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§ 20 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 20  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga 60-64 
§§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016).  
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 21 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KST § 21  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Sven-Anders Danielsson 
och Miina Fagerlund. Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets 
avslutande. 
------------- 

§ 22 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KST § 22  
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida orga-
net inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana 
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.  
 

Konstateras: 
Inför sammanträdet, efter det att kallelse med föredragningslista skickats ut, har 
styrelseledamot Miina Fagerlund skriftligen inlämnat initiativ om extra ärende, 
vilket dock på initiativtagarens begäran tas upp vid nästa kommunstyrelsemöte. 
 

Beslut: 
Föredragningslistan godkänns utan tillägg av ärenden av brådskande natur.  
------------- 
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§ 23 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KST § 23/8.2.2017 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 

Beslut LR, Jordförvärv i Finström (ÅLR 2016/9795, beviljas) 26.jan 

Beslut Geta kommunstyrelse, § 18, Kommunens representant i KST-frågor 31.jan 

Inbjudan LR, "Hur klarar din kommun framtidens välfärd?", Kommunstruktur, 28.2 31.jan 

Inbjudan ÅKF, "Stormöte om kommunernas socialtjänst", 9.3 2.feb 

Protokoll Kommundirektörsträff i Lemland 27.jan 

Protokoll Räddningsområde Ålands landskommuner, prot nr 1, 26.1 31.jan 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Konstateras: 
Kommundirektören önskar komplettera delgivningarna med landskapsregeringens 
rapport ”Kommunindelningslagen – översikt gällande behoven av ny eller ändrad 
lagstiftning i landskapet” av Carolina Sandell (offentliggjord 16.1.2017), med Ålands 
kommunförbunds riktade förfrågan om verksamhetsutrymme för förbundskansliet 
samt med beslut ÅLR 2016/8481 om jordförvärv (beviljas). 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 24 KOMMUNGÅRDENS ÖPPETHÅLLNING 

KST § 7/25.1.2017 
Kommunstyrelsen beslöt (KST § 127/2016) att befullmäktiga kommundirektören att fatta beslut 
om kommungårdens öppethållning hösten 2016. För en permanent ändring av öppettiderna 
förutsätts dock ett beslut i kommunstyrelsen. 
 

Kommungården i Godby har under hösten 2016 (sep-dec) på försök haft förändrade öppethåll-
ningstider, enligt k.dir § 21/2016, så att man hållit öppet längre på torsdagar (-17:30) och stängt 
tidigare på fredagar (14:30). Motiveringen består i förbättrad tillgänglighet och flexibilitet. 
 

En uppföljning har gjorts (bil). Samtliga anställda med arbetsplats i Kommungården fick en enkät. 
Av åtta svarande anser samtliga att den förändrade öppethållningen är något man bör fortsätta 
med. Även förtroendevalda har via e-post fått möjlighet att tycka till i frågan, och allmänheten 
via infobladet Aktuellt i Finström samt kommunens Facebook-sida. Den respons som inkommit 
har varit enbart positiv. 
 
Arrangemanget innebär inte någon påverkan på den egentliga veckoarbetstidens längd för 
personalen. För personal i arbetsavtalsförhållande är det frivilligt att arbeta kvar längre på 
torsdagseftermiddagar. Tjänstemän förväntas anpassa och reglera arbetstiden på så sätt att man 
är tillgänglig för bokade besök på den förlängda torsdagen. Kommundirektören tillser att minst 
en person ur kommunens ledningsgrupp finns anträffbar på den förlängda torsdagens efter-
middag. Ingen över- eller mertidsersättning eller andra lönetillägg utgår för förlängd torsdag. 
Möjlighet ges till i första hand förkortad fredag alternativt senarelagd start på samma eller därpå 
följande torsdag som kompensation. 
 
Det ges ingen garanti för allmänhet och besökare att samtlig personal finns på plats under den 
förlängda öppethållningen på torsdagseftermiddagen, men däremot att Kommungårdens dörr 
hålls öppen, telefonväxeln bemannad och tjänstemän tillgängliga för tidsbokade besök.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att öppethållningen av Kommungården i Godby tills vidare fastställs 
enligt följande, avseende helgfria vardagar: 
 

Mån-ons  8:15-16:00  
Tor  8:15-17:30  (kl 16:00-17:30 främst för tidsbokade besök) 
Fre  8:15-15:00   
  

Dag före helgdag stänger kanslierna som på fredagar kl 15:00 och i anslutning till storhelger och 
semesterperioder hålls öppet enligt kommundirektörens beslut. 
 

Beslut: 
Enligt förslag.  

 
Fortsättning  
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KST § 24/8.2.2017 
Under tiden för försöket med förlängd torsdag och förkortad fredag var Kommungårdens 
stängningstid på fredagar satt till 14:30. Det uppskattades stort av personalen, som gärna 
arbetar längre på torsdagar för att sedan kunna avsluta arbetet i bra tid på fredagen. I 
utvärderingen angavs upplevelsen att man arbetar mer effektivt under de relativt lugnare 
timmarna på den förlängda torsdagen, som också fyller en funktion för tillgänglighet och 
flexibilitet för utomstående brukare. 
 
I kommunstyrelsens beslut sattes dock enligt kommundirektörens korrigerade förslag stäng-
ningstiden på fredagar till 15:00 istället för 14:30. Den extra halvtimmen motiverades av den 
förlängda arbetstid som följer av det så kallade konkurrens-kraftsavtalet.  
 
Vid diskussioner med berörd personal efter nu gällande beslut har getts uttryck för omfattande 
missnöje med förlängd fredag till 15:00, och kommundirektören har viss förståelse för kritiken.  
 
Då Kommungårdens öppettider redan tidigare motsvarar full byråarbetstid (8:15-16:00=7,25 
h/dag, 8:15-17:30 + 8:15-14:30 / 2 = 7,25 h/dag = 36,25 h/v). Ifall öppettiden förlängs lika mycket 
som den utökade arbetstiden upplevs att flexibiliteten går förlorad. Vid stängning 14:30 istället 
för 15:00 ges en halvtimme arbetstid över, utöver öppettiderna, att förlägga på valfri veckodag. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att korrigera sitt tidigare beslut (KST § 7/2017) om Kommungårdens 
öppethållningstider så att öppethållningen på fredagar och dag före helgdag begränsas till 14:30 
istället för 15:00, för att ge utrymme för viss flexibilitet i den i övrigt förlängda veckoarbetstiden. 
I övrigt kvarstår det tidigare beslutet och öppettiderna tills vidare. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 25 ÄNDRING AV DETALJPLAN STÅLSBY  

SamN § 15/31.1.2017  
En ansökan enligt bilaga har inkommit av Roger Fellman om ändring av detaljplan för fastigheten 60-
417-2-27.  
Utlåtande enligt bilaga.  
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Samhällsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande om målsättningar som sitt 
utlåtande till kommunstyrelsen där man föreslår att man kompletterar målsättningarna med en 
skrivelse om att marken till tomten införskaffas innan detaljplanen fastställs.  
 
Beslut:  
Beslut enligt förslag.  

 
KST § 25/8.2.2017 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna för föreslagen detaljplane-
ändring avseende fastigheten 60-417-2-27 i Stålsby fastställs enligt bilaga, i enlighet med 
samhällsnämndens utlåtande (SamN § 15/2017), med villkor att den aktuella marken förvärvas innan 
detaljplanen kan fastställas. Initiativtagaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen samt för 
kommunens handläggningskostnader och uppmanas att ge förslag på planläggare för godkännande.  

  
 Konstateras: 

Initiativtagaren har inkommit med anhållan om godkännande av planerare Ursula Koponen (bil) samt 
intyg på markens förvärvande. Koponen bör enligt PoU-chefen kunna godkännas för ändamålet, 
villkorat att kommunen sedan ges rättigheterna till plankartorna. 
 
Diskussion: 
Planerings- och utvecklingschefen framför det som önskvärt att avstånd till strand förtydligas i 
målsättningarna på så sätt att det eftersträvade avståndet bör vara 30 meter, i enlighet med 
byggnadsordningen men i avvikelse från nu gällande detaljplan, ifall inte terrängen motiverar annat.  

 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna för föreslagen detaljplane-
ändring avseende fastigheten 60-417-2-27 i Stålsby fastställs enligt bilaga, i enlighet med 
samhällsnämndens utlåtande (SamN § 15/2017), med målsättning att det eftersträvade avståndet 
från strand bör vara 30 meter, ifall inte terrängen motiverar annat.  
Kommunstyrelsen beslutar också att godkänna Ursula Koponen som planläggare samt att initiativ-
tagaren tillika markägaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen jämte kommunens hand-
läggningskostnader. 
-------------  
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§ 26 FASTSTÄLLANDE AV DETALJPLAN BAMBÖLE  

SamN § 37/26.4.2016  
Bilaga B: Ansökan, tjänstemannautlåtande  
Daniel Danielsson anhåller om ändring av detaljplan på fastigheten 60-401-3-58.  
Utlåtande enligt SamN bilaga B §37/16.  

 
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Samhällsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt utlåtande till 
kommunstyrelsen.  
 
Beslut:  
Enligt förslag.  
 

KST § 74/4.5.2016  
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tiina Holmberg som planläggare för den anhållna 
detaljplaneändringen, och föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna för föreslagen 
detaljplaneändring avseende fastigheten 60-401-3-58 i Bamböle fastställs enligt bilaga, i enlighet 
med samhällsnämndens utlåtande (SamN § 37/2016). Initiativtagaren tillika markägaren åläggs 
kostnaderna för upprättandet av planen samt för kommunens handläggningskostnader.  
 
Beslut:  
Enligt förslag.  
 

KFGE § 39/12.5.2016  
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
 

SamN § 106/4.10.2016  
Daniel Danielsson har inkommit med ett förslag till detaljplaneändring för kvarter 1 i Bamböle.  
Planen innefattar utbrytning av en ny bostadstomt på tidigare markområde som vart planerat som 
jord- och skogsbruksområde. Bostadstomten avser fast boende och följer samma villkor som övriga 
tomter i kvarteret.  
Tomten är ca 3600m2 och kan därför anses stor nog för en bostadstomt.  
Byggrutan är enligt baskartan ca 32m från strandlinjen.  
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Planerings- och utvecklingschefen föreslår att nämnden ger som utlåtande inför kommunfullmäktige 
anser detaljplanen uppfyller de uppsatta målsättningarna och kan ställas ut.  
 
Beslut:  
Enligt förslag.  

 
Fortsättning  
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KST § 147/12.10.2016  
Planerare Tiina Holmberg har för Daniel Danielssons räkning tagit fram förslag till detaljplaneändring 
för området, kvarter 1 i Bamböle, enligt bilaga.  
Berörda rågrannar har hörts under processen med framtagande av förslag och samhällsnämnden har 
(SamN § 106) gett sitt utlåtande, enligt vilket de anser att detaljplaneförslaget uppfyller de uppsatta 
målsättningarna och kan ställas ut.  

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till detaljplaneändring avseende fastigheten 60-401-3-
58 i Bamböle enligt bilaga till allmänt påseende i 30 dagar.  
Ålands landskapsregering uppmärksammas på planförslaget med möjlighet att framföra synpunkter 
kring detsamma under utställningstiden.  
Hammarlands kommun delges planförslaget inför utställandet av detsamma.  
Utgångspunkten är att befintligt planläggningsavtal fortlöper efter planändring.  

 
Beslut:  
Enligt förslag.  

 
SamN § 16/31.1.2017  

Detaljplan för fastigheten 60-401-3-58 har vart utställt i 30 dagar. Under utställningstiden inkom inga 
anmärkningar på förslaget, men landskapsregeringen uppmärksammade att det ligger på 
markägarens ansvar att säkerställa att exploateringen inte bryter mot de lagstiftningar som finns 
gällande skyddade växter.  
Därefter har en platssyn blivit utförd av planeraren där man konstaterar att området idag är skött på 
samma sätt som angränsande bostadstomt och att inga särskilda naturvärden observerats.  

 
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Nämnden ger som utlåtande att planen kan fastställas.  

 
Beslut:  
Beslut enligt förslag. 

 
KST§ 26/8.2.2017 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att detaljplaneförslag avseende fastigheten 60-
401-3-58 i Bamböle Finström fastställs enligt bilaga. 

  
Beslut: 

 Enligt förslag. 
------------- 
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§ 27 UTLÅTANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV VATTENLAG  

SamN § 14/31.1.2017  
Ålands landskapsregering har med anledning av EU-direktiven om upprättande av en plan för 
havsplanering gett ut ett förslag om lagändringar och motiveringar till densamma enligt bilaga.  
Markplaneringen inom kommunen ligger under samhällsnämndens ansvarsområde.  
Det nya lagförslaget anger i motiveringarna att intentionerna inte är att lagen inkräktar på 
kommunens planeringsmonopol. Exploatering av strand och planering för utfyllnad så länge som 
utfyllnaden sker i kontakt med befintligt landområde faller fortsättningsvis under plan- och 
bygglagen.  
 
Läser man dock lagtexten så står det tydligt att landskapsregeringen tar fram en havsplan och den 
”ska beaktas av kommuner och andra myndigheter vid planläggning och prövning av användning av 
kustvatten och marina vatten” vilket tydligt påvisar att restriktioner kommer att komma av lagen.  

 
För Finströms del finns kanske inte så mycket kustvatten inom kommunens gränser beroende på hur 
kustvatten definieras, varpå effekterna torde bli måttliga eller till och med ge kommunen en 
konkurrensfördel med sina insjövatten.  
Något som kan vara värt att följa är fortsatta möjligheter för hamnverksamhet vid Färjsundet.  

 
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Samhällsnämnden ger som utlåtande till kommunstyrelsen att nämndens bedömning är att 
effekterna av lagförslaget för kommunens del bedöms som små, men att planen för Åland kan vara 
viktig.  
 
Beslut:  
Beslut enligt förslag.  

 
KST § 27/8.2.2017 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar samhällsnämndens utlåtande och har därmed inga invändningar mot 
förslag till ändring av vattenlag. 

  
Beslut: 

 Enligt förslag.  
-------------  
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§ 28 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM TRAFIKTILLSTÅND 

KST § 28/8.2.2017 
Ålands landskapsregering begär utlåtande över Antti Taivassalos ansökan om trafiktillstånd med 
personbil (för taxitrafik) i Finströms kommun, enligt bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen låter meddela landskapsregeringen att kommunen inte har några 
invändningar mot beviljande av trafiktillstånd med personbil för Antti Taivassalo enligt bilaga.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
 
 

§ 29 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklarades avslutat kl 17:04. Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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A N V I S N I N G   F Ö R   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)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras 
över nedan nämnda beslut:  
 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

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: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 

Paragrafer i protokollet:    
 

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 kommunmed-
lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas 
inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 
av den som framställer det. 

 
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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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 9 februari 2017  

     

 

 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 

Paragrafer i protokollet:  
 

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. Beslutet är anslaget 
 
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:   
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
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. Handlin-
garna 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 för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


