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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
16.2.2017 

 
Nr 
 
1 
 

Tid Torsdagen den 16 februari 2017 kl 19:00  

Plats Kommungården i Godby, Finström 

 
Ärenden: 
 
§ 1 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 2 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3 

§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE 2017 4 

§ 4 PROTOKOLLJUSTERING 4 

§ 5 KOMMUNSTYRELSENS OCH -FULLMÄKTIGES MÖTESDATUM 2017 5 

§ 6 BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG OCH FYLLNADSVAL TILL SAMHÄLLSNÄMND 7 

§ 7 ÄNDRING AV DETALJPLAN STÅLSBY 8 

§ 8 FASTSTÄLLANDE AV DETALJPLAN BAMBÖLE 9 

§ 9 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

FRÅGESTUND  

  

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Viveka Eriksson, kommunfullmäktiges ordförande 2016. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 9.2.2017. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 16.2.2017. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  
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§ 1 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KFGE § 1  
I enlighet med kommunallagen 40 § och Finströms kommuns förvaltningsstadga 5 § 
öppnas det första sammanträdet för året av den fullmäktigeledamot som längst innehaft 
ett fullmäktigeuppdrag i kommunen, och denne leder ordet tills ordförande och vice 
ordförande har valts för fullmäktige. 
 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till 
antalet närvarande.  
 
Formalia rörande sammanträdets sammankallande regleras i förvaltningsstadgan 12-15 §§, 
namnupprop 18 §, och beslutförhet enligt kommunallagen 23 §. 

  
Konstateras: 
Ledamöterna Dick Lindström och Rolf Karlsson har båda innehaft fullmäktigeuppdrag lika 
länge (21 år). I egenskap av den ledamot som är äldst av de två som längst innehaft ett 
fullmäktigeuppdrag i kommunen öppnas sammanträdet av Rolf Karlsson, som åläggs 
ordförandeskapet till dess att fullmäktiges presidium utsetts, enligt kommunallagen 40 §. 
 
Sammanträdet har kungjorts på anslagstavla och hemsida och kallelse skickats ut per 
papperspost 9.2. 
 
Sammanträdet bevistas av 14 beslutande ledamöter, varav 14 ordinarie. 
Ledamoten Regina Lindblom har på förhand anmält förhinder. 

 
Förslag: 
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

§ 2 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KFGE § 2  
Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige regleras i kommunallagen 44 §. 
  
Förslag: 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE 2017 

KFGE § 3  
Förrättas val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige för år 2017, i enlighet 
med kommunallagen 40 §.  
 
Fullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av en ordförande och 
högst två vice ordförande. […] Presidiet väljs för ett år i sänder. Hela presidiet utses vid 
samma valförrättning.  
 
Enligt Finströms förvaltningsstadga 5 § ska i fullmäktige finnas en (1) videordförande.  
 
Diskussion:  
Ledamot Solveig Gestberg föreslår Viveka Eriksson som ordförande. Förslaget vinner 
understöd och ingen däremot. 
Ledamot Håkan Lundberg föreslår Rolf Karlsson som viceordförande. Förslaget vinner 
understöd och ingen däremot. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att välja Viveka Eriksson till ordförande och Rolf 
Karlsson som viceordförande för år 2017. 
------------- 

§ 4 PROTOKOLLJUSTERING 

KFGE § 4  
Protokollet justeras omedelbart efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Solveig Gestberg och Kristian Granberg. 
------------- 
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§ 5 KOMMUNSTYRELSENS OCH -FULLMÄKTIGES MÖTESDATUM 2017 

KST § 6/25.1.2017 
År 2016 har kommunstyrelsen hållit 15 protokollförda sammanträden och kommunfull-
mäktige åtta sammanträden. Styrelsens möten har i regel hållits på onsdagar med start kl 
16:00 och utöver vid Kommungården även på andra platser i samband med studiebesök. 
Fullmäktiges möten har hållits på torsdagar med start kl 19:00 på Kommungården i Godby. 

 

Enligt kommunallagen 41-42 §§ beslutar fullmäktige vilka dagar sammanträden skall äga 
rum. Fullmäktige skall även sammanträda då styrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäkti-
ges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då fullmäktiges ordförande anser att det 
behövs. 

 

Ledningsgruppen har tagit fram förslag till tidsplan för innevarande års behandling av bland 
annat budget och bokslut, enligt bilaga.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att under år 2017 hålla sina sammanträden på plats och tid 
enligt ordförandes kallelse, men i regel på onsdagar med start kl 16:00 och med cirka två till 
tre veckors mellanrum samt med uppehåll för annat än behandling av brådskande ärenden 
mellan midsommar och mitten av augusti. 
 

Följande sammanträdestillfällen antas såsom preliminära för vårsäsongen 2017: 
- Ons 8 feb och (ev) 22 feb   
- Ons 1 mar och ons 15 mar  
- Ons 5 apr eller ons 19 apr  
- Ons 3 maj och (ev) 17 maj   
- Ons 7 jun    
 

Kommunstyrelsen föreslår därutöver att kommunfullmäktige fastställer följande 
sammanträdestillfällen: 
- Tor 20 apr kl 19:00, på plats enligt kallelse Budgetseminarium 
- Tor 15 jun kl 19:00, Kommungården i Godby Bokslut fastställs 
- Tor 28 sep kl 19:00, på plats enligt kallelse Budget, remissdebatt 
- Tor 16 nov kl 19:00, Kommungården i Godby Skatter fastställs 
- Tor 14 dec kl 19:00, Kommungården i Godby Budget fastställs 
 

Därutöver sammanträder fullmäktige då styrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktiges 
ledamöter begär det för ett visst ärende eller då fullmäktiges ordförande anser att det 
behövs, på plats och tid enligt kallelse. 
 

Fullmäktiges sammanträden kan även komma att kombineras med föreläsningar och 
studiebesök och dessa inleds då i regel en timme före aviserad mötesstart. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 

KFGE § 5/16.2.2017 
Diskussion: 
Rolf Karlsson understöder kommunstyrelsens förslag men föreslår följande tillägg och 
korrigeringar: 
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Att ”fastställda” ändras till ”preliminära” datum, att mötet 20.4 flyttas till 4.5 och att 
eventuella extra möten därutöver i huvudsak förläggs på torsdagar kl 19:00. 
 
Förslaget vinner understöd och ingen däremot. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag, med Rolf Karlssons 
förslag till tillägg och korrigeringar, att anta följande sammanträdestillfällen såsom 
preliminära för år 2017: 
 
- Tor 4 maj kl 19:00, på plats enligt kallelse Budgetseminarium 
- Tor 15 jun kl 19:00, Kommungården i Godby Bokslut fastställs 
- Tor 28 sep kl 19:00, på plats enligt kallelse Budget, remissdebatt 
- Tor 16 nov kl 19:00, Kommungården i Godby Skatter fastställs 
- Tor 14 dec kl 19:00, Kommungården i Godby Budget fastställs 
 

Därutöver sammanträder fullmäktige då styrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktiges 
ledamöter begär det för ett visst ärende eller då fullmäktiges ordförande anser att det 
behövs, på plats och tid enligt kallelse företrädesvis på torsdagar kl 19:00. 
 

Fullmäktiges sammanträden kan även komma att kombineras med föreläsningar och 
studiebesök och dessa inleds då i regel en timme före aviserad mötesstart. 
 
------------- 
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§ 6 BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG OCH FYLLNADSVAL TILL SAMHÄLLSNÄMND 

KST § 16/25.1.2017 
Fullmäktigeledamot och nämndersättare Jens Söderström (ObS) har med anledning av flytt 
från kommunen förlorat sin valbarhet i kommunfullmäktige samt som personlig ersättare 
för Carola Wikström-Nordberg i samhällsnämnden. 

 
Valbarhet i kommunfullmäktige regleras i kommunallagen 36 § och till kommunala 
nämnder i 54 §. Förlust av valbarhet regleras i 16 § och ersättares övertagande av uppdrag i 
kommunfullmäktige regleras i 39 §. 

 
Samhällsnämndens sammansättning 2016-2017 är som följer: 

 

Ordinarie ledamot Personlig ersättare 

Rögård Christian Gestberg Solveig 

Lindström Dick Sirén Gustav 

Boman Carola Blixt Mathilda 

Nordqvist Vidar Granberg Per-Ole 

Norrgård Katarina Lundberg Helena 

Söderman Ove Thyrén Henrik 

Wikström-Nordberg Carola Söderström Jens 
 

Kommunfullmäktiges förste ersättare på aktuell lista (ObS) är Carola Wikström-Nordberg, 
som vid förlorad valbarhet och befrielse av Jens Söderström enligt kommunallagens 39 § 
torde bli att överta platsen som ledamot i fullmäktige. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Jens Söderströms förlorade 
valbarhet i fullmäktige och samhällsnämnd och att platsen i fullmäktige därmed övertas av 
Carola Wikström-Nordberg, samt att fullmäktige till ny personlig ersättare för Carola 
Wikström-Nordberg i samhällsnämnden utse NN. 

 
Beslut: 
Enligt förslag, men utan namngivet förslag till ny personlig ersättare i samhällsnämnden. 

 
KFGE § 6/16.2.2017 

Diskussion: 
Carola Wikström-Nordberg föreslår som ny ersättare Christoffer Virtanen. Förslaget vinner 
understöd och ingen däremot. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige konstaterar Jens Söderströms förlorade valbarhet i fullmäktige och 
samhällsnämnd och att platsen i fullmäktige därmed övertas av Carola Wikström-Nordberg, 
samt att beslutar att till ny personlig ersättare för Carola Wikström-Nordberg i samhälls-
nämnden utse Christoffer Virtanen. 
------------- 
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§ 7 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, vill-
korat 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. 

 
KFGE § 7/16.2.2017 

Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

-------------  
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§ 8 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. 
 
KFGE § 8/16.2.2017 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

------------- 
  



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 1 / 16.2.2017 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 17 februari 2017 Sid 11 

     

 

 

§ 9 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 19:25. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande, i enlighet med förvaltningsstadgan 11 §: 
 

- Hur konkurrenskraftsavtalet hanteras i kommunen 
- IT-miljö och ärendehanteringssystem 
- KST-samordning Norra Åland 
- ”Uppsnyggning” av Godby – status? 
- Historiegruppens uppmärksammande av Ålandsrörelsens 100-årsjubileum 
- Invånarenkäten om kommunstruktur jämte utredningen Fi/Ge/Su 

 
Frågestunden avslutade kl 20:10. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 16.2.2017   §§ 1-9 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer;  
 
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende. 
 
Besvärsmyndighet  Ålands Förvaltningsdomstol 
   Torggatan 16 
   PB 31 
   22 101 MARIEHAMN 
 

KLAGOTID 
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton 
eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 

INNEHÅLL 
Besvärsskriften skall innehålla 

- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 
- det beslut i vilken ändring söks 
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas 
- motiveringar till ändringsyrkandet 

 

UNDERSKRIFT 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har uppgjort 
den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, 
boningsort och postadress framgå. 
 
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia. 
 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 
uppbärs en rättegångsavgift för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 

 


