs 
för delgeneralplaneändringar samt framtagande av förslag till detaljplan över 
område Bergshägnan, enligt bilaga.  

Beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag. 

 

KS § 151 /17.11.2021 
Bilaga: Förslag till delgeneralplan för område Berghägnaden 

Bilaga: Planbeskrivning för delgeneralplan Berghägnaden 

Bilaga: Protokoll från referensgrupp för planläggning 

Bilaga: Utlåtande från teknisk chef 

Tekniska chefens beredning: 

Ett förslag till ändring av delgeneralplan för område Berghägnaden har tagits fram 
av arkitekt SAFA Ursula Koponen. 

Av planförslaget framgår att tidigare jord- och skogsbruksmark (L) byter användning 
till bostäder (B) i enlighet med fastslagna målsättningar. Även trafiklösningar för 
området behandlas. 

Detta innebär att man beslutar om att Godby centrum även ges möjlighet att 
expandera öster om Nya Godbyvägen. 

Planen har presenterats på samrådsmöte den 5:e oktober efter vilket intresserade 
har haft möjlighet att lämna skriftliga anmärkningar till kommunen. 

Bedömningen är att angränsande fastigheter, med anledning av planen, inte 
begränsas i utövande av verksamhet jämfört med befintlig plan, varför negativa 
konsekvenser för angränsande fastighetsägare med anledning av planen ej kunnat 
identifieras. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut planen till allmänt påseende under 30 dagar 
från den 19:e november till den 20:e december. Tomtägarna inom planområdet 
meddelas om utställningstiden sju dagar före utställandets inledande. Då 
samrådsmöten hållits begärs inte särskilda utlåtanden utan enbart ett meddelande 
om att planen är utställd skickas till landskapsregeringen. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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KS § 190 / 22.12.2021 
Bilaga A: Förslag till delgeneralplan för område Berghägnaden av den 9.11.2021 

Bilaga B: Planbeskrivning för delgeneralplan Berghägnaden av den 9.11.2021 

Bilaga C: Protokoll ÅLR trafik till Berghägnaden 

Bilaga D: Inkomna anmärkningar 

Under utställningstiden 19.11.2021 till och med 20.12.2021 har 2 anmärkningar 
inkommit. 

Anmärkningarna består i regleringen av trafiken till området i förhållande till 
framtida expansion av närliggande områden samt säkerställa bevaring av 
kulturvärden,  

Sett till trafik kan konstateras att liggande planförslag begränsar möjligheten för 
fastighetsägare som ej har vägrätt via dagens infart till att använda densamma 
förutsatt att denna infart inte omarbetas, men planen stipulerar och bereder 
möjligheter, att om framtida planprocesser visar på ett behov, så hindrar 
planförslaget inte olika alternativ för trafikförsörjning till, från och igenom 
delgeneralplaneområdet från befintlig infart, inte heller alternativa anslutningar, 
genom aktuellt område eller genom framtida områden. Detta kan utläsas ur bilaga 
C. 

Sett till kulturvärden ska, när det blir aktuellt, området för en gångtunnel under-
sökas enligt kulturbyråns instruktioner. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen bedömer att inkomna synpunkter i tillräcklig utsträckning 
beaktas i planförslaget och beslutar att inkomna anmärkningar ej föranleder behov 
av ytterligare åtgärder, med hänvisning till beredning enligt ovan och att därmed 
anta delgeneralplaneändring för område Berghägnaden jämte beskrivning av den 9 
nov 2021 enligt Bilaga A. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 191 STYRDOKUMENT FÖR INTERN KONTROLL 

KS § 191/22.12.2021 

Ekonomichefen har tagit fram ett förslag till direktiv för intern kontroll enligt bilaga, 
att ersätta tidigare direktiv antaget 26.4.2018. 

 

Vid antagande av bifogat direktiv noteras att allmän riskanalys ska göras under 
första kvartalet 2022 och att verksamhetsspecifika riskanalyser och planer ska 
arbetas med under år 2022. Mallar för detta som kompletterande bilagor. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer direktiv för intern kontroll enligt bilaga varpå upphävs 
de direktiv som antagits per 26.4.2018. Allmän riskanalys görs under första kvartalet 
2022 och verksamhetsspecifika riskanalyser och planer arbetas med under år 2022. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 192 OMBILDANDE AV ARBETSAVTAL TILL TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE  

KS § 192/22.12.2021 
Inom förvaltningen finns från 1.1.2022 två administratörer varav den ena är i tjänsteförhållande 
och den andra i arbetsavtalsförhållande. För att möjliggöra överlappanden av arbetsuppgifter vid 
frånvaro samt effektiv planering av beslutsfattande på rätt nivå borde båda administratörer vara 
i tjänsteförhållande. Detta möjliggör att t.ex. beslut om barnomsorgsavgifter, vissa uppgifter inom 
lantbruksförvaltningen, mm, kan göras av administratörerna. Nuvarande arbetstagare har 
godkänt förändringen. 

 
Enligt kommunens förvaltningsstadga § 98 är det kommunstyrelsen som beslutar om inrättande 
av tjänster, inrättande och indragning av tjänster och ändring av tjänstebeteckning. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en tjänst som administratör från och med 1.1.2022 samt att 
nuvarande arbetstagare därmed övergår i desamma med oförändrad lön och med tjänstebesk-
rivning enligt bilaga.  

  
Beslut:  
Enligt förslag. 
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§ 193 KOMMUNDIREKTÖRENS AVSKEDSANSÖKAN  

KS § 193/22.12.2021 
Kommundirektör Erik Brunström har per 9 december lämnat in sin avskedsansökan. Direktören 
har två månader uppsägningstid, men också cirka två månader innestående semester (41 dagar, 
varav 14 dagar kvar på innevarande semesterår och 27 insparade dagar för inkommande 
semesterår).  

 
Alternativen består då i att antingen låta anställningen fortgå under uppsägningstiden emedan 
direktören i praktiken går på betald semester för hela densamma perioden fram till början av 
februari, eller att bevilja avsked tidigare och i anslutning därtill betala bort innestående 
semester. 

 
Kommundirektören skulle föredra det senare alternativet, med beviljat avsked per årsskiftet, 
semesterledigt 27-31.12 2021 och resterande semester (36 dgr) utbetalad i pengar, då han har 
en ny anställning hos annan kommun, som inleds i början av januari 2022. Ledningsgruppen är 
hörd i ärendet och menar att arbetssituationen medger avsked per årsskiftet. 

 
En rekryteringsgrupp har tillsatts för rekrytering av ny kommundirektör. Tjänsten har varit 
utannonserad med sista datum för ansökan satt till 20 december. Konstateras att fyra (4) 
ansökningar inkommit inom utsatt tid. Den nuvarande kommundirektören återfinns ej bland de 
sökande. 
 
Diskussion: 
Kommundirektören anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. 
Ekonomichef Ida Eklund tilldelas sekreterarskapet i det aktuella ärendet. 

 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören beviljas avsked per 31.12.2021, 
semesterledigt 27-31.12 2021 och resterande semester (36 dagar) utbetalas i pengar. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 194 KOMMUNSTYRELSENS NÄSTA MÖTE  

KS § 194/22.12.2021 
Kommunfullmäktige håller sitt första möte för år 2022 den 20 januari. Där väljs bland annat 
fullmäktiges presidium för år 2022 och kommunstyrelse för år 2022-2023. Den avgående 
kommunstyrelsen bör före dess hålla ett beredande möte inför fullmäktige. 
 
Andra aktuella ärenden för kommunstyrelsen utgörs av bland annat tillsättande av arbetsgrupp 
för översyn av köksfunktionerna och en för Norra Åland gemensam arbetsgrupp för äldreom-
sorgen, jämte fastställande av arvoden för tillfälliga arbetsgrupper etcetera.  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen håller sitt nästa möte onsdag 12 januari 2022. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

§ 195 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 195 /22.12.2021 
Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 17:20. Besvärshänvisning bifogas protokollet. 
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A N V I S N I N G   F Ö R   Y R K A N D E   P Å   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  
 
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:  § §  
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996) eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut: 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  §§ 185-189 
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE  
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 
påverkas av beslutet (berörd part) samt av kommunmedlemmarna (den som bor eller äger fastighet inom kommunen). 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 
Paragrafer i protokollet:   §§ 191-195 
 
Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter 
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när 
protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i 
besvärstiden. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer 
det. 
 

ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har 
ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är 
part eller av en kommunmedlem.  

 
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att: 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
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Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
Paragrafer i protokollet:  § 190 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då 
brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har 
lagts fram offentligt. 
 
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag 
då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan 
bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:   § 190 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
I besvärsskiften ska uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna kan även sändas 
med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att 
de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en 
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 
 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster 
 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

