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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 84 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SamN § 84 / 25.8.2020
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut:
Samhällsnämnden konstaterar sig lagligen sammankallad och beslutsför.
------------§ 85 PROTOKOLLJUSTERARE
SamN § 85/ 25.8.2020
Utse protokolljusterare.
Beslut:
Jenny Berglund och Ove Söderman utses till protokolljusterare.
------------§ 86 FÖREDRAGNINGSLISTAN
SamN § 86/ 25.8.2020
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 augusti 2020
3 (20)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 87 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
SamN § 87/ 25.8.2020
Informationsärenden och delgivningar:
• På gång inom Finströms kommunaltekniska AB
Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut:
• PoU §21 / 2020
Utlåtande om jordförvärv
• PoU §22 / 2020
Utlåtande om jordförvärv
• PoU §23 / 2020
Utlåtande om jordförvärv
• PoU §24 / 2020
Utlåtande om jordförvärv
Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut:
•

BI §49/2020

•

BI §50/2020

•

BI §51/2020

•

BI §52/2020

•

BI §53/2020

•

BI §54/2020

•

BI §55/2020

Bygglov för uppförande av fritidshus på fastighet
Mobacka 3:38, Godby

•

BI §56/2020

•

BI §57/2020

•

BI §58/2020

•

BI §59/2020

•

BI §60/2020

•

BI §61/2020

Avloppstillstånd för trekammarbrunn med
infiltrationsbädd på fastighet Mobacka 3:38, Godby
Bygganmälan för komplementbyggnad på fastighet
Risshagen 4:78, Pålsböle
Godkännande av ansvarig arbetsledare för bygglov
2020-53
Bygglov för nybyggnation av biopanna på Fastighet
Näset 24:1, Godby
Bygglov för nybyggnation av ekonomibyggnad på
fastighet Änglagård 4:17, Pålsböle
Ändring av bygglov 2014-44

Protokolljusterarnas signaturer

Rivningsanmälan för bostadshus på fastighet
Östanträsk 3:2, Tjudö
Rivningsanmälan för ekonomibyggnad på fastighet Bos
5:34, Godby
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad på fastighet
Finnbacka 2:193, Grelsby
Avloppstillstånd för trekammarbrunn med
infiltrationsbädd på fastighet Sjöbackebo 2:58,
Torrbolstad
Bygglov för ändring av fritidshus till bostadshus på
fastighet Börjestorp 2:67, Grelsby
Bygglov för uppförande av bastu på fastighet Häggesdal
1:9, Bergö

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 augusti 2020
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 augusti 2020
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 88 DETALJPLANEÄNDRING KV 2-3, STÅLSBY
SamN § 65/ 26.5.2020
Bilaga: Förslag till planbeskrivning och plankarta
En ansökan enligt bilaga har inkommit av Rune och Carita Fellman om ändring av
detaljplan för fastigheten 60-417-2-24.
Ursula Koponen föreslås som planerare. Koponen har även utfört tidigare
planläggningar.
Planändringen innebär flytt av kvartersytor för att möjliggöra önskad
garagekonstruktion. Exploateringsgraden förblir oförändrad, samt storleken på
grönområden förblir oförändrade varvid man kan bedöma planändringen att ha ringa
verkningar på omgivningen och därför kan man tillämpa ett kortare 14 dagars
utställningsförfarande.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Initiativtagaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen samt för kommunens
handläggningskostnader och kostnader i anslutning till planens förverkligande. Även
övriga principer från tidigare tecknade planläggningsavtal kvarstår.
Kommunen ska efter avslutat planering ges rättigheterna till plankartorna.
Samhällsnämnden godkänner Ursula Koponen som planerare.
Samhällsnämnden beslutar att ställa ut planförslaget till allmänt påseende mellan
den 1: a till och med den 14:e juni 2020.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
SamN § 88/ 25.8.2020
Detaljplanen har varit utställd på kommunens hemsida mellan den 1: a till och med
den 14:e juni. Inga anmärkningar har inkommit under den här tiden.
Planerings- och utvecklingsingenjörens förslag:
Detaljplanen fastställs enligt bilaga, enligt villkor i tidigare beredning.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 augusti 2020
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 89 DETALJPLANEÄNDRING NORRA KNAPPELSTAN, GODBY
SamN § 89/ 25.8.2020
Bilaga Detaljplaneförslag
Bilaga: Planbeskrivning
Kommunen har tidigare arbetat med en detaljplan för Sandbol. Då arbetet kring
denna är pausat så har ett delområde isolerats för att kunna fastställas och klargöra
anslutningar till Sandbol fastigheten samt möjliggöra fastställandet av en plan för 6
tomter i enlighet med budget.
Planförslaget innebär att 6st nya bostadstomter anläggs norr om Knappelstan.
Planerings- och utvecklingsingenjörens förslag:
Planförslaget delges byggnadsinspektionen, Ålands landskapsregering, Ålands
elandelslag, Ålands vatten samt Finströms kommunaltekniska för utlåtande.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 90 BUDGETPRIORITERINGAR 2020-2021
SamN § 90/ 25.8.2020
Bilaga: Underhållsplan fastigheter
Bilaga: Underhållsplan vägar
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över investerings och driftsprioriteringar med
en konsekvensbedömning vad det innebär med en 5% inbesparing för att möta
effekter av Covid-19 situationen.
Förvaltningen har sett över preliminära budgetprioriteringar, fokus har legat på
fastighetsunderhåll.
Planerings- och utvecklingsingenjörens förslag:
Nämnden återremitterar ärendet för vidare beredning och delger kommunstyrelsen
underlagen till kännedom.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 91 BUDGETUPPFÖLJNING Q2 2020
SamN § 91/ 25.8.2020
Bilaga: Budgetuppföljning drift
Bilaga: Budgetuppföljning investeringar
Budgetuppföljning för enheterna samt allmänna synpunkter.
•
•
•
•

Teknisk sektor
Byggnadsinspektion
Hyreshus
Investeringar

Planerings- och utvecklingsingenjörens förslag:
Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 92FÖRFRÅGAN OM DELNING AV GEOGRAFISK INFORMATION (GIS)
SamN § 92/ 25.8.2020
Bilaga: Förfrågan från Ålands Landskapsregering
En fråga har inkommit gällande delande av geografisk information till en gemensam
plattform. Detta skulle innebära att man samlat på ett ställe har tillgång till samlad
uppdaterad information från olika ledningsägare i landskapet och man kan bättre ta
hänsyn till ledningar i infrastrukturprojekt, både från Landskapet, el- och
telefonsandelslagen och kommunen.
Förfrågan gäller VA, vilket till största delen Finströms kommunaltekniska AB beslutar
om, men samma mål kunde man även ha med dagvatten, gatubelysning och
planläggning.
Att gå med i detta system innebär fortfarande att man behöver ha en
samarbetspartner för att bearbeta informationen ur databasen till arbetsmaterial för
projektörer och servicepersonal.
Planerings- och utvecklingsingenjörens förslag:
Nämnden ställer sig positiv till deltagande i systemet, men understryker vikten av
ömsesidiga sekretessavtal då ledningsdata delas med 3:e part.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 93 ARKITEKT FÖR ÄNDRING I DELGENERALPLAN GODBY
SamN § 93/ 25.8.2020
En referensgrupp har utsetts för Samhällsnämnden har godkänt Ursula Koponen som
planläggare för ändring av delgeneralplanen för Godby kring Bol.
Kommunen har själv beslutat att se över delgeneralplanen kring Persberg, vilket
tangerar samma behovsbedömningar i planläggningsprocessen.
För att få en enhetlig planering är det önskvärt att ha samma planerare att se över
delgeneralplaner i samma områden då det annars kan uppstå konflikter i planeringen.
Planerings- och utvecklingsingenjörens förslag:
Nämnden skickar en intresseförfrågan till Ursula Koponen om att även handha
kommunens del i generalplansplaneringen och delegerar resterande delar för
verkställande av arbetsgruppens uppdrag till arbetsgruppen.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 94 ANHÅLLAN OM HYRESREDUCERING FÖR VANDRARHEMMET
SamN § 94/ 25.8.2020
Ålands Idrottscenter anhåller om hyresreducering för vandrarhemmet för uteblivna
intäkter i och med Covid-19 enligt bifogad ansökan och motivering.
Man önskar i ansökan hyresfritt under kvarvarande aug-dec 2020, till ett värde av
4 340€.
Man är i och med ansökan beredd som motprestation utföra en del underhåll av
fastigheten med egna resurser och de medel ansökan frigör.
Man uppmärksammar kommunen i samma skrivelse om behov av dörrbyten för flera
ytterdörrar.
Att ge hyresfritt under perioden minskar nämndens driftsbudget i samma
utsträckning.
Planerings- och utvecklingsingenjörens förslag:
Nämnden beviljar Ålands Idrottscenter hyresfritt enligt ansökan och ger
förvaltningen i uppdrag att försöka hitta besparingar på annat håll för att hålla ram
vid årsslut.
Vidar Nordqvist anmäler och beviljas jäv.
Beslut:
Nämnden avslår ansökan och avskriver ärendet med motivering att kommunen har
en ansträngd ekonomisk situation samt att bolag i kommunen skall likabehandlas.
------------
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 95 FÖRFRÅGAN OM UNDANTAG FRÅN DETALJPLAN KV27 TOMT 2
SamN § 95/ 25.8.2020
En förfrågan om ett utlåtande har inkommit från Lyyski fastigheter om det finns
möjligheter att avvika från fastslagna detaljplanebestämmelser i kvarter 27 då det
råder stora avvikelser mellan detaljplan och fastighetsgränser.
Bygglov kan enbart beviljas i enlighet med detaljplan eller mindre avvikelser om de
följer planens syfte.
Aktuell fastighet är planerad till hälften bostadstomt och till hälften parkområde och
idrottsplats. För att verkställa planen enligt dess syfte så borde kommunen då planen
fastställdes 1964 ha köpt all mark på de allmänna områdena men så gjordes inte.
Att allmänna områden nu är i privat ägo är i sig inte ett problem, men det inskränker
markägarens möjligheter till fritt nyttjande. Samtliga tomter i aktuellt kvarter har
denna problematik och även i angränsande kvarter 26.
Planerings- och utvecklingsingenjörens förslag:
Nämnden ger som utlåtande att avvikelser från detaljplan inte är möjligt om dessa
avvikelser strider mot planens bestämmelser och syfte. Nämnden konstaterar
samtidigt ett behov att se över planerna i detta område och att nämnden avser
respektera nuvarande markägoförhållanden i den mån det är möjligt i kommande
processer.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 96 ANHÅLLAN OM VÄGNAMN I BAMBÖLE
SamN § 96/ 25.8.2020
Bilaga: Karta över namnförslag.
Fastighetsägaren till Norrklint 3:70 i Bamböle anhåller om att namnge vägen till sin
fastighet.
Sökande har förslaget att namnge vägen till ”Norrklintsvägen”.
Ansökningen motiveras med att området dit vägen leder heter Norrklint.
Byggnadsinspektörens förslag:
Vägnamnet finns inte sedan tidigare i Finström. Vägen namnges till
”Norrklintsvägen”. Fastighetsägaren ombesörjer anskaffning av vägskylt till
väginfarten samt synligt husnummer. Förvaltningen tilldelar adress och meddelar
berörd fastighetsägare samt berörda instanser.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 97 SKRIVELSE GÄLLANDE KARL-ERSVÄGEN, BJÄRSTRÖM
SamN § 97/ 25.8.2020
Boende längs Karl-Ers vägen upplever att vägen nyttjas som genomfart och att
nöjeskörning förekommer.
Boende längs vägen har lämnat in en skrivelse med önskemål om att vägen görs om
för att komma ifrån detta.
Vägen faller inom de kriterierna kommunen har för att upprätthålla en
kommunalväg (SamN §142/2019) och att avsäga sig detta ansvar kan enbart göras
med medhåll från alla med nyttjanderätt för vägen eller kriterierna i 17 § LL 1957:23
(den används inte längre för allmän samfärdsel).
Alternativ för att tillmötesgå skrivelsen bedöms vara:
Fortsättningsvis med kommunen som väghållare underhålla vägen lika som idag.
Ta en mittsektion av vägen ur bruk genom att anlägga två vändplatser enligt bifogad
skiss.
Anlägga hastighetssänkande åtgärder såsom enkelfil eller s-hinder.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Ärendet diskuteras för att ge förvaltningen färdkost för återremiss och kallelse till
samrådsmöte.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 98 UTLÅTANDE GÄLLANDE HASTIGHETSÄNDRING LÄNGS EMKARBYVÄGEN
SamN § 98/ 25.8.2020
Ålands Landskapsregering har begärt utlåtande om ändring av hastigheten längs
Emkarbyvägen i och med dess nya utformning.
Landskapet föreslår 90km/h för stora sträckor av vägen, men 70 från
Rönnhemsvägen till Svartsmaravägens korsning.
Kommunens daghemsenhet i Emkarby har tidigare lämnat önskemål om
övergångsställe och 50km/h begränsning utanför daghemmet.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Nämnden ger som utlåtande inför kommunstyrelsen att man önskar se ett
övergångsställe vid Emkarby daghem, samt en hastighetsbegränsning om
tidsbegränsad 50km/h från och med Mats-Ersvägen till och med Kullavägen för att
skydda de i närområdet som för sina barn till dagis samt att 70km/h området
utvidgas tilll och med Östanåkersgatan för att beakta de stora åkerarealer som
sträcker sig dit.
Beslut:
Beslut enligt förslag med ändring att ”samt att 70km/h området utvidgas tilll och med
Östanåkersgatan för att beakta de stora åkerarealer som sträcker sig dit” stryks från
utlåtandet.
-------------
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

§ 99 NÄSTA MÖTE
SamN § 99 / 25.8.2020
Beslut:
Nästa möte hålls den 29:e september.
-------------

§ 100 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
SamN § 100 / 25.8.2020
Beslut:
Mötet avslutas kl. 18:45. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 augusti 2020
17 (20)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

ANVISNING FÖR RÄTTELSE OCH BESVÄR
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:

§87, §89, §90, 91, §92, §93, §95, §97, §98

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen
kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:

§85, §86, §99

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:
Paragrafer i protokollet:

Samhällsnämnden i Finström, AX-22410 GODBY

§§85, §86, §99

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 vartdera 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.
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

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.
Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet:

§84, §100

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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 augusti 2020
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Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/20 25.8.2020

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:

§88, §94, §96

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.
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.
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby.

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

§93

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 augusti 2020
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