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§ 65 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 65  
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. 
------------- 

§ 66 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KST § 66  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Lene-Maj Johansson och 
Nora Rosenström.  
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 
------------- 
 

§ 67 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 67  
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 §.  
 
Beslut: 
Föredragningslistan godkänns utan tillägg av ärenden av brådskande natur.  
------------- 
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§ 68 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KST § 68/4.5.2017 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 

Beslut K.dir 3/17, Utlåtande över ansökan om jordförvärv (ÅLR 2016/1677) 7.apr 

Beslut PoS personalrelaterat §§ 1-13/2017 jan-apr 

Brev LR; Biblioteksverksamheten 2016 3.maj 

Inbjudan Morgondagens vård - hur gör vi det? Seminarium III 10.maj 

Inbjudan Hållbarhetsseminarium vid Källbo skola 18.maj 

Inbjudan Infomöte om kommunindelningsutredning Fi-Ge-Su 12.jun 

Kallelse Norråländskt presidiemöte i Vårdö 9.maj 

Kallelse ÅKF förbundsstämma i Eckerö 12.maj 

Kallelse Norra Ålands Avloppsvatten Ab, bolagsstämma 24.maj 

Meddelande Utredare Carolina Sandell; Avbrytande av utredning om KST 12.apr 

Meddelande Ombud i ÅOF:s stämma; info om utfall vid förbundsstämma 27.apr 

Meddelande LR; Förhandsbesked om förlängd remisstid för kommunstruktur 2.maj 

Protokoll Kommundirektörsmöte i Jomala 17.feb 

Protokoll NÅHD Förbundsfullmäktige, prot nr 1 23.mar 

Protokoll NÅHD Förbundsstyrelsen, prot nr 3 6.apr 

Protokoll Samhällsnämnden, prot nr 4 11.apr 

Protokoll Invånarnämnden, prot nr 4 25.apr 

Protokoll Samhällsnämnden, prot nr 5 25.apr 

Protokoll Arbetsgrupp för socialkansliet, prot 5-6 26.apr 

Protokoll ÅOF förbundsfullmäktige, inkl bokslut 
 Remiss LR; Lagförslag om ändring av landskapslag om hälso- och sjukvård 4.apr 

Remiss LR; Utlåtande över ansökan om jordförvärv (ÅLR 2017/2845) 25.apr 

Tidtabell Kommunindelningsutredning Fi-Ge-Su 3.maj 

Utkast Balansbok 2016  

 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 69 UTÖKNING AV RESURSER INOM BARNOMSORGEN 

INV § 56 
Under veckorna 10-11 har en samlad ansökningsperiod hållits gällande barnomsorg under 
verksamhetsår 2017-2018. Sammanlagt har 30 ansökningar inkommit, 6 av dessa gäller byte av 
vårdplats och 24 ansökningar gäller nya barn. 
Samtliga sökande kommer att kunna beviljas plats inom barnomsorgen och då återstår 10 lediga 
platser. Under innevarande verksamhetsår inkom drygt 20 ansökningar efter 
ansökningsperioden gällande behov av barnomsorg under innevarande verksamhetsår. 
Beroende på antalet ansökningar som kommer in under verksamhetsår 2017-2018 kan det 
uppkomma en situation där det lediganslagna platsantalet ej motsvarar det verkliga behovet. 
Till Emkarby daghem har 8 ansökningar inför höstterminen inkommit gällande 7 lediga platser. 
Vidare har daghemmet ett ökat assistentbehov i jämförelse med budgeterat anslag. En möjlighet 
att möta upp behovet av plats samt tillgodose assistentbehovet är att inrätta en tillfällig 
anställning som kombinerad barnskötare/assistent omfattande heltid så att 50 % av 
anställningen är som barnskötare och 50 % som assistent. I daghemmets budget förväntas finnas 
outnyttjat löneanslag om 20 % av heltid för avlastning för daghemsföreståndaren samt 13,6 % av 
lokalvårdarlönen. Kostnaden för en kombinerad anställning som barnskötare/assistent på heltid 
för perioden augusti – december 2017 uppgår till ca 15.000 € och den förväntade inbesparingen 
av löneanslag med hänvisning till ovanstående beskrivning uppgår till ca 13.000 €. Ytterligare 
medel att omdisponera för anställningen finns under anslaget familjedagvård för barnomsorg på 
obekväm arbetstid där anslaget ej har nyttjats i enlighet med budgetering samt inga nya 
ansökningar om behov av verksamheten har inkommit. 
 
Barnomsorgsledarens förslag:  
Föreslås att invånarnämnden godkänner en tillfällig utökning av personal vid Emkarby daghem 
för perioden augusti – december 2017 gällande en kombinerad anställning som 
barnskötare/assistent på heltid för att möjliggöra att behovet av barnomsorg samt av tillräckliga 
assistentresurser vid daghemmet tillgodoses. Vidare föreslås att invånarnämnden anhåller till 
kommunstyrelsen om rätt att omdisponera medel för anställningen inom befintliga anslag inom 
barnomsorgen.   
  
Beslut: Enligt förslag. 

 
KST § 69 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beviljar invånarnämnden att omdisponera medel för anställningen inom 
befintliga anslag inom barnomsorgens budget för år 2017. 

  
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 70 UNGDOMENS HUS 

 Bilaga 1:  Skrivelse från kultur och fritid 
 
SamN § 32/28.2.2017 

Kommunens kultur- och fritidsansvariga har skrivit till samhällsnämnden för att 
uppmärksamma behovet av en heltäckande lösning för ortens ungdomar. 

Idag är ungdomsgården inhyst i Godby center där de delar lokal med MEDIS. 
Lokalen har vart utbjuden till försäljning på ortens mäklarsidor i omgångar och är till 
sin utformning och sina egenskaper långt ifrån ändamålsenlig varför lösningen 
uppfattas som högst provisorisk. 

Kultur och fritid har tittat på alternativa lokaler i Godby men inte hittat några 
lämpliga. Man har då tittat på läge var man vill befinna sig och ser tomten som 
kommungården och idrottscenter står på som det lämpligaste läget och som ett 
alternativ då platsen där södra längan står idag. 

Andra omständigheter som påskyndar det faktum att man vill komma till en 
permanent lösning är att Folkhälsan riktat en öppen förfrågan till kommunen om att 
etablera verksamhet liknande Mek Tec, och det finns även lokalbehov från andra 
ungdomsfrämjande verksamheter. 

Södra längan inrymmer idag fastighetsskötseln som behöver få nya utrymmen innan 
något annat kan förverkligas i de lokalerna. 

Kommunen har även en arbetsgrupp som tittar på lokaler för kommunens 
socialarbetare, samt att kommungården har ett behov av fler arbetsrum för att 
kunna ta emot tillfällig arbetskraft som sommarjobbare m.m.  

Innebörden kring ett förverkligande av den här skrivelsen berör nuvarande 
arbetsgrupps uppdrag. Man har flera behov som behöver kartläggas och se till 
behoven kring. 
 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden delger skrivelsen till kommunstyrelsen för ställningstagande kring 
befintlig arbetsgrupps fortsatta uppdragsdefinition. 
 

Beslut: 

Beslut enligt förslag 

 

KST § 45/15.3.2017 
Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka uppdraget för arbetsgruppen för utredning av 
socialkansliets lokaler till att omfatta översyn av behov och tillgång till fastigheter 
och lokaler inom kommunen i övrigt, med fokus på invånarsektorns verksamheter, 
samt att på nytt se över alternativa lösningar för socialkansliets lokalisering. 
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Beslut: 

Enligt förslag, med tillägg att arbetet ska ske i samråd med invånar- respektive 
samhällsnämnden samt att skrivelsen tillställs invånarnämnden för utlåtande. 

 
INV § 53 
  

Frågan om en långsiktig lösning för Ungdomsgårdens placering i Godby har 
ventilerats under vintern och vi har från tjänstemannahåll inventerat lokaler och 
funderat på olika lösningar. Efter att vi kontaktats av Folkhälsan som gärna vill 
placera sin skruvarverkstad i Godby när de blir husvilla till sommaren så har vi tagit 
upp frågan ur fastighetssynvinkel med Samhällsnämnden. Frågan har också 
behandlats av styrelsen men behöver också få ett utlåtande från Invånarnämnden 
för att gå vidare.  

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag:  

Invånarnämnden ställer sig positiv till att Folkhälsans skruvarverkstad beredes plats 
i kommunens lokaler, om möjligt i vaktmästargaraget i Södra längan. En ny lokal för 
den kommunala ungdomsverksamheten i kombination med andra aktiva föreningar 
som arbetar för samma åldersgrupp bör finnas med i kommunens framtidsplane-
ring, förslagsvis en ombyggnad/nybyggnation där Södra längan nu står. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 
KST § 70/4.5.2017 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ger centralförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan 
om lokaler för ungdomsverksamhet och att för ändamålet vidta åtgärder i fråga om 
omfördelning i nyttjande av befintliga lokaler inom ramen för budget och verksam-
hetsplan samt att vid upplevt behov beakta frågan i förslag till budget för 
kommande år, med målsättningen att Finström ska kunna stå värd för en långsiktig 
lösning av Folkhälsans skruvarverkstad. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
------------- 
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§ 71 UTREDNING AV SOCIALKANSLIETS LOKALER 

INV § 23 
Ordförande Rolf Karlsson, arbetsgruppen för utredning av socialkansliets lokaler informerade om 
arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen har träffats sju gånger och sett på olika förslag för att 
lösa socialkansliets behov av nya utrymmen. Arbetsgruppen avslutade sitt arbete 26.02.2016 och 
kommer att ge två förslag till kommunstyrelsen.  
 

Personal- och servicechefens förslag:  
Informationen antecknas till kännedom. 
 

Beslut:  
Invånarnämnden antecknar sig informationen till kännedom. Nämnden förordar förslaget om en 
nybyggnad i anslutning till kommungården samt föreslår att styrelsen omgående tillsätter en 
arbetsgrupp för projektering av nybyggnaden. 
 

KST § 50/16.3.2016 
Arbetsgruppen för utredning av socialkansliets lokaler har träffats sju gånger och sett på olika 
förslag för att lösa socialkansliets behov av nya utrymmen. Arbetsgruppen anser sitt arbete 
slutfört per 26.02.2016 och ger två alternativa förslag till kommunstyrelsen (prot o skiss enl bil).  
 

Invånarnämnden har tagit sig förslagen till kännedom och förordar förslaget om en nybyggnad i 
anslutning till kommungården samt föreslår att styrelsen omgående tillsätter en arbetsgrupp för 
projektering av nybyggnaden. 
 

Kommundirektören framhåller att det finns ett stort behov av att få till stånd en långsiktigt 
hållbar lösning för socialkansliets lokaler men att det också finns en osäkerhet kring de framtida 
behoven av utrymmen med hänsyn till den förestående KST-reformen. 
 

Trots förekommande osäkerheter i fråga om framtida utrymmesbehov talar nu mycket för att 
Finströms kommun för överskådlig tid framåt kommer att behöva ha plats för en personalstyrka 
motsvarande den nuvarande och att möjlighet finns för framtida rockader i kanslierna. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att kommunen går in för nybyggnation i 
anslutning till kommungården i Godby motsvarande socialkansliets nuvarande behov i enlighet 
med arbetsgruppens förslag, och beslutar därutöver att tillsätta en ny arbetsgrupp för 
projektering i enlighet med budget och verksamhetsplan för år 2016. Arbetsgruppen bör ha 
beredskap att efter utförd projektering övergå i en mer formell byggnadskommitté ifall beslutet 
blir att bygga nytt. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att arbetsgruppen bör ha ett förslag klart senast utgången av 
september 2016 och att projektets förverkligande ska kunna inledas under år 2017. Till 
arbetsgruppen utses Aron Lundström, Ingela Sjöstrand, Rolf Karlsson, Regina Lindblom och 
Christian Rögård. 

 
 



                                                                 KOMMUNSTYRELSEN                     PROTOKOLL NR 6/ 4.5.2017 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 5 maj 2017  

 9 (20)  

 

KST § 71/4.5.2017 
Enligt budget för år 2017 gäller beträffande investeringsanslaget för tillbyggnad av socialkansli 
att projektering kan inledas efter kommunstyrelsens beslut men att kommunfullmäktige ska 
godkänna projektets genomförande innan byggstart. Detta upplägg motiverades av den 
upplevda osäkerheten i förutsättningar i fråga om eventuella kommande kommunsamman-
slagningar och samordning av socialvård med mera. 
 

Den i mars 2016 förnyade arbetsgruppen har hållit sex möten och övervägt många olika 
alternativ vartefter förutsättningarna förändrats. En regional eller helåländsk KST-lösning ser nu 
åter ut att läggas på framtiden parallellt med att landskapsregeringen föreslår en ny 
kommunstruktur i vilken sju av Ålands nordvästra kommuner väntas gå samman inom de 
närmaste åren. Samtidigt är behovet akut av en bättre lösning för det egna befintliga 
socialkansliets lokalisering, som fortsättningsvis är i baracker utanför Kommungården.  
 

41. Arbetsgruppens förslag 
Arbetsgruppen föreslår att all personal inryms i Kommungården och att barackerna avvecklas. 
Vidare föreslår arbetsgruppen en utbyggnad för inrymmande av två kontorsrum vid 
Kommungårdens norra gavel oberoende av om lantbrukskansliet i framtiden flyttar från 
Kommungården eller inte. 
 

42. Kravlista 
Arbetsgruppen anser att följande punkter ska beaktas i samband med ombyggnation: 
Personalen ska ha tillgång till kaffe/lunchrum under hela arbetsdagen. 
Det bör finnas minst 18 arbetsrum. 
Tillräcklig ventilation måste ombesörjas. 
Ett handikappanpassat mötes/mottagningsrum måste finnas på första våningen. 
 

Enligt kommunstyrelsens beslut (KST § 45/15.3.2017) utökades uppdraget för arbetsgruppen för 
utredning av socialkansliets lokaler till att omfatta översyn av behov och tillgång till fastigheter 
och lokaler inom kommunen i övrigt, med fokus på invånarsektorns verksamheter, samt att på 
nytt se över alternativa lösningar för socialkansliets lokalisering, i samråd med invånar- 
respektive samhällsnämnden. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att den budgeterade 
tillbyggnaden av Kommungården i Godby för inhysande av ett norråländskt KST läggs på is och 
att del av anslaget istället används för en avsevärt mindre om- och tillbyggnad av Kommun-
gården för att inhysa den egna befintliga socialvårdspersonalen. 
Villkorat kommunfullmäktiges klartecken avser kommunstyrelsen att omgående tillsätta en 
byggnadskommitté för inledande av projektering, varvid den befintliga arbetsgruppen för 
socialkansliets lokalisering upplöses och beviljas befrielse från sitt uppdrag. Frågan om översyn 
av behov och tillgång till fastigheter och lokaler inom kommunen i övrigt åläggs förvaltningen att 
arbeta vidare med i samråd med respektive nämnd. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 72 LANDSKAPETS VÄGSTATION I GODBY 

KST § 72/4.5.2017 
Landskapets fastighetsverk har muntligen bett kommunen bedöma om vägstationen i Godby kan 
vara av intresse för kommunen. Planerings- och utvecklingschefen och byggnadsinspektören har 
därför genomfört en grov byggnadsinventering enligt bilaga. Där redogörs för kommunens 
upplevda behov av utrymmen jämte den aktuella fastighetens behov av renovering och andra 
åtgärder. 
 
Helhetsbedömningen är att ”Vägstationen är strategiskt placerad och tillsammans med 
anslutande mark kunde den tjäna kommunen väl, särskilt om samarbeten med andra kommuner 
utvecklas och kommunens egna verksamhet därför kunde öka. Men renoveringsbehovet är stort 
och kostsamt och nybyggnationer som tjänar samma syfte för kommunen kunde genomföras 
med investeringar i storlek med renoveringskostnaden för vägstationen”. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen låter meddela Ålands landskapsregering att Finströms kommun gärna ser att 
landskapets vägstation i Godby kommer till fortsatt samhällelig nytta, men att man inte har 
intresse i övertagande av densamma annat än till ett ur ett samhällsekonomiskt 
helhetsperspektiv förmånligt upplägg. Detta då vägstationen bedöms vara i behov av 
omfattande renoveringar och anläggningens omfattning överstiger den egna kommunens 
nuvarande behov av lokaler för teknisk verksamhet. 
Kommunstyrelsen framför dock att ifall landskapsregeringens förslag till ny kommunstruktur 
förverkligas, varvid sju kommuner i regionen väntas gå samman, eller den pågående 
kommunindelningsutredningen för tre kommuner leder till samgång mellan desamma, så kan 
situationen bli en annan. En sammanslagen kommun kunde sannolikt ha nytta av tillgång till en 
anläggning såsom landskapets vägstation för en eventuell samordnad byggnads- och/eller 
teknisk sektor i den nya storkommunen. Utgångspunkten bör dock vara att en överlåtelse sker 
mot en symbolisk köpesumma med hänvisning till omfattande renoverings- och åtgärdsbehov. 
Kommunen kan också tänkas ha långsiktiga intressen för det landskapsägda markområde 
vägstationen bryts ut från inför en eventuell försäljning, för möjlighet till utvecklande av Godby 
som centralort i regionen norra Åland, och inleder gärna diskussioner kring detta. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 73 ANSÖKAN OM AVVIKELSE FRÅN DETALJPLAN 

SamN § 29/28.2.2017 
FAB Godby center har inkommit med en ansökan om att få avvika från gällande detaljplan för 
tomten inom kvarter 18 för att kunna anlägga två bostäder i byggnaden. 
Områdesplanerare Åsa Mattson har gjort en platssyn och skrivit ett utlåtande där hon 
konstaterar att varken generalplan inte behandlar en sådan aspekt och aktuell detaljplan inte 
medger en sådan användning av tomten. Tittar man på andra tomter som angränsar 
korsningsområdet i kv10 och kv90 så tillåter båda dessa vardera en bostadslägenhet som 
används för verksamhetens eget behov. 
Slutsatsen som områdesplaneraren gör är att ”Dispens från gällande detaljplan eller 
detaljplaneändring för att bygga två bostäder förordas inte på följande grunder: 
- Avvikelsen är inte förenlig med planens syfte. - Det föreligger inte heller särskilda skäl att 
medge avvikelse. - I områdets närhet finns motsvarande HF- och BA-tomter där en lägenhet får 
byggas för verksamhetens behov. - Placeringen av lägenheterna är inte heller ändamålsenlig när 
det gäller väderstreck och utemiljö.” 
Vidare krävs det, för att Godby ska kunna växa som tätort, dedikerade kontors- handels- och 
serviceområden i direkt närhet till varandra för att synergieffekter ska kunna uppnås. 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Samhällsnämnden avslår ansökan om att genom undantag från detaljplan anlägga två bostäder 
med hänvisning till att ändringarna inte går i linje med detaljplanens syfte. 
Samhällsnämnden avslår även ansökan om att genom detaljplaneändring anlägga två bostäder 
med hänvisning till att ändringarna inte går i linje med generalplanens syfte, med hänvisning till 
planesituationen på närliggande tomter samt med hänvisning till tomtens lämplighet. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
 

SamN § 64/ 4.5.2017 
Bilagor: SamN §29/2017, Detaljplan  kv 18 - 25.3.1974, Detaljplan kv 18, 43, 10, 42 - 12.3.1993 
Detaljplan kv 10 – 6.6.1999, Detaljplan kv 90, 101 – 25.9.2014, Delgeneralplan - 3.6.2010 
Förvaltningsdomstolens begäran om utlåtande, Bilder FAB Godbycenter 
 
Ett besvär har inkommit från FAB Godbycenter angående Samhällsnämndens beslut SamN 
§29/28.2.2017 där sökande ansökt om undantag från detaljplan, alternativt ändring av 
detaljplan. 
Sökande yrkar på att  
1)nämndens beslut upphävs och återförvisas för sakenlig behandling 
2) att Finströms kommun åläggs erlägga bolagets rättegångskostnader med 800 euro jämte laga 
ränta 
Grund för yrkande: 
Samhällsnämnden har i sin beredning anlitat områdesplanerare och gjort platssyn och även 
avgivit ett utlåtande. 
Hela nämndens beslut bygger på detta utlåtande. 
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Bolaget har inte i något skede kallats till platssyn eller fått avge syn på områdesplanerares 
utlåtande. 
Nämden har således åsidosatt kommunikationsprincipen och i strid med god förvaltningssed i 28 
§ förvaltningslagen för landskapet Åland fattat sitt beslut. Då bolaget inte har fått ta del av 
handlingar skall beslutet upphävas och återförvisas för sakenlig behandling. 
Samhällsnämnden har inte beaktat bolagets behov i detta fall. 
Redogörelse för taget beslut: 
Samhällsnämnden har begärt utlåtande från en specialist från ett områdesarkitektkontor som 
man tidigare haft avtal och ett längre samarbete i planeringsfrågor, varvid kontoret besitter god 
kunskap om närområdet. Detta utlåtande har sedan använts som vägledning för beslut. 
Beslutet består av 2st delar. 
1)"Samhällsnämnden avslår ansökan om att genom undantag från detaljplan anlägga två 
bostäder med hänvisning till att ändringarna inte går i linje med detaljplanens syfte." - denna del 
av beslutet är tagen med hänvisning till PBL 72§ 3 mom: 
"Om åtgärden innebär avvikelser från detalj- eller 
generalplanen kan ansökan om bygglov bifallas om 
avvikelserna är förenliga med planens syften eller det 
föreligger särskilda skäl att medge avvikelser" 
Tomten i fråga är planerad för affärsbyggnader, med en senast antagen och gällande detaljplan 
från 1993, genom vilken park och vägområden omdefinierades, samt före det antagen detaljplan 
från 1974 där följande tillägg till områdesbeteckningen kan utläsas: 
"BA- Kvartersområde för affärsbyggnader 
På tomten bör iordningställas 2 bilplatser per bostadslokal samt en bilplats per 50m2 våningsyta 
utnyttjad för kontors- eller affärsändamål. 
Bostadslokaler får inrättas endast för personal nödvändig för anläggningens kontinuerliga 
skötsel." 
Man ha även på angränsande tomter (kv 128, kv 10) specificerat att man får inrätta en lägenhet 
som servar fastighetens kontinuerliga skötsel, vilket man kan se som boende av mer tillfällig 
karaktär. Ur sökandes ansökan framkommer att förfrågan handlar om 2st bostadslägenheter och 
en tolkning har gjorts att syftet med ombyggnaden är för permanent boende, vilket inte är 
förenligt med planens syfte eller bestämmelser. 
2)"Samhällsnämnden avslår även ansökan om att genom detaljplaneändring anlägga två 
bostäder med hänvisning till att ändringarna inte går i linje med generalplanens syfte, med 
hänvisning till planesituationen på närliggande tomter samt med hänvisning till tomtens 
lämplighet." – denna del av beslutet grundas i: 
PBL 26 § 1 mom 
”När en detaljplan upprättas ska en antagen generalplan 
följas och hänsyn tas till de beslut och rekom- 
mendationer som landskapsregeringen utfärdat eller 
fattat med stöd av 11 §.” 
I delgeneralplanen är området i fråga markerat som ett HF-område med tilläggsbeskrivning 
”OMRÅDE FÖR HANDEL, FÖRVALTNING OCH SERVICE 
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Området innehåller även med ändamålet sammanhängande offentlig service, trafikleder, 
anläggningar för kollektivtrafik, parkeringsområden, parkområden, samt områden för 
samhällsteknisk försörjning. Gamla missionskyrkan (K17) skall förvaras”  
Längre ut längs Getavägen kommer sedan även HB/2 områden ”OMRÅDE FÖR HANDE OCH 
BOSTADSÄNDAMÅL” men aktuell tomt och angränsande har inte generalplanebestämmelser 
som öppnar upp för bostadsändamål. 
Förvaltningslagen 4 § 
”Myndigheterna skall bemöta dem som uträttar 
ärenden hos förvaltningen jämlikt och använda sina 
befogenheter enbart för syften som är godtagbara enligt 
lag. Myndigheternas åtgärder skall vara opartiska 
och stå i rätt proportion till sitt syfte. Åtgärderna skall 
skydda förväntningar som är berättigade enligt rättsordningen.” 
I och med att ingen av de angränsande tomternas detaljplaner har undantag från generalplanens 
bestämmelser bör man inte bevilja det heller för aktuell tomt. 
PBL 26 § 2 mom  
”3) det skapas en trivsam, trygg och sund livsmiljö 
som även är tillgänglig för personer med funktionshinder, 
… 
6) det finns tillräckligt med mark för lekplatser, 
parker eller andra områden som lämpar sig för rekreation 
och att det i eller i nära anslutning till tomter som 
bebyggs med lokaler för daghem, skola eller liknande 
verksamhet finns tillräckligt med plats för lek och utevistelse 
samt” 
För aktuell byggnad med hänvisning till den begränsade möjligheten för direkt solljus genom 
fönstren för aktuell lokal, och de begränsade möjligheterna för privata uteplatser i anslutning till 
bostadslägenheterna anses den aktuella tomten vara olämplig ur bostadsändamål. 
 
Bemötande av grund för yrkande: 
Bemötande av att part inte blivit hörd i beredningsskedet: 
Enligt förvaltningslagen 28 § behöver inte part höras om det är uppenbart onödigt. 
Man har i aktuellt fall bedömt att sökande i sin ansökan visat att man är väl medveten om 
planeringssituationen och dess betydelse och tydligt argumenterat för varför man vill göra 
undantag från dessa planer. Nämnden har därför bedömt att all information för att besvara 
sökandes frågeställning funnits tillgänglig. 

 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Samhällsnämnden delger ovan beredning samt bilagor som sitt utlåtande till Ålands 
förvaltningsdomstol. 
Samhällsnämnden konstaterar att man i nämndens beslut §29/2017, att man beslutat i strid med 
2 § 1 punkten i nämndens instruktion, varvid man ändrar tidigare formulering: 
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"Samhällsnämnden avslår även ansökan om att genom detaljplaneändring anlägga två bostäder 
med hänvisning till att ändringarna inte går i linje med generalplanens syfte, med hänvisning till 
planesituationen på närliggande tomter samt med hänvisning till tomtens lämplighet." 
Ändras till: 
”Samhällsnämnden konstaterar att avgörandet för ansökan av avvikelse bör behandlas av 
Finströms kommunstyrelse. 
Samhällsnämnden ger som utlåtande inför kommunstyrelsen att man inte bör godkänna att 
genom detaljplaneändring anlägga två bostäder med hänvisning till att ändringarna inte går i 
linje med generalplanens syfte, med hänvisning till planesituationen på närliggande tomter samt 
med hänvisning till tomtens lämplighet.” 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag.  
 

KST § 73/4.5.2017 
Samhällsnämndens utlåtande och förslag: 
Kommunstyrelsen bör inte godkänna att genom detaljplaneändring anlägga två bostäder med 
hänvisning till att ändringarna inte går i linje med generalplanens syfte, med hänvisning till 
planesituationen på närliggande tomter samt med hänvisning till tomtens lämplighet. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 
------------- 
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§ 74 UTLÅTANDE: FÖRSLAG TILL NY KOMMUNSTRUKTUR 

KST § 74/4.5.2017 
Med utgångspunkt i regeringsprogrammet arbetar landskapsregeringen (LR) för en förändrad 
kommunstruktur. I ett meddelande till lagtinget (nr 4/2016-2017) redogör LR översiktligt för vad 
som hittills skett för att förändra kommunstrukturen och hur en reform är tänkt att genomföras 
under mandatperioden.  
 

LR ger (ÅLR 2017/2812) kommunerna möjlighet till yttrande om förslaget till ny kommunstruktur 
och den planerade processen för förverkligande av densamma, enligt bilaga. Meddelandet till 
lagtinget och andra handlingar finns på LR:s hemsidor: http://www.regeringen.ax/demokrati-
hallbarhet/kommunutredningen.  
 

Som del av motiveringarna till förslaget anges att LR ”vill se starka och bärkraftiga kommuner 
med förmåga att på lång sikt utvecklas och erbjuda sina invånare den service de har rätt till. 
Samtidigt vill LR se till att alla delar av Åland även i framtiden är livskraftiga och att människor 
även i de perifera regionerna av landskapet har kommuner som kan trygga tillräcklig service”. 
Denna möjlighet antas förbättras genom att stärka Mariehamn som centralort samt Godby i 
Finström och Prästgården i Jomala som regionala centra. 
 

LR:s förslag innebär att Ålands 16 kommuner blir först fem och på sikt tre. För Finströms del 
skulle man bilda gemensam kommun med de norråländska kommunerna Geta, Saltvik, Sund och 
Vårdö samt de västliga Eckerö och Hammarland (tot sju kommuner).  
 

Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga 52 § hör det till kommunstyrelsens beslutanderätt 
att avge kommunens utlåtanden, förutom utlåtanden över betydande lagframställningar.  
 

Fastän LR:s meddelande inte utgör ett färdigt lagförslag torde det vara att betrakta som en 
sådan betydande framställning att det inte självklart ryms inom kommunstyrelsens befogenhet 
att yttra sig kring utan att först höra kommunfullmäktige i frågan. Förslaget innebär att den 
nuvarande kommunen upphör som självständig kommun även mot sin eventuella vilja och inte 
själv får välja med vem man går samman. Det är även oklart hur förslaget förhåller sig gentemot 
frivilligt påbörjad samgångsutredning som initierats på norra Åland och där Finström utgör part. 
 

Möjligheten till yttrande kring förslag till ny kommunstruktur meddelades 25 april och varar till 
den 8 juni 2017. Kommunfullmäktiges möte i juni ska enligt preliminär mötesplan hållas 15 juni. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att styrelsen, efter riktgivande diskussion i 
fullmäktige, ges fullmakt att avge kommunens yttrande i fråga om förslag till ny kommunstruktur 

 

Konstateras: 
Inför mötet har LR meddelat förhandsbesked att remisstiden förlängs till 23 juni 2017. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen ger ärendet till kommunfullmäktige för kännedom och ger förvaltningen i 
uppdrag att ordna ett seminarium på temat inför fullmäktiges slutliga utlåtande. 
------------- 

http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/kommunutredningen
http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/kommunutredningen
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§ 75 UTLÅTANDE: FÖRNYAT LANDSKAPSANDELSSYSTEM 

KST § 116/17.8.2016 
Landskapsregeringen har beslutat att begära in utlåtande över förslag till (modell för) nytt 
landskapsandelssystem 2018, ÅLR 2015/8943 (enligt bilaga och där angivna www-länkar). 

 

Jämfört mot nuvarande system innebär förslaget mer fokus på inkomst- än på kostnads-
utjämning, med en steglös modell och ett fåtal parametrar som styr fördelningen. Enligt 
målsättningarna ska systemet ge förutsättningar att tillhandahålla lagstadgad basservice, 
vara enkelt och förutsebart, gynna hållbar tillväxt samt främja samarbete och samgång. 

 

Ålands kommunförbund har representerat landskommunerna i olika grupper och forum i 
anslutning till förslagets utformning och framtagande. Kommunförbundet har också 17 juni 
avgett sitt utlåtande kring det liggande förslaget (länkat i kallelse till kommunstyrelsen). 

 

Kommunförbundet välkomnar i stort förslaget och omfattar huvuddragen i detsamma, 
men med ett antal anmärkningar på centrala delar i detsamma. Bland annat anser 
förbundet att upplägget för de uppgiftsbaserade andelarna för socialvården inte kan 
godkännas i sin nuvarande form. 

  

Kommundirektörens utgångspunkt är att utlåtandet från Ålands kommunförbund torde 
kunna omfattas i sin helhet, men med möjlighet till egna kommunspecifika tillägg eller 
kompletteringar till detsamma. Nedan redogörs för några av direktörens resonemang: 

 

Systemets ”laddning”; storleken på de sammanlagda landskapsandelarna till kommunerna 
kan inte tillåtas att minska med mindre än att det parallellt med framtagande av lagförslag 
för andelssystem också finns en konkret plan för minskande av kommunernas kostnader 
för lagstadgade uppgifter i motsvarande i grad. Det bör också skrivas in i lag om landskaps-
andelar krav på att beslut som påverkar andelarnas storlek ska stå proportion till det 
sammanlagda kostnadstrycket på kommunerna samt att åtgärdens effekter för enskilda 
kommuner alltid ska utredas, beaktas och söka balanseras. 

 

Då en av de uttalade målsättningarna med systemet är att gynna samarbeten och samgång 
kunde också önskas en översyn av den delen av lagstiftningen och systemet parallellt med 
lagförslaget kring landskapsandelssystemet i stort. 

 

Överlag bör arbetet med revidering av landskapsandelssystemet i större utsträckning 
koordineras med andra pågående reformer, utredningar och processer. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar förslaget till förnyat landskapsandelssystem för det till kom-
munfullmäktige för kännedom och diskussion inför förvaltningens beredning av förslag till 
utlåtande. 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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KFGE § 62/25.8.2016 
Beslut: 
Kommunfullmäktige tar efter diskussion förslaget till kännedom inför kommunstyrelsens 
avgörande. 
 

KST § 126/31.8.2016 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att i fråga om föreslagen modell för nytt landskapsandels-
system (ÅLR 2015/8943) omfatta utlåtandet från Ålands kommunförbund (ÅKF § 
35/17.6.2016) i sin helhet, men med följande tillägg och kompletteringar: 
 

Systemets ”laddning”; storleken på de sammanlagda landskapsandelarna till kommunerna 
kan inte tillåtas att minska med mindre än att det parallellt med framtagande av lagförslag 
för andelssystem också finns en konkret plan för minskande av kommunernas kostnader 
för lagstadgade uppgifter i motsvarande i grad. Det bör också skrivas in i lag om landskaps-
andelar krav på att beslut som påverkar andelarnas storlek ska stå proportion till det 
sammanlagda kostnadstrycket på kommunerna samt att åtgärdens effekter för enskilda 
kommuner alltid ska utredas, beaktas och söka balanseras. 
 

Då en av de uttalade målsättningarna med systemet är att gynna samarbeten och samgång 
kunde också önskas en översyn av den delen av lagstiftningen och systemet parallellt med 
lagförslaget kring landskapsandelssystemet i stort. 
 

Överlag bör arbetet med revidering av landskapsandelssystemet i större utsträckning 
koordineras med andra pågående reformer, utredningar och processer. 
  
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KST § 75/4.5.2017  
Landskapsregeringen ber (ÅLR 2017/2606) om kommunernas yttrande över lagförslag om 
nytt landskapsandelssystem. Till lagförslaget bifogas en ekonomisk analys av de 
ekonomiska effekterna av förslaget samt en beräkning av det kalkylerade utfallet. 
 

Landskapsregeringen har för avsikt att det totala utfallet av landskapsandelarna enligt det 
nya systemet ska ligga på en nivå som är 4 miljoner euro lägre än utfallet enligt det 
nuvarande systemet. En beräkning av det kalkylerade utfallet dels för 2017 och dels i 
medeltal för 2016 och 2017 bifogas förslaget. 
 

Enligt detaljmotiveringarna är det grundläggande syftet med den föreslagna lagen, liksom 
med det nu gällande landskapsandelssystemet, att reglera landskapets deltagande i 
finansieringen av kommunernas lagstadgade uppgifter. Det sker huvudsakligen genom 
landskapsandelarna för driftskostnaderna och kompletteringen av skatteinkomsterna, men 
också genom det stöd för anläggningsprojekt i ytterskärgården som enligt förslaget kan 
beviljas. Förutom finansieringen av kommunernas lagstadgade verksamhet innehåller 
lagen även en möjlighet att beviljas stöd för att underlätta samarbete. 
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En central skillnad i det nya föreslagna systemet jämfört mot det nuvarande består i en 
förskjutning i proportionerna mellan inkomst- respektive kostnadsutjämning, till fördel för 
relativt mer fokus på utjämning av skillnader i kommunernas inkomster. Därutöver har 
systemet anpassats för den lagstadgade samordningen av kommunernas socialtjänster 
(”KST-lagen”), men inte till nu liggande förslag till förändrad kommunstruktur.  
 

Tidigare preliminär version av modellen för det nya systemet behandlades i Finström KST § 
126/31.8.2016 efter diskussion i KFGE § 62/25.8.2016. Kommunen omfattade då ÅKF:s 
utlåtande med tillägg rörande systemets ”laddning”, gynnande av samarbete och samgång 
samt koordinering med andra pågående reformer och processer. Kommunförbundets 
ståndpunkt var då att de i stort välkomnar förslaget och omfattar huvuddragen i detsamma 
men att bland annat upplägget för de uppgiftsbaserade andelarna för socialvården inte kan 
godkännas i sin nuvarande form. 
 

Den enskilt största korrigeringen i nu liggande förslag jämfört mot tidigare remissversion 
består i avskaffandet av ”nyckelmodellen” men även andra betydande ändringar har gjorts. 
 

De synpunkter som Ålands kommunförbund, Finströms kommun och andra kommuner 
framförde i den tidigare remissrundan har inte i någon större utsträckning beaktats. 
 

Inte heller nu tycks förslaget ha koordinerats tillräckligt med andra pågående reformer och 
processer som riskerar att påverka centrala finansieringsförutsättningar.  
 

Förslaget är fortsättningsvis baserat på en minskning av de totala landskapsandelarna om 
fyra miljoner euro (11 %), utan samtidiga förslag till kostnadssänkande åtgärder för 
kommunerna. Finström skulle trots detta, som enda kommun, erhålla märkbart mer 
landskapsandelar än i nuvarande system. Detta enligt LR:s kalkylerade utfall för 
provräkningsåret 2017 med det föreslagna systemet jämfört med nuvarande system. 
 

Förslaget till nytt landskapsandelssystem innehåller fortsättningsvis en del oklarheter och 
tekniska brister samt tenderar att ge väldigt varierande utfall för olika kommuner.  
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Finström omfattar förslag till nytt 
landskapsandelssystem (ÅLR 2017/2606) enligt bilaga, men också ger stöd för de konkreta 
ändringsförslag som framförts från Ålands kommunförbund. 
 

Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 

§ 76 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 19:08. Besvärsanvisning 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 verkställighe t 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. 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:  
 
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:   
 
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. 


