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§ 101 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 101 / 28.9.2021 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Nämnden konstaterar sig lagligt sammankallad och beslutsför. 

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

§ 102 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 102/ 28.9.2021 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Jenny Berglund och Elof Johns utses till protokolljusterare. 

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

§ 103 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 103/ 28.9.2021 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns. 

------------- 
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§ 104 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 104/ 28.9.2021 
Informationsärenden och delgivningar: 

• Arbetsplatsbesiktning tekniska - Info 

• Ramavtal grävning – Utfall per den 23.9 

• Pålsböle dagis - status redovisning 

• På gång inom kommunaltekniska AB – Budget, Egenkontroll 

• Avtal med ÅEA gällande ledningsdata 

Tekniska chefens tjänstemannabeslut: 

• TC §44 -2021 Beslut om ledighet 

• TC §45 -2021 Beslut om ledighet 

• TC §46 -2021 Beslut om ledighet 

Byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut: 

• BI §43/2021 Teir Invest Ab, Ändring av användningsändamål på  

  fastighet Emkarby folkskola 5:16, Emkarby 

• BI §44/2021 Teir Invest Ab, Avloppstillstånd för trekammarbrunn  

med infiltrationsbädd på fastighet Emkarby folkskola 
5:16, Emkarby 

• BI §45/2021 Simon Björklund, Tillbyggnad av bostadshus på  

  fastighet Björklunden 5:110, Godby 

• BI §46/2021 Jennifer Mattsson & Johan Ölund, Anmälan för 

tillbyggnad av bostadshus på fastighet Tallberg 7:15, 
Bjärström 

• BI §47/2021 Stefan Nordblom , Avloppstillstånd, infiltrationsbädd
  för gråvatten, Asktorpet 1:30, Torrbolstad 

• BI §48/2021 Kristian Karlsson, Avloppstillstånd för trekammarbrunn  

  med infiltrationsbädd, Bröderna Eriksson 1:23, Tjudö 

Tekniska chefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 105 BYGGLOV, NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS, KILLINGHOLM 3:25, 

VÄSTANTRÄSK 

SamN § 105 / 28.9.2021 
Peter Jansson & Pamela Rehn anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för 
uppförande av bostadshus på fastighet 60-422-3-25. 

Fastigheten ligger på oplanerat område. fastigheten utgör enligt Lantmäteriets 
uppgifter 5,068 ha.  

Ansökt våningsyta utgör 167 m² i 1 våning. Tomten är obebyggd sedan tidigare. 

Byggnaden uppförs i träkonstruktioner. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, falsad plåt 

▪ Fasad, liggande träpanel 

Grannarna har underrättats Enligt PBL § 73. Några anmärkningar har inte lämnats in 
till Byggnadsinspektionen. 

Godkänd energiberäkning finns bifogad ansökan. 

Enligt bifogad ansökan ansluts byggnaden till det kommunala vattenledningsnätet. 

Ansökan om enskild avloppsanläggning finns bifogat denna ansökan. 

Ansökan om ansvarig bygg samt ansvarig FVA-arbetsledare har bifogats ansökan. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Bygglov för uppförande av bostadshus enligt bifogade handlingar tilldelas 
enligt följande: 
- Inledande möte ska hållas före byggstart. 
- Ansvarig arbetsledare samt ansvarig FVA-arbetsledare ska vara 

inlämnad och godkänd före byggstart. 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Läges- och höjdbestämning 
▪ Grundsyn 
▪ Konstruktionssyn 
▪ Kanalsyn 
▪ Ibruktagningssyn 
▪ Slutsyn 

 
- Byggnaden ska anpassas till omgivningen vad gäller färgsättningen. 
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och 

byggbestämmelsesamling. 
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- Byggnadsarbetena skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år från att 
detta bygglov vunnit laga kraft. Giltighetstiden kan på ansökan förlängas med 
högst 2 år i taget. I annat fall anses bygglovet ha förfallit. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 106 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV ODLINGSTUNNLAR, SÖDERGÅRD 1:0, 

ÅTTBÖLE 

SamN § 106 / 28.9.2021 
Oscar Sanden anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av 
odlingstunnlar på fastighet 60-423-1-0. 

Fastigheten ligger på oplanerat område. fastigheten utgör enligt Lantmäteriets 
uppgifter 33,19 ha.  

Ansökt våningsyta utgör 2160 m² i 1 våning. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd 
med bostadshus, lantbruksbyggnader samt odlingstunnlar. 

Konstruktionen uppförs i fackverksbågar av stål. 

Kommunen underrättar grannarna enligt PBL § 73. Tiden för underrättelse har inte 
löpt ut vid stundande möte. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden konstaterar att förutsättningar finns för ett beviljande av bygglov.  

Ärendet återemitteras och bereds vidare i väntan på att tiden för underrättande av 
grannar löpt ut. 

Ärendet delegeras till Byggnads- och miljöinspektören. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

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

  



                       SAMHÄLLSNÄMNDEN                 PROTOKOLL NR 7/21  28.9.2021 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 1 oktober 2021  

 8 (20)  

 

 

 

§ 107 BUDGET SAMHÄLLSFÖRVALTNINGEN 2020 

SamN § 107/ 28.9.2021 
Bilaga Budget samhällsförvaltningen och tekniska 

Bilaga Taxor 

Bilaga Lista över exceptionella underhållsbehov 

Tjänstemännen inom samhällsförvaltningen och tekniska har tagit fram ett förslag till 
taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 2022-2024. 

I listan över exceptionella underhållsbehov är insatserna graderade enligt hög -
mellan- låg prio och kan konsekvensbedömmas enligt desamma. 

Huvudpunkter i budgetförslaget är: 

• Budgetens externa ligger över 2020 års budget (ram). 

• Budgeten förutsätter höjd avfallstaxa för att balanser de ökade kostnaderna 
och volymerna under 2022.  

• Avfallshanteringen bedöms kräva tillfälliga resurser under 2022 för att 
klargöra alla parters åtaganden. Detta budgeteras under samhällsförvaltning. 

• Budgeten beaktar övertagande av fastighetsskötartjänster och underhåll från 
Ålands idrottscenter AB, som beaktas även i deras driftsbidrag under allmän 
förvaltning. 

• Experttjänster budgeteras lågt, som förutsättning att förvaltningen får 
arbetsro. 

• Sommarvikarie för fastighetsskötseln om totalt 12 veckor arbetstid. Utöver 
kan resurs nyttjas från allmän förvaltnings sommarjobbsanslag. 

• Ingen utbyggnad av mattvätten då Sund lämnat samarbetet. 

• Planläggningsanslag lägre då flera stora naturinventeringar är genomförda. 

• Plogning uträknad för 15st utryckningar (normalår) 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som 
sitt förslag till kommunstyrelsen. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 108 BUDGET HYRESHUS 2020 

SamN § 108 / 28.9.2021 
Bilaga Budget 

Bilaga Taxor 

Disponenten har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 
2022-2024. 

Konsumentpris för Åland sedan senaste hyresjustering ligger på 1,7 %. 

Kommuningenjörens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som 
sitt förslag till kommunstyrelsen. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 109 BUDGET BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTIONEN 2022 

SamN § 109/ 28.9.2021 
Bilaga Budget 

Bilaga Taxor 

Byggnadsinspektören har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och 
ekonomiplan för 2022–2024. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som 
sitt förslag till kommunstyrelsen. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 110 BUDGET INVESTERINGAR 2020-2022 

SamN § 110/ 28.9.2021 
Bilaga investeringsäskanden sammanställning 

Tjänstemännen inom samhällsförvaltningen och tekniska har tagit fram ett förslag till 
investeringsplan för 2022-2024. 

Investeringar kopplade till Rosengårds utbyggnad tas ej upp av Samhällsnämnden. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar förslaget till investeringsplan och ger det som sitt förslag 
till kommunstyrelsen. 

Samhällsnämnden uppmärksammar också att gaturenoveringar behöver ske i 
samarbete med Finströms kommunaltekniska AB.  

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 111 BEGÄRAN OM SUNPUNKTER PÅ KOMMUNALLAG 

SamN § 111/ 28.9.2021 
Bilaga: Förfrågan 

Ålands landskapsregering begär synpunkter av kommunerna på kommunala 
lagstiftningen i allmänt och om följande frågor i synnerhet: 

• Ansvarsfördelningen mellan landskapet och kommunerna vad gäller 
markarbete/planering 

• Avlyftande av kommunala uppgifter 

• Reglering av kommunernas agerande på marknaden 

• Frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige och 
styrelse 

• Sektionsmodell och kommundelsnämnder 

• Övrigt 

Förfrågan är generellt skriven varför man bör kunna svara brett och generellt. 

Områden som samhällsnämnden styr över och de huvudsakliga lagar som styr dessa 
är: 

• Byggnads- och miljöinspektionen – Plan- och bygglag samt miljölag till den del 
det gäller enskilda avlopp 

• Planläggning – Plan- och bygglag 

• Avfallshantering – Avfallslag 

• Fastighets- och övrig egendomsskötsel – vissa regleringar som OVK, men 
annars lika som privat marknad 

• Disponent för hyreshus – regleras lika som privat marknad undantaget vissa 
villkor för lanskapslån på hyresbeståndet 

• Vägförvaltning – lag om kommunalvägar 

• Dagvattenhantering 

• VA försörjning via Finströms kommunaltekniska AB – Lag om vattentjänster, 
avloppstjänster, vattenlag, miljölag m.m. 

• Energiförsörjning via Finströms kommunaltekniska AB  

Tekniska chefens förslag: 

• Samhällsnämnden ger följande som synpunkter till kommunstyrelsen för 
vidare behandling: 

• Byggnads- och miljöinspektionens ansvarsområden:  

Byggbestämmelsesamlingen hänger inte med i utvecklingen och behöver 
kontinuerlig uppdatering. 
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För enskilda avloppstillstånd finns ingen vägledning från 
Landskapsregeringen. Det behöver finnas en person som aktivt följer med 
utvecklingen inom området och ger vägledning och direktiv till kommunerna 
angående tillstånd och uppföljning kring enskilda avlopp.  

• Tekniska förvaltningens områden: 

Lagstiftat bidrag för grundförbättring i vägar går ej att tillämpa då LR ej 
avsätter budgetmedel. Analys bör göras om landskapsandelarna täcker upp 
för detta då detta är en stor andel av kommunernas investeringsbudgetar. 

Tidigare understöd om utbyggnad av VA borde utvärderas sett till behov av 
utbyggnad i särskilda områden, för att åstadkomma gemensamma insatser till 
områden som avgränsar till flera intressenter bör detta tidigare stöd 
övervägas att återinföras. 

Skrotfordon/övergivna fordon fortsättningsvis problematiska i lagstiftningen. 
Definitionen av skrotfordon känns fortfarande för diffus samt 
egendomsskyddet kring skrotfordon upplevs fortfarande för starkt. 

Producentansvaret i avfallshanteringen är avgörande för 
avfallsmyndigheternas fortsatta arbete, denna fråga är idag öppen trots tydlig 
lagstiftning. 

Inom planläggning är det viktigt att kommunerna fortsättningsvis kan styra 
över processen för att ta tillvara på privata initiativ. Utöver detta upplevs 
definitionsproblematik mot lantmäteriverket samt skatteverket med Ålands 
unika planbeteckningar. En utvärdering om detta påverkar skatteintäkterna 
bör göras och lämpliga lösningar tillämpas utifrån denna utredning. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 112 FASTSTÄLLANDE AV MÅLSÄTTNINGAR FÖR DETALJPLAN 

BERGHÄGNADEN 20:3, 20:4, GODBY 

SamN § 112/ 28.9.2021 
Bilaga: Målsättningar 

Planerare Ursula Koponen har för Bol Invest AB utarbetat ett förslag till målsättningar 
för planområde Berghägnaden 20:3 samt 20:4.  

Initiativtagaren har haft löpande dialog med tjänstemän på Landskapsregeringen 
samt ägare av infrastruktur i området. 

PBL 30 §, Hörande i beredningsskedet 

När en plan utarbetas ska landskapsregeringen samt andra kommuner, myndigheter, 
juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till samråd och att 
yttra sig antingen skriftligen eller muntligen när det är ändamålsenligt med tanke på 
planens syfte och betydelse. 

Samråd är kallat och annonserat på hemsida samt i dagstidningar till den 5:e oktober. 
Särskild inbjudan har även gått ut till berörda infrastrukturägare. 

Planen innebär att ett större behov av en gångtunnel under Nya Godbyvägen uppstår 
med hänvisning till de skolbarn som kommer bosätta sig i nya området. 
Kostnadsfördelning för denna behöver klargöras innan planens förverkligande. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden godkänner målsättningar vilket är avhängt av att den nya 
delgeneralplanen för området vinner laga kraft. 

Samhällsnämnden hör landskapet om finansieringsmöjligheter kring en tunnel under 
Sundsvägen, men hänvisning till finansieringsmodeller för övriga GC-tunnlar i 
landskapet. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 113 BEHANDLING AV ANBUD FÖR FASADBYTE PÅ KOMMUNGÅRDEN 

SamN § 113/ 28.9.2021 
Anbud presenteras. 

Upphandling i sin helhet kan läsas på e-avrop. 

Upphandlingen har även annonserats i dagstidningar samt på kommunens hemsida. 

Inkomna anbud överstiger budgeterade medel och vid jämförelse mot nyckeltal för 
reparationsarbeten konstateras att anbuden ligger över förväntad nivå. 

Nämnden har att ta ställning till avbrytande av upphandlingen eller äskande om 
tilläggsmedel genom omdisponering från andra investeringsanslag. 

Anbuden klassas som sekretessbelagda tills nämnden har tagit slutligt beslut om 
genomförande. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden avbryter upphandlingen med hänvisning till att upphandlingen 
överskrider budgeterade medel. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 114 BEHANDLING AV ANBUD FÖR BYGGNADSARBETEN PÅ GODBY 

VÄGSTATION 

SamN § 114/ 28.9.2021 
Anbud presenteras. 

Upphandling i sin helhet kan läsas på e-avrop. 

Upphandlingen har även annonserats i dagstidningar samt på kommunens hemsida. 

Inkomna anbud bedöms ligga inom budgeterade medel. 

Nämnden har att ta ställning till godkännande av anbud. 

Anbuden klassas som sekretessbelagda tills upphandlingsbesluten har vunnit laga 
kraft. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden konstaterar att två anbud inkommit. 

Samhällsnämnden bedömer att anbuden ligger inom rimlig nivå för genomförande av 
projektet (där resterande arbeten görs i egen regi). 

Ärendets fortsatta behandling med kontroll av anbudsgivare och ingående av avtal 
delegeras till Tekniska chefen. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 115 NÄSTA MÖTE 

SamN § 115/ 28.9.2021 

Beslut:  

Nästa möte hålls 26:e oktober enligt kallelse. 

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

§ 116 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 116 / 28.9.2021 

Beslut: 

Mötet avslutas 20:15. Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

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

FRÅGESTUND 
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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:  §§ 104, 107, 108, 109, 110, 111 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §§ 102, 103, 115 

 
 

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: Samhällsnämnden i Finström, AX-22410 GODBY 
 
Paragrafer i protokollet:  §§ 102, 103, 113, 114, 115 
 
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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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: §§ 101, 106, 114, 116 
 
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. 
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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:  §§ 105, 112, 113 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
I besvärsskriften 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 besvärsskriften 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:  §§ 113, 114 
 


