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§ 63 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 63  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 64 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 64  
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Lene-Maj Johansson och 
Linda Pussinen.  
------------- 

§ 65 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 65  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan. 
------------- 
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§ 66 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KST § 66/4.5.2016 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 

- Invånarnämnden protokoll nr 3, 5.4.2016 

- Samhällsnämnden protokoll nr 3, 26.4.2016 

- Räddningsområde Ålands landskommuner, protokoll nr 2, 13.4.2016 

- Sunds kommunstyrelse, ”Val av representanter Norra Åland”, §§ 56+86 

- Tjänstemannabeslut k.dir § 9, ”Anställande av löneräknare, visstid deltid”, 4.4.2016 + 

anställningsavtal 

- Tjänstemannabeslut k.dir § 10, ”Anställande av byråsekreterare med löneräkning och arkiv”, 

8.4.2016 + anställningsavtal, 11.4.2016 

- Tjänstemannabeslut k.dir § 11, ”Utlåtande över ansökan om jordförvärv”, ÅLR 2016/2216 resp 

2172, 13.4.2016 

- Fullmakt för representation vid brand- och räddningsförbundets stämma, 13.4.2016 

- Kultur- och fritidschefen, begäran om uppsägning, 18.4.2016 

- Skrivelse riktad till kommunstyrelsen rörande befattningen som kock vid Rosengård 

- Inkomna synpunkter rörande utställda detaljplaneförslag: 

o Bastö: LR, Finströms kommunaltekniska Ab. Tjudö: LR 

- LR Beslut, ”Åtgärdsprogram för Ålands marina miljö”, 22.3.2016 

- LR Information, ”Temamöten [inom socialvård]”, 3 st olika, inbjudan, 14.4.2016 

- LR Begäran, ”Utlåtande över ansökan om jordförvärv”, 22.4.2016 

- Ålands Idrottscenter, ekonomisk uppföljning bokslutsåret 2015 

- Norra Ålands kommundirektörers skiss över KST inom ramen för NÅHD 

- PoS-chefens och löneräknarens bedömning av k.dir:s erfarenhetsgrund för semester 

- Regnbågsfyren rf, ”Pride 2016, flaggor och parad”, förfrågan till kommunerna 

- Ekonomirapport, kvartalsuppföljning jan-mar 

- Ålands kommunförbunds årsstämma, protokoll 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 

Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 67 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

KST § 67/4.5.2016 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska 
lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige har sammanträtt 21.4.2016 (§§ 12-22). 
 
Protokoll: http://www.finstrom.ax/files/kfge_3_2016_protokoll.pdf  
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 23-29 tillkommit i 
laga ordning och antecknar i övrigt fullmäktiges protokoll nr 3-2016 till kännedom.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

  

http://www.finstrom.ax/files/kfge_3_2016_protokoll.pdf
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§ 68 FYLLNADSVAL CENTRALNÄMND 

KST § 40/2.3.2016 
I anslutning till sin uppsägning från anställning som löneräknare (bil) anhåller Margaretha 
Brändström även om befrielse från sitt uppdrag inom centralvalnämnden, där hon i dag är 
ordförande. 
I enlighet med 17 § kommunallagen beviljas befrielse från förtroendeuppdrag av fullmäktige om 
förtroendevald uppvisar giltigt skäl. 
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Margaretha Brändström befrias från sitt 
uppdrag i centralvalnämnden och förrättar fyllnadsval för densamma positionen. 

 

 Beslut: 
Enligt förslag. 

 

KFGE § 21/10.3.2016 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att bevilja Margaretha Brändström befrielse från sitt 
uppdrag i centralvalnämnden men återremitterar frågan om fyllnadsval för posten. 

 

KST § 59/6.4.2016 
Kommunfullmäktige har till styrelsen återremitterat frågan om fyllnadsval till centralvalnämnden 
efter att ordf Margaretha Brändström beviljats befrielse från sitt uppdrag. 
 

Diskussion: 
Ledamoten Lene-Maj Johansson föreslår Marine Holm-Johansson som ny ledamot till 
centralnämnden. Förslaget vinner understöd och inga andra förslag framförs. 
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att gentemot kommunfullmäktige föreslå att Marine Holm-
Johansson, Svartsmara, väljs som ny ledamot till centralnämnden efter befriade Margaretha 
Brändström, och att ny ordförande utses bland de befintliga ordinarie ledamöterna. 

 
KFGE § 26/21.4.2016 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Marine Holm-Johansson, Svartsmara, väljs 
som ny ledamot till centralnämnden efter befriade Margaretha Brändström, och att ny 
ordförande utses bland de befintliga ordinarie ledamöterna. 
 

Centralnämndens nuvarande sammansättning: 
Ordförande: Margareta Brändström, Bjärström. Viceordförande: Karl-Johan Wallin, Emkarby. 
Ledamöter: Gerd Viktorsson, Godby, Inger Johansson, Ämnäs, Tage Boman, Stålsby 
Ersättare: Sigmar Karlsson, Birger Berndtsson, Fraenk Andersson, Brita Erlandsson och Leif Isaksson. 
 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att återremittera ärendet. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 68 
  
KST § 68/4.5.2016 

Kommunfullmäktige önskar från kommunstyrelsen förslag till ordförandeskap för centralnämn-
den. Sedan tidigare har kommunstyrelsen föreslagit Marine Holm-Johansson, Svartsmara, som 
ny ledamot efter Margaretha Brändström, som tidigare varit ordförande. Som viceordförande 
fungerar sedan tidigare Karl-Johan Wallin, Emkarby. Övrig sammansättning enligt ovan (vid KFGE 
§ 26/2016).  
 
Val av centralnämnd regleras i landskapslag om lagtings- och kommunalval 5 §. 

  
 Diskussion: 

Ledamoten Torbjörn Björkman föreslår att kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att inför 
kommunfullmäktige bland befintliga ledamöter föra fram förslag till ny ordförande i nämnden. 
Förslaget vinner understöd och inga andra förslag  

  
 Beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Marine Holm-Johansson, Svartsmara, 
väljs som ny ledamot till centralnämnden efter befriade Margaretha Brändström, och att 
kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att inför kommunfullmäktige bland befintliga 
ledamöter föra fram förslag till ny ordförande i nämnden. 
------------- 
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§ 69 FYLLNADSVAL INVÅNARNÄMNDEN 

KST § 69/4.5.2016 
 Till invånarnämnden behöver väljas ny personlig ersättare åt ledamoten Jonas Gripenberg. 

 
Tillsättande och valbarhet till kommunal nämnd regleras i kommunallagen 51 och 54 §§. 

  
 Diskussion: 
 Ledamoten Torbjörn Björkman föreslår Robert Laaksonen. 

Förslaget vinner understöd och inga andra förslag presenteras. 
 
 Beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Robert Laaksonen väljs som ny personlig 
ersättare i invånarnämnden för ledamoten Jonas Gripenberg. 
------------- 

§ 70 FYLLNADSVAL DE GAMLAS HEM/OASEN 

KST § 70/4.5.2016 
Till förbundsfullmäktige för kommunalförbundet De Gamlas Hem/Oasen behöver väljas ny 
personlig ersättare åt ledamoten Håkan Lundberg. 
 
Valbarhet till kommunalförbundens organ regleras i kommunallagen 87 §. 

 
Diskussion: 

 Ledamoten Torbjörn Björkman föreslår Viveka Eriksson. 
Förslaget vinner understöd och inga andra förslag presenteras. 

 
 Beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Viveka Eriksson väljs som ny personlig 
ersättare i förbundsfullmäktige för De Gamlas Hem/Oasen för ledamoten Håkan Lundberg. 
 ------------- 
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§ 71 KOMMUNENS REPRESENTANTATION I OLIKA BOLAGSSTÄMMOR 

KST § 71/4.5.2016 
Finströms kommun ingår genom aktieinnehav som delägare i ett antal olika aktiebolag och som 
medlem i ett antal olika föreningar och förbund. 
 

Enligt förvaltningsstadgan 52 § ankommer det på kommunstyrelsen ”att företräda och föra 
kommunens talan, genom  att utse kommunens representanter i sammanhang där kommunens 
rätt bör bevakas. Vid förhinder för de utsedda representanterna, eller i avsaknad av utsedda 
representanter, företräds kommunen av kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören 
eller någon av dem utsedd person”. 

 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser för sin mandatperiod 2016-2017 kommunens representanter till 
åtminstone följande bolag och organs stämmor eller motsvarande högsta beslutande organ: 

 

Ålands Idrottscenter Ab   
Finströms kommunaltekniska Ab  
BAB Bärvägen 10-11   
Ålands Vatten Ab   
Norra Ålands avloppsvatten Ab  
Ålands digitala agenda Ab 

  

Kommunstyrelsen kan här också diskutera och ta beslut om att utse stående representanter 
även till andra sammanslutningar och organ, jämte nomineringar till organens styrelser, samt 
eventuella direktiv till kommunens representanter vid möten med olika externa organ. 

 

I övriga sammanhang, organ och sammanslutningar företräds kommunen av kommunstyrelsens 
ordförande eller kommundirektören, eller någon av dem utsedd person. 
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen utser för sin mandatperiod 2016-2017 kommunens representanter till 
följande bolag och organs stämmor eller motsvarande högsta beslutande organ: 

 

Ålands Idrottscenter Ab  Sven-Anders Danielsson och Viveka Eriksson 
Finströms kommunaltekniska Ab Mathias Franzas 
BAB Bärvägen 10-11 Miina Fagerlund, till styrelsen Erik Brunström, Ida Eklund 

och Roger Höglund 
Ålands Vatten Ab  Linda Pussinen, även nominering till bolagets styrelse 
Norra Ålands avloppsvatten Ab Linda Pussinen, styrelse Aron Lundström o Carola Boman 
Ålands digitala agenda Ab  Roger Höglund 

  

I övriga sammanhang, organ och sammanslutningar företräds kommunen av kommunstyrelsens 
ordförande eller kommundirektören, eller någon av dem utsedd person. 
------------- 
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§ 72 RÄTTELSEYRKANDE KST-PROTOKOLL NR 5 

KST § 72/4.5.2016 
Rolf Karlsson yrkar på rättelse av kommunstyrelsens protokoll nr 5 per 6.4.2016, så att 
förteckning över närvarande kompletteras med namn på ”övrig närvarande” samt att i 
protokollets 53 § intas hänvisning till lagstöd för att tillåta att nämnda person var 
närvarande under sammaträdet. 

 
Konstateras att i det fall att en person är beviljad assistens enligt Handikappservicelagen 8 
c § innefattar det även samhällelig verksamhet, vilket medför rätt att ha assistens på t ex 
politiska möten, även till den del mötet i övrigt är av sluten karaktär, vilket är fallet för 
kommunstyrelsens sammanträden. 
 
I enlighet med grundlagens 6 § om särbehandling till följd av handikapp förutsätts att 
handikappad person måste ges de rimliga anpassningar (exempelvis bruket av personlig 
assistent) som detta värv förutsätter. Att neka personen rätt till en dylik anpassning när 
denna behövs för att personen i fråga skall nå samma nivå av demokratiska rättigheter 
som andra, tangerar brott mot grundlagens likabehandlingsregel. 
 
Den personliga assistenten är i princip att betrakta som ett fysiskt hjälpmedel för att 
möjliggöra funktionshindrads vardag och värv osv, och den grundlagstadgade och av 
socialförvaltningen enligt handikappservicelag beviljade rättigheten kan betraktas som 
stående över allmänna bestämmelser i kommunallag mm. Närvarorätt måste garanteras. 

 
Konstateras att vid kommunstyrelsens möten nr 3 och 4 år 2016, som var de första mötena 
där nämnda assistent närvarade, omnämndes densammas närvaro i den inledande 
paragrafen om sammanträdets lagenlighet och beslutförhet (§§ 28 resp 44), med formule-
ringen ”Noteras att mötet bevistas av en för ledamot personlig assistent [densammes 
namn]”, och vid det allra första mötet, nr 3, § 28, även med texten ”[...] som lyder under 
tystnadsplikt och också inlämnar signerad sekretessförbindelse”. 
 
Vid kommunstyrelsens möte nr 5 per 6.4.2016 enades vid sittande möte om att istället 
anteckna förekomst av personlig assistents närvaro på protokollet förstasida, under 
rubriken ”övriga närvarande”, men då med enbart initialer utan att namnet i sin helhet 
skrevs ut. Att närvaron flyttas dit är i enlighet med kommundirektörens tolkning av 
resonemang framfört av jurist hos Finlands kommunförbund, som svar på direkt fråga, 
samt formulering i Finströms egen förvaltningsstadga, enligt vilken i protokoll ska 
antecknas ”närvarande och frånvarande för hela sammanträdet eller för vissa ärenden och 
i vilken egenskap deltagarna varit närvarande”.  
 
Kommundirektören har gjort tolkningen att det närmast är personer som är inkallade till 
mötet i en för själva mötet relevant och bestämd egenskap och viss funktion som namnges  

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 72/2016 
 

under förteckningen över närvarande. En personlig assistent är inte inkallad och har ingen 
egentlig funktion för själva sammanträdet, utan är att betrakta som ett hjälpmedel för 
enskild ledamot. Då personen i fråga ändå är fysiskt närvarande vid sammanträdet bör 
detta dock, på något sätt, framgå i protokollet. 

 
I ett uppföljande och förtydligande svar från Finlands kommunförbunds jurister (19.4) 
framförs rekommendationen ”att ni på protokollets förstasidas närvaroförteckning 
antecknar, efter/under kommunstyrelseledamotens namn, att hans/hennes personliga 
assistent har varit närvarande, men antecknar inte assistentens namn”. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen lämnar rättelseyrkandet utan åtgärd och tidigare upprättade protokoll 
utan korrigering, med hänvisning till att assistents närvaro ändå går att utläsa ur protokoll, 
och konstaterar närvarorätt för ledamots enligt handikappservicelagen 8 c § beviljad 
personlig assistent, med hänvisning till grundlagens 6 §, samt att för framtida 
protokollföring anteckna personliga assistenters närvaro genom notering efter ledamotens 
namn, med assistentens initialer.    

 
 Konstateras: 
 Rolf Karlsson och Miina Fagerlund anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. 
 Personlig ersättare Mathias Franzas träder in i Fagerlunds ställe. 
 

Kommundirektören föreslår med hänvisning till frågans potentiella allmänintresse att ärendets 
enligt kallelse sekretessbelagda status avlyfts och att ärendet behandlas såsom offentligt. 

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
------------- 
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§ 73 DETALJPLANEÄNDRING OMSORGSFÖRBUNDET 

BN § 81/ 29.09.2015 
Ålands omsorgsförbund k.f. har kontaktat Finströms kommun med önskemål om 
arrende (senare köp) av parkmark. Planerings- och utvecklingschefen har skrivit ett 
tjänsteutlåtande i ärendet. Se bilaga bilaga A§81 BN/15. 
Föredragande tjänsteman: Planerings- och utvecklingschefen. 
Förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Finströms kommun avslår 
ansökan så som den nu är formulerad. Därtill föreslår byggnadsnämnden att 
kommunen på Ålands Omsorgsförbund k.f.s bekostnad medger detaljplaneprövning 
för att ändra ifrågavarande parkremsas användningsändamål så att det kan säljas till 
Ålands Omsorgsförbund k.f. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 

KST § 223/21.10.2015 
Konstateras: 
Efter byggnadsnämndens behandling av frågan 29.9 har från markägare 12.10 
inkommit anhållan om detaljplanering. 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med byggnadsnämndens förslag att anhållan 
om inlösen av markområde enligt bilaga avslås, samt att anhållan om detaljplane-
ändring behandlas vid inkommande styrelsemöte 4.11.2015. 
Beslut: 
Enligt förslag. 

KST § 253/4.11.2015 
Ålands omsorgsförbund kf anhåller om lov att ändra detaljplan för tomt 3 i kvarter 
10 i Godby, enligt bilaga. De anhåller med anledning därav om att målsättningen för 
planläggningen fastställs och att planläggaren Tiina Holmberg godkänns som 
planerare. Åtgärden förutsätter även en senare marköverlåtelse mot betalning. 
Syftet med den tänkta detaljplaneändringen är att ändra användningsändamål för 
en ca 6,5 m bred remsa av parkmark till tomtmark vid södra tomtgränsen, för att 
kunna anlägga en handikappanpassad gårdsstig runt byggnaden, på egen tomt. 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att målsättningarna 
för föreslagen detaljplaneändring avseende tomt 3 i kvarter 10 i Godby fastställs 
enligt bilaga, samt att Tiina Holmberg godkänns som planläggare. 
Initiativtagaren Ålands omsorgsförbund kf åläggs kostnaderna för upprättandet av 
planen samt för kommunens handläggningskostnader. 
På området pågående byggnadsprojekt får fortgå och färdigställas i enlighet med 
beviljade lov och inom ramen för nu gällande detaljplan. 
Vid en eventuell överlåtelse av aktuell tomtmark tillämpas kommunens då gällande 
prissättning för bostadstomter. 



                    KOMMUNSTYRELSEN         FÖREDRAGNINGSLISTA             PROTOKOLL NR 6 / 4.5.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 6 maj 2016  

     

 

Konstateras: 
Till följd av nytillkommen information i frågan anser vik kommundirektören att 
ärendet med fördel kunde återremitteras i väntan på korrigerat planförslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet. 

KST § 263/18.11.2015 
Ålands omsorgsförbund kf har inkommit med en förnyad anhållan om lov att ändra 
detaljplan för tomt 3 i kvarter 10 i Godby, enligt bilaga. 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att begära byggnadsnämndens utlåtande i fråga om 
Ålands omsorgsförbunds anhållan om lov att ändra detaljplan för tomt 3 i kvarter 10 
i Godby, enligt bilaga. 
Beslut: 
Enligt förslag. 

BN § 103/15.12.2015 
Planerings- och utvecklingschefen har skrivit ett tjänsteutlåtande, se bilaga A, i 
ärendet vari behov av ändringar av de önskade målsättningarna för detaljplanering 
framkommer. 
Dick Lindström anmälde jäv. Jävet godkändes och Dick Lindström avlägsnade sig 
från lokalen under ärendets behandling. Carola Boman utsågs till ordförande för 
ärendet. 
Förslag: 
Byggnadsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt 
utlåtande till kommunstyrelsen. 
Beslut: 
Byggnadsnämnden ställer sig bakom planerings- och utvecklingschefens utlåtande 
som skickas vidare till kommunstyrelsen. 

KST § 7/13.1.2016 
Konstateras: 
Rolf Karlsson anmäler och beviljas jäv. 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tiina Holmberg som planläggare för den 
anhållna detaljplaneändringen, och föreslår inför kommunfullmäktige att målsätt-
ningarna för föreslagen detaljplaneändring avseende tomt 3 i kvarter 10 i Godby 
fastställs enligt bilaga, men i enlighet med byggnadsnämndens utlåtande (BN § 
103/2015) förutsätts att verksamhetens behov av parkeringsplatser redovisas i 
kommande detaljplan och att desamma ryms inom egen tomt. 
Initiativtagaren Ålands omsorgsförbund kf åläggs kostnaderna för upprättandet av 
planen samt för kommunens handläggningskostnader. På området pågående 
byggnadsprojekt får fortgå och färdigställas i enlighet med beviljade lov och inom 
ramen för nu gällande detaljplan. Vid en eventuell kommande överlåtelse av aktuell 
tomtmark tillämpas kommunens då gällande prissättning för bostadstomter. 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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KFGE § 7/21.1.2016 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna för föresla-
gen detaljplaneändring avseende tomt 3 i kvarter 10 i Godby fastställs enligt bilaga, 
men i enlighet med byggnadsnämndens utlåtande (BN § 103/2015) förutsätts att 
verksamhetens behov av parkeringsplatser redovisas i kommande detaljplan och att 
desamma ryms inom egen tomt. 
Diskussion: 
Ledamot Rolf Karlsson anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets avgörande. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

KST § 60/6.4.2016 
Planerare Tiina Holmberg har tagit fram förslag till detaljplan för området, enl bil. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till detaljplan för tomt 3 i kvarter 10 
vid Tistelgränd i Godby by (fastighet 2:41) samt en del av parkområdet vid södra 
tomtgränsen (del av fastighet 2:37) enligt bilaga till allmänt påseende i 30 dagar, 
samt att begära samhällsnämndens utlåtande över detsamma. Rågrannar delges 
planförslaget innan utställningstiden inleds. 
Ålands landskapsregering, Finströms kommunaltekniska, Ålands Elandelslag, Ålands 
vatten och Kraftnät Åland uppmärksammas på planförslaget med möjlighet att 
framföra synpunkter kring detsamma under utställningstiden. 
Konstateras: Rolf Karlsson anmäler och beviljas jäv. 
Beslut: 
Enligt förslag. 

SamN § 35/26.4.2016 
Samhällsnämnden har mottagit enligt KST § 51/16.3.2016 ett utlåtande över 
detaljplaneändring omsorgsförbundet på fastigheterna 2:41 samt del av 2:37. 
Planerare Tiina Holmberg har tagit fram ett förslag till detaljplan för det aktuella 
området som är utställd för allmänhetens påseende i 30 dagar t.o.m. 16.5.2016. 
Motiveringen av planläggaren lyder: 
De av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastslagna målsättningarna är: 
1. att byta en ca 6,5 m bred område parkmark till tomtmark vid södra tomtgränsen. 
Motiveringen är önskan att kunna bygga en handikappanpassad gårdsstig runt 
nybygget, på egen tomt. 
2. att ändra exploateringstalet från nuvarande 0,2 till 0,25. Motiveringen är att ha 
möjlighet till gårdsförråd för de boende i norra ändan av tomtområdet i framtiden. 
Alla grannar vid Maskrosvägen har 0,3 som exploateringstal. 
3. att ändra byggytan för tomten så att hacket i byggytans västra gräns tas bort och 
en bredare byggyta formas till norra delen av tomten. Motiveringen är samma som i 
förra punkt. Norra delen av tomten anses passa bra för detta ändamål, för det 
gårdsområdet som är värdefullast och aktivt i bruk för de boende är vid bostads-
byggnaderna, längre söderut. 
4. Tillägg till målsättningarna enlig beslut KST§7/16 och KFGE§7/16: att verksamhe-
tens behov av parkeringsplatser redovisas inom egen tomt i kommande detaljplan. 
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Innehåll 
I detaljplanändringen utvidgas tomtområdet ca 6,5 m söderut. Byggytan i norra 
tomtändan förstoras, dock så att minimiavståndet från byggytan till rågrannarna 
inte förminskas. Byggnadsrätten förhöjs från e=0,2 till e=0,25. Reservering för 
parkeringsplatser enligt normen redovisas inom egen tomt. Den tillåtna våningsytan 
för ekonomibyggnaderna förstoras i planbestämmelserna. 
Detaljplanändringen inkluderar 4846 m2 tomtareal med planbeteckning AS, kvar-
tersområde för social verksamhet. 
Exploateringstal 0,25 ger 1211 m2 byggnadsrätt på den sammanslagna tomten. 
Höjningen av byggnadsrätten blir 242 m2. Den befintliga serviceboende-byggnaden 
inklusive ekonomibyggnad har en vånings yta på 344 m2, nybygget har en vånings 
yta på 646 m2 och totalt blir den använda byggnadsrätten 990 m2. 
Motivering och genomförande 
Initiativet till detaljplanändringen har tagits av fastighetsägaren Ålands Omsorgsför-
bund K.F. Motiveringen för planändringen är att kunna ordna bekväma och 
hinderfria gångar runt servicehusbyggnaden på egen tomt för de boende. Behovet 
av utevistelse och promenader i närheten är speciell stort i ett serviceboende, där 
de boendes rörelseförmåga varierar. 
Genomförandet av planändringen kräver inga åtgärder av Finströms kommun. 
Ålands Omsorgsförbund K.F. ombesörjer om ingärdningen, stigar och planteringar 
av den nya tomtdelen. 
Med hänvisning till att det tillkommande berörda området i generalplan (fastställd 
2010) är markerat som HF-område (område för handel förvaltning och service) och i 
detaljplan (fastställd 1990) som PN-område (område för parkmark, med undantag 
för jordbruksområde) och till dagens datum inte nyttjas i rekreationssyfte ses inget 
hinder för den delen av detaljplaneändringen. 
Med hänvisning till omkringliggande högre exploateringstal på 0,3 ses inte heller 
något hinder till en justering från 0,2 till 0,25. 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Samhällsnämnden ger som utlåtande till kommunstyrelsen att presenterad 
detaljplan kan antas. 
Beslut 
Enligt förslag. 

KST § 73/4.5.2016 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att förslag till 
detaljplaneändring avseende fastigheterna 2:41 samt del av 2:37 i Godby Finström 
fastställs enligt bilaga, förutsatt att inga ytterligare synpunkter framförs till 
utställningstidens utgång. 
Konstateras: 
Rolf Karlsson anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. 
Beslut: 
Enligt förslag. 
---------- 
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§ 74 DETALJPLANEÄNDRING BAMBÖLE 

SamN § 37 
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. 
---------- 

  



                    KOMMUNSTYRELSEN         FÖREDRAGNINGSLISTA             PROTOKOLL NR 6 / 4.5.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 6 maj 2016  

     

 

§ 75 MARKBYTE NÅHD/GHS 

KST § 75/4.5.2016  
Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) har 13.4.2016 
inkommit med en förfrågan om markbyte (bil). 
 

NÅHD har för avsikt att rusta upp och förbättra idrottsplanen vid Godby 
högstadieskola (GHS). Medel finns i förbundets budget och Paf-medel är beviljade 
för projektet. Ritningar och handlingar håller på att tas fram. 
 

”För att kunna påbörja bygget behöver markfrågan lösas. Förbundsstyrelsen riktar 
nu sin förfrågan till Finströms kommun om att byta den östra delen av Godby 
högstadieskolas tomt 1,1 ha mot sandplanen 2 ha. Bytet bör ske jämnt om jämnt 
pga mervärdet som anläggningen tillför Finström som värdkommun”.  
 

Enligt förvaltningsstadgan 88 § Försäljning av anläggningstillgångar gäller att: 
”Beslut om försäljning av fasta anläggningstillgångar fattas av kommunstyrelsen 
enligt de grunder som kommunfullmäktige godkänt”. I instruktion för 
samhällsnämnden 2 § anges rörande samhällsnämndens beslutanderätt att: 
”försäljning av byggnadstomter inom detaljplanerat område enligt grunder som 
fullmäktige fastställer”.  
Då ett dylikt såsom föreslaget markbyte inte ryms inom de grunder som fullmäktige 
godkänt, bör ärendet få avgöras i kommunfullmäktige. 
 

Den nuvarande tomtindelningen på området i stort (se bilaga) är inte optimal sett 
till gällande detaljplan, ägarförhållanden och verksamheter på platsen. På de 
aktuella markområdena förekommer sedan länge vederlagsfri upplåtelse enligt 
arrendeavtal. Dessa avtal bör annulleras efter markbytets förverkligande. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att NÅHD:s 
förfrågan om markbyte godkänns enligt bilaga (den östra delen om ca 1,1 ha, 
avgränsad enligt detaljplanens gränsdragningar, från fastighet 16:0, mot hela 
fastigheten 15:0 om ca 2 ha), varvid planerings- och utvecklingschefen ges i uppdrag 
att genomföra bytet, som sker utan ekonomiska transaktioner mellan parterna.  
Befintliga arrendeavtal rörande de aktuella fastigheterna upphör efter markbytets 
förverkligande. Finströms kommun åtar sig ombesörjande av lantmäteriförrätt-
ningar och övriga kostnader i anslutning till markbytet. 
Kommunstyrelsen ger samtidigt samhällsnämnden i uppdrag att se över 
fastighetsindelningarna på området kring högstadieskolan, kommungården och 
Ålands Idrottscenter i stort, sett till gällande detaljplan och de verksamheter som 
bedrivs på området, samt att komma med förslag till korrigeringar av desamma. 
 

Beslut: 
Enligt förslag, med kommundirektörens inför mötet framföra förslag till korrigering 
av detsamma, till den del att kostnader för lantmäteriförrättningar delas lika. 
------------- 
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§ 76 PAPPERSFÖRBRUKNING – FÖRTROENDEVALDA 

InvN § 42 
• Bilaga 2: Skrivelse från Jonas Gripenberg angående pappersförbrukning för 
förtroendevalda. 
 

Skrivelsens syfte är att minska miljöpåverkan, öka digital användning samt att de 
förtroendevalda som enbart tar emot föredragningslistor o.dyl digitalt erhåller ett 
arvode. 
 

Enligt kommunens förvaltningsstadga som är antagen av fullmäktige 26 11 2015; 
”Organet kan besluta att kallelsen distribueras elektroniskt” (61 § Kallelse till 
sammanträde). 
 

Fullmäktige antog arvodesstadgar 17 12 2015 för år 2016. 
 

Personal- och servicechefens förslag: 
Att invånarnämnden diskuterar skrivelsen och fattar beslut om ärendets vidare 
hantering. 
 

Beslut: 
Nämnden för ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning. Nämnden 
påpekar vikten av att säkerställa ärendehanteringen av konfidentiella ärenden. 

 
KST § 76/4.5.2016 

Kommunstyrelsen har i enlighet med gällande förvaltningsstadga beslutat att 
styrelsens möten under mandatperioden hålls ”enligt behov och på datum och plats 
enligt kallelse som också medges möjlighet att ske digitalt per e-post inom fyra 
dagar före möte” (KST § 32/2.3.2016). 
 

Motsvarande beslut skulle även kommunens nämnder kunna ta. Hanteringen av 
konfidentiella ärenden och bilagor behöver dock beaktas, då dessa inte får skickas 
per e-post. Det finns dock pågående planer på anskaffande av elektroniskt ärende-
hanteringssystem och/eller införande av molntjänster för lagring och distribution av 
digitalt material samt diskussioner om anskaffande av läsplattor åt förtroendevalda. 
Detta skulle då kunna nyttjas även för nämndkallelser mm. 
 

Att ändra i nyligen reviderad arvodesstadga anses enligt undertecknad inte ända-
målsenligt i detta skede, men kan bli aktuellt i samband med den genomförda 
nämnd- och förvaltningsreformens uppföljning inom två år efter sitt ikraftträdande. 
  

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen uppmärksammar nämnderna på möjlighet att besluta om digital 
kallelse och noterar förslaget om skilt arvode inför översyn av styrdokument. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 77 KOMMUNDIREKTÖRENS SOMMARSEMESTRAR 

KST § 77/4.5.2016 
 
Kommundirektören har enligt bedömd erfarenhetsgrund (bil) 26 intjänade semesterdagar 
per 30.3.2016, enligt uträkning av PoS-chef och löneräknare, omfattad av kommunstyrel-
sens ordförande.  
 

Kommundirektörens önskemål om sommarsemestrar 2016, uppdelade på två perioder: 
Mån 20.6 – sön 3.7 (v 25-26) 
Mån 25.7 – sön 14.8 (v 30-32) 

  

Resterande semesterdagar sparas enligt önskemål såsom innestående till slutet av året. 
 

Övrig personals semestrar beviljas utgående från att kommungården i Godby ska kunna 
hållas öppen hela sommaren, men med begränsade öppethållningstider (9-15) och dito 
bemanning, samt så att någon av ledningsgruppen hela tiden finns på plats. 
 
Konstateras: 
Kommundirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling, som föredras av styrelsens 
ordförande.  
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kommundirektören sommarsemestrar enligt ovanstående 
önskemål. 
------------- 
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§ 78 UTLÅTANDE VALLAGARNA 

KST § 78/4.5.2016 
Landskapsregeringen har låtit utföra en utredning om vallagstiftningen. Arbetsgruppens 
slutrapport presenterades i december 2015 och har sedan skickats på remiss till 
kommunerna och andra intressenter. LR önskar kommunernas åsikter i fyra olika punkter: 
 
Sänkning av åldern för rösträtt i kommunalval och rådgivande kommunala 
folkomröstningar, till 16 år. 
Främjande av jämställdheten i de valda organen, genom begränsning av antalet kandidater 
som får nomineras. 
Röstning per internet, för bortaålänningar i lagtingsval samt vid förtidsröstning i kommunal 
folkomröstning. 
Övriga förslag till ändringar, särskilt för att minska antalet ogiltiga röster 
 
Vid landskapsregeringens informationsmöte om flyttning av valdagen, som hölls 10.3, 
deltog kommundirektören. Vid rådslag om sänkt rösträttsålder 16.3 deltog personal- och 
servicechefen. 
 
Fritidsverksamheten har genomfört en liten enkel ”gallup-undersökning”, med 25 
deltagande ungdomar i åldern 14-16 år. Resultaten återges enligt bilaga och sammanfattas 
nedan: 
Tycker du att åldersgränsen för att få rösta ska sänkas till 16 år? Resultat 15 för och 10 
emot. Inkomna kommentarer i övrigt: ”Inte insatt i politik vid 16 år”, ”16 åringar är mycket 
mer lättpåverkade och mer känsliga för grupptryck”. 
 
Kommundirektörens egen reflektion på området är att rösträtt till offentliga organ med 
fördel bör sammanhänga med valbarhet till desamma, vilket i sin tur även fortsättningsvis 
bör förutsätta uppnådd myndighetsålder för möjlighet att avkrävas ansvar över beslut som 
fattas i offentlig verksamhet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar med anledning av landskapsregeringens remissbegäran (ÅLR 
2016/404) att avge följande synpunkter inför revidering av vallagstiftningen: 

1. Ålder för rösträtt bör fortsättningsvis, liksom i fråga om valbarhet, 
sammanfalla med myndighetsålder. 

2. Begränsning av antalet nominerbara kandidater till 1,5 ggr det antal som ska 
väljas välkomnas i den mån det kan antas gynna jämställdhet och jämlikhet 
vid val. 

3. Möjlighet till röstning per internet välkomnas, givet att tillförlitliga lösningar 
garanteras, men bör absolut utökas till att omfatta även kommunalvalet i 
fråga om förtids- och distansröstning. 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 78/2016 
 

4. Övriga förslag till ändringar; i rapportens 6 kap listade ändringsförslagen 
omfattas i sin helhet, liksom förslaget att ha skilda bås för kommunal- och 
lagtingsval, och därutöver föreslås även att 

a. Benämningen centralnämnd bör ändras till centralvalnämnd, för att 
upprätthålla konskevens och undvika missförstånd och begreppsför-
virring i olika val. 

b. Valdagen för kommunal- och lagtingsval bör fortsättningsvis 
samman-falla med varandra och inte heller flyttas till annan tid på 
året än den nu gällande. 

Kommunen ser för övrigt fram emot fortsatt delaktighet i reformerandet av vallagstift-
ningen. 

 
Konstateras: 
Den för NÅHD gemensamma högstadieskolans elevråd har (29.4) beslutat enligt följande: 
”Efter att ha diskuterat ämnet kom vi i elevrådet fram till ett enhälligt beslut om att vi inte 
stöder en sänkning av rösträttsåldern. Vi anser att ungdomar oftast saknar den politiska 
vetskapen som krävs och även engagemanget saknas.” 
 
Diskussion: 
Ledamoten Miina Fagerholm föreslår korrigeringar av förslaget, samt tillägg av en extra 
punkt 4 c, enligt följande: 
 

1. Sänkning av ålder för rösträtt genomförs så att 16 år fyllda per 1.1 valåret gäller, 
emedan ålder för valbarhet sammanfaller med myndighetsåldern. 

4. C) Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ses över och 
förbättringar bör genomföras i enlighet med artikel 29 i FN-konventionen för 
personer med funktionsnedsättning samt att möjlighet till hemmaröstning 
införs i kommunal- och lagtingsval på motsvarande sätt som vid riksdagsval. 

 
Ledamoten Linda Pussinen understöder Fagerholms förslag till den del det gäller sänkt 
ålder för rösträtt. Ledamoten Torbjörn Björkman understöder kommundirektörens förslag. 
Understöd finns även för Fagerlunds föreslagna tilläggspunkt 4 C. 
 
Beträffande punkt 1 förrättas omröstning där kommundirektörens förslag (JA) ställs mot 
Fagerlunds förslag (NEJ). 
Omröstningen utfaller med rösterna 5 (RH, TB, S-AD, L-MJ, ÅM) mot 2 (MF, LP), till fördel 
för kommundirektörens förslag (JA). 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar med anledning av landskapsregeringens remissbegäran (ÅLR 
2016/404) att avge följande synpunkter inför revidering av vallagstiftningen: 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 78/2016 
 

1. Ålder för rösträtt bör fortsättningsvis, liksom i fråga om valbarhet, samman-
falla med myndighetsåldern. 

2. Begränsning av antalet nominerbara kandidater till 1,5 ggr det antal som ska 
väljas välkomnas i den mån det kan antas gynna jämställdhet och jämlikhet 
vid val. 

3. Möjlighet till röstning per internet välkomnas, givet att tillförlitliga lösningar 
garanteras, men bör absolut utökas till att omfatta även kommunalvalet i 
fråga om förtids- och distansröstning. 

4. Övriga förslag till ändringar; i rapportens 6 kap listade ändringsförslagen 
omfattas i sin helhet, liksom förslaget att ha skilda bås för kommunal- och 
lagtingsval, och därutöver föreslås även att 

a. Benämningen centralnämnd bör ändras till centralvalnämnd, för att 
upprätthålla konskevens och undvika missförstånd och begreppsför-
virring i olika val. 

b. Valdagen för kommunal- och lagtingsval bör fortsättningsvis 
sammanfalla med varandra och inte heller flyttas till annan tid på 
året än den nu gällande. 

c. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ses över och 
förbättringar bör genomföras i enlighet med artikel 29 i FN-
konventionen för personer med funktionsnedsättning samt att 
möjlighet till hemmaröstning införs i kommunal- och lagtingsval på 
motsvarande sätt som vid riksdagsval. 

  
Kommunen ser för övrigt fram emot fortsatt delaktighet i reformerandet av vallagstift-
ningen. 

 
Ledamöterna Miina Fagerlund och Linda Pussinen reserverar sig mot beslutet i fråga om 
utlåtandets 1 punkt. 
------------- 
 

MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Sammanträdet förklarades avslutat kl 19:10. 
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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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. 


