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Aron Lundström, enligt uppdrag á Christian Rögård, samhällsnämndens ordförande. 
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§ 84 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 84/ 30.10.2018 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Nämnden konstaterar sig lagligt sammankallad och beslutsför. 

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

§ 85 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN §85/ 30.10.2018 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Carola Wikström Nordberg och Carola Boman utses protokolljusterare. 

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

§ 86 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 86/ 30.10.2018 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns med ändringar i att ärende § 90 stryks och § 94 GODBY 
VÄGSTATION och § 95 BYGGNADSINSPEKTIONEN OCH TEKNISKA FÖRVALTNINGENS 
ÖPPETHÅLLNING tillkommer. 

------------- 
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§ 87 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 87/ 30.10.2018 

Delgivningar: 

 Programförslag för fysisk strukturutveckling 

 Rapport över den fysiska strukturen på Åland 

 Skrivelse från Karlssons infra 

Information: 

 Kurs i Byggtekniskt brandskydd, SBR 

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut: 

 BI § 42/2018  Nyinstallation av eldstad till befintlig skorsten på  
 fastighet Klockars 3:20, Godby 

 BI § 43/2018  Rivningsanmälan av fritidsbostad på fastighet Askelund  
 4:20, Västanträsk 

 BI § 44/2018  Bygglovsnr. 35-2018, Ombyggnad och ändring från  
 fritidsbostad till fast bostad på fastighet 60-414-1-25 

 BI § 45/2018  Bygglovsnummer. 36-2018, Nybyggnad av fritidshus på  
 fastighet Askelund 4:20, Västanträsk  

 BI § 46/2018  Bygglovsbeslut för tillbyggnad av ekonomibyggnad på  
 fastighet Österstrand 2:28, Godby 

Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut: 

 PoU §37 / 2019 Beviljande av ledighet 

 PoU §38 / 2020 Beviljande av utbildning 

 PoU §39 / 2019 Beviljande av ledighet 

Kommuningenjörens tjänstemannabeslut: 

 King §33/2018 Beviljande av semester 

 King §34/2018 Godkännande av timlista 

 King §35/2018 Antagande av offert 

 King §36/2018 Beviljande av semester 

 King §37/2018 Förlängning av avtal 
 

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------  
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§ 88 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS PÅ FASTIGHET 

HÄSTNÄS 5:17, EMKARBY 

SamN § 88/ 30.10.2018 
Enligt bifogade handlingar anhåller fastighetsägaren till fastighet 60-406-5-17 om 
bygglov för nybyggnad av bostadshus på nämnda fastighet.  

Fastigheten ligger på oplanerat område och utgör enligt uppgifter från Lantmäteriet 
ca 1,78 ha. Sedan tidigare finns ett bostadshus som är planerat att rivas. 
Rivningsanmälan har lämnats in till byggnadsinspektionen. 

Ansökt våningsyta utgör 155 m² i 1 våning.  

Huset uppförs i träelement på murad sockel med flytande betonggolv. Fasaden 
utförs av mörkröd liggande träpanel samt svart tegeltak.  

Byggnaden ansluts till det kommunala vattenledningsnätet, fastigheten har sedan 
tidigare godkänd vattenanslutning. 

Byggherren har lämnat in skild ansökan om enskild avloppsanläggning. 

Eldstad installeras i huset. 

Godkänd energiberäkning finns bifogad ansökan. 

Underrättande av grannar har utförts enligt PBL § 73. Några yttranden har inte 
inkommit inom utsatt tid. 

Byggherren anhåller om att få påbörja bygget med mark och grundarbeten före 
bygglovet vunnit laga kraft. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Bygglov för nybyggnad av bostadshus enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- Ansvarig arbetsledare godkänns för projektet enligt bifogad ansökan. 
- Ansvarig FVA-arbetsledare ska vara godkänd av byggnadsinspektionen före inledande 

mötet. 
- Under byggtiden ska följande syner förrättas:  

- Inledande möte på byggnadsinspektionen 
- Läges & höjdbestämning 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Kanalsyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar ska 
följas. 

- Byggnadens färgsättning ska anpassas till omgivningen. 
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- Mark och grundarbeten får påbörjas före lovet vunnit laga kraft. 
Arbetet måste avbrytas om besvär lämnas in.  

- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

-------------  
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§ 89 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV EKONOMIBYGGNAD PÅ 

FASTIGHET BONABBA 5:10, TJUDÖ 

SamN § 89/ 30.10.2018 
Enligt bifogade handlingar anhåller fastighetsägaren till fastighet 60-419-5-10 om 
bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad på nämnda fastighet.  

Fastigheten ligger på oplanerat område och utgör enligt uppgifter från Lantmäteriet 
ca 1,16 ha. Tomten är sedan tidigare bebyggd med bostadshus om 90 m². 

Ansökt våningsyta på ekonomibyggnaden utgör 136 m².  

Ekonomibyggnaden uppförs i lösvirke på murad sockel med flytande betonggolv. 
Fasaden utförs av liggandende träpanel samt plåttak.  

Ekonomibyggnaden inrymmer garage, carport samt gästrum med toalett. 
Byggnaden kopplas in till fastighetens befintliga anslutningar för kommunalt vatten 
och avlopp. 

Underrättande av grannar har utförts enligt PBL § 73. Grannarna har ingenting att 
anmärka på. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad enligt bifogade handlingar tilldelas enligt 
följande: 
- Ansvarig arbetsledare godkänns för projektet enligt inlämnad ansökan. 
- Ansvarig FVA-arbetsledare ska vara godkänd av byggnadsinspektionen före byggstart. 
- Under byggtiden ska följande syner förrättas:  

- Läges & höjdbestämning 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar ska 
följas. 

- Byggnadens färgsättning ska anpassas till omgivningen. 
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 90 (ÄRENDET STRYKS) 
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§ 91 BUDGETUPPFÖLJNING KVARTAL 3 

SamN § 91/ 30.10.2018 
Bilaga  

Budgetuppföljning för enheterna samt allmänna synpunkter. 

 Teknisk sektor 

 Byggnadsinspektion 

 Hyreshus 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom och anhåller hos styrelsen om utökad 
ram för 2018 med tilläggskostnader om 42 000€ enligt redovisning i bilaga. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 92 PROJEKTUPPFÖLJNING KVARTAL 3 

SamN § 92/ 30.10.2018 
Bilaga 

Projektuppföljning samt flytt av investeringsmedel. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom och anhåller hos kommunstyrelsen 
om utökning av investeringsram för återinvestering i hyreshus från 150 000 € till 210 
000 €. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

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

  



                                                             SAMHÄLLSNÄMNDEN                     PROTOKOLL NR 8/18/ 30.10.2018 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 2 november 2018  

 11 (17)  

 

 

§ 93 ÄNDRING I UTHYRNINGSRUTINER FÖR KOMMUNENS LÄGENHETER 

SamN § 93/ 27.11.2017 
Idag administrerar kommunen en bostadskö för kommunens hyreshus. 
Administrationen av bostadskön innefattar behandling av känsliga personuppgifter 
hos alla som står i kön. 

Administrationen kan också stötvis vara väldigt resurskrävande inom förvaltningen. 

För att undvika onödig behandling av personuppgifter kan man titta på alternativa 
sätt att meddela lediga lägenheter. 

Man avskaffar bostadskön och annonserar istället lediga lägenheter på kommunens 
hemsida. Annonsering sker under minst en 2v tid varefter man prövar lämplig 
hyresgäst utifrån betalningsförmåga, samt om man har akuta behov av en bostad. 

Kommuningenjörens förslag: 

Kommunen kontaktar aktiva personer i bostadskön och upplyser om nya rutiner för 
att få lägenhet via kommunen. 

Lediga lägenheter annonseras på kommunens hemsida. Annonsering sker under 
minst en 2v tid varefter man prövar lämplig hyresgäst utifrån: betalningsförmåga, 
prioritering bland ansökningar enligt kategori 1-3, samt ordning för vilket man 
anmälde intresse för bostaden. Man ska även på begäran kunna uppvisa goda 
referenser från tidigare hyresvärdar. 

Betalningsförmåga bedöms enligt: 

En påvisad årsinkomst (enligt senaste deklaration eller enligt löneintyg om 
förhållandet ändrat sen senaste beskattningsår) som är minst 3 gånger större än 
lägenhetshyran  

Redovisning av en godkänd avbetalningsplan för eventuella fodringar hos 
landskapsfogdeämbetet som är föremål för indrivning. 

I samband med att hyresavtal skrivs med den nya hyresgästen ska ett försäkringsintyg 
på att man har en hemförsäkring kunna uppvisas. 

Prioritering av hyresgäst enligt: 

Kategori 1:  

− fått fast arbete på orten men saknar bostad 

− boende inom kommunen som genomgår skilsmässa/separation i 
behov av bostad 

− bostaden är enligt myndighets beslut/intyg ohälsosam 

− bostaden kommer att rivas  

Kategori 2: 

− trångboddhet 
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− särskilda behov i fråga om standard (tillgänglighetsanpassning) 

− skilsmässa/separation i behov av bostad 

Kategori 3: 

− unga som vill flytta hemifrån 

− lång väg till arbetet eller motsvarande orsak 

− behov av billigare boende (sätts i relation till sökandes inkomster) 

Om man saknar betalningsförmåga eller av en annan orsak anses var i särskilt behov 
av en bostad men kvalificerar inte in för bostad enligt kommunens regler, kan en 
enskild bedömning och prioritering göras på begäran av den sökande. Bedömningen 
görs av disponenten, socialchefen och ekonomichefen gemensamt. Vid någonderas 
frånvaro är kommundirektören ersättare. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag, med tillägg om att barnfamiljer prioriteras inom respektive 
kategori. 

------------- 
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§ 94 GODBY VÄGSTATION (EXTRA ÄRENDE) 

SamN § 94/ 30.10.2018 
Kommunen har i sin budget för 2018 ett anslag för inköp av mark och fastigheter. 
Detta anslag tillkom för att bland annat ha möjlighet att lägga ett bud på Godby 
vägstation. Anslaget är bundet till kommunstyrelsens beslut. 

Vägstationen skulle ersätta behovet av Södra längans garage som planeras rivas 
2019, och Lövvägens lager och möjliggöra systematisk lagring på ett och samma 
ställe, samt även i något större mån än tidigare magasinering av material från 
enheterna, ett behov som växer för varje år då enheterna drabbas av utrymmesbrist. 

Det är även i kommunens allmänna intresse att verksamheten som bedrivs i 
vägstationen följer detaljplanens ursprungstanke med tanke på störning av boende i 
närområdet. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att en arbetsgrupp tillsätts och ges i 
uppdrag att bedöma kommunens intresse för fastigheten och lämna ett bud på 
densamma till mäklaren. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 95 BYGGNADSINSPEKTIONEN OCH TEKNISKA FÖRVALTNINGENS 

ÖPPETHÅLLNING (EXTRA ÄRENDE) 

SamN § 95/ 30.10.2018 
Samhällsnämnden har beslutsmandat över öppethållningen för 
byggnadsinspektionen och tekniska förvaltningen, och har bl.a. beslutat om 
avvikande telefontider. För att underlätta administrationen skulle det vara lämpligt 
att man som princip följer centralförvaltningens beslut om begränsad öppethållning 
för kommunkansliet. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden tar som principbeslut att följa centralförvaltningens beslutande om särskild 
begränsad öppethållning. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 96 NÄSTA MÖTE 

SamN § 96/ 30.10.2018 

Beslut: 

Nästa möte hålls den 27:e november på kommunkansliet. 

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

§ 97 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 97/ 30.10.2018 

Beslut: 

Mötet förklaras avslutat 19:00. 

------------ 
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A N V I S N I N G   F Ö R   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut: 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 
påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Samhällsnämnden 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. 
 

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 
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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. 
 

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. 
 
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. 


