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§ 119 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 119 / 27.10.2020 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Nämnden konstaterar sig beslutsför. 

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

§ 120 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 120/ 27.10.2020 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Jenny Berglund och Sandra Lignell utses till protokolljusterare. 

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

§ 121 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 121/ 27.10.2020 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns med en tilläggspunkt förbi Emkarby daghem. 

------------- 
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§ 122 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 122/ 27.10.2020 
Informationsärenden och delgivningar: 

• På gång inom Finströms kommunaltekniska AB 

• På gång inom Norra Ålands avloppsvatten AB 

• Pålsböle daghem - status 

Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut: 

• PoU §25a  Beviljande av ledigt TD 

• PoU §25b Utlåtande Jordförvärvstillstånd 

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut: 

• BI §69/2020 Anmälan för komplementbyggnad på fastighet  
  Kvarnbacken 2:16, Åttböle 

• BI §70/2020 Bygglov för uppförande av gäststuga på fastighet  
  Kvarnbacka 3:52, Bamböle 

• BI §71/2020 Avloppstillstånd för slamavskiljare med  
infiltrationsbädd på fastighet Kvarnbacka 3:52, 
Bamböle 

• BI §72/2020 Avloppstillstånd för slamavskiljare med  
  infiltrationsbädd på fastighet Almbacken 2:194, Grelsby 

• BI §73/2020 Bygglov för uppförande av gårdsbastu på fastighet  
  Rönnholmen 7:25, Bjärström 

• BI §74/2020 Avloppstillstånd för gråvattenfilter på fastighet  
  Rönnholmen 7:25, Bjärström 

• BI §75/2020 Bygglov för Uppförande av skärmtak på fastighet  
  Kv42/tomt 4, Godby 

• BI §76/2020 Bygglov för Uppförande av ekonomibyggnad på  
  Outbrutet område 60-405-6-24-M601, Bjärström 

• BI §77/2020 Rivningsanmälan för ekonomibyggnad på fastighet  
  Tokyo 6:20, Bjärström 

• BI §78/2020 Anmälan för ändring i byggnad på fastighet tomt 2/kv  
  91, Godby 

• BI §79/2020 Ändring av tidsbestämt bygglov för uppställning av  
  moduler på fastighet Furubo 1, 1:26 Pålsböle 
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Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 123 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU PÅ 

FASTIGHET VILLA FLOREN 5:126, GODBY 

SamN § 123 / 27.10.2020 
Jan Lehtinen anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av 
strandbastu på fastighet 60-408-5-126. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 3350 m². 

Byggplatsen är på oplanerat område. Tomten är sedan tidigare bebyggd med 
bostadshus och gårdsbyggnader. 

Ansökt våningsyta utgör 15 m². 

Byggnaden placeras ca 8 m från strandlinjen. 

Bifogat ansökan finns ett avtal om markutnyttjande mellan byggherre och rågranne. 
Detta avtal godkänner en placering av bastun 2 m in på fastighet 5-103.  

Bastun ansluts inte med rinnande vatten. 

Strandbastun uppförs i träkonstruktioner på plintgrund. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, filttak 

▪ Fasad, stående träpanel 

Grannarna har haft möjlighet att yttra sig enligt PBL § 73. Några anmärkningar har 
inte lämnats till byggnadsinspektionen. 

I byggnadsordningen för Finströms kommun gäller följande vid strandtomter enligt 
Punkt 4.1 

”Vid byggande på strandområden skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och 
takmaterial och färg särskilt beaktas. Strandzonens trädbestånd och växtlighet skall 
huvudsakligen bevaras i naturenligt tillstånd. Andra än bastu (max 15 m²) -, båthus- 
och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet skall vara 
minst trettio (30) meter om inte byggnadsnämnden av särskilda skäl då terräng- och 
miljöförhållandena det tillåter, godkänner en placering närmare strand.” 

”Tillstånd om att få uppföra en bastu om högst 15 m² eller ett lusthus om högst 10 m² 
närmare strandlinjen än 30 meter kan beviljas om byggnadsnämnden anser tomten 
lämplig.” 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Placeringen av strandbastun finner sig lämplig vid strandmiljön eftersom bastun hålls väl 
skyddad av vegetation på bastuns samtliga sidor. Tillsammans med byggnadens 
färgsättning och höjdmässigt neutrala läge harmoniserar bastun miljömässigt med 
omgivningen. Byggnadens fasadfärgsättning är inte reflekterande ut mot vattnet. Bastun 
anses smälta väl in i miljön och finner sig neutral från vattnet sett. 
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Bygglov för uppförande av strandbastu enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- Johan Granlund godkänns som ansvarig arbetsledare för detta 

enskilda projekt. 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Höjd-och lägesbestämning 
▪ Grundsyn 
▪ Konstruktionssyn 
▪ Kanalssyn 
▪ Slutsyn 

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

byggbestämmelsesamling. 
- 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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§ 124 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPPFÖRANDE AV FRITIDSHUS PÅ FASTIGHET 

SÖDERSTRAND 2,1:91, BERGÖ 

SamN § 124 / 27.10.2020 
Magnus Sandell anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av 
fritidshus på fastighet 60-404-1-91. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 2130 m². 

Byggplatsen är på oplanerat område. Tomten är sedan tidigare bebyggd med en 
bastu. 

Ansökt våningsyta utgör 122 m². 

Byggnaden placeras minst 30 m från strandlinjen. 

Fritidshuset uppförs i träkonstruktioner på plintgrund. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, plåt 

▪ Fasad, liggande träpanel 

Grannarna har haft möjlighet att yttra sig via en offentlig kungörelse enligt PBL § 73. 
Några anmärkningar har inte lämnats till byggnadsinspektionen inom utsatt tid. 
Byggnaden ansluts till det kommunala vattenledningsnätet enligt skild ansökan till 
Finströms kommunaltekniska. 

Ansökan om enskild avloppsanläggning har lämnats in till kommunen i samband med 
bygglovsansökan. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Bygglov för uppförande av fritidshus enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- Tor-Fjalar Karlsson godkänns som ansvarig arbetsledare för detta 

enskilda projekt. 
- Patrik Sandell godkänns som ansvarig FVA-arbetsledare för detta 

enskilda projekt. 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Höjd-och lägesbestämning 
▪ Grundsyn 
▪ Konstruktionssyn 
▪ Kanalssyn 
▪ Ibruktagningssyn 
▪ Slutsyn 

 
- Byggnaden ska anpassas till strandmiljön 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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§ 125 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPPFÖRANDE AV BASTU PÅ PONTONBRYGGA 

AVSEDD FÖR NÄRINGSVERKSAMHET PÅ SAMFÄLLT VATTENMRÅDE 60-409-

876-1, GRELSBY 

SamN § 125 / 27.10.2020 
Tomsu Invest Ab anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av 
bastu på pontonbrygga tillhörande fastighet 60-409-3-1. 

Bastun placeras på samfällt vattenområde 60-409-876-1.  

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 3350 m². 

Byggplatsen är på detaljplanerat område. Tomten är sedan tidigare bebyggd med 
bostadsvåningshus, servicebyggnader och gårdsbyggnader. 

Fastigheten ligger innanför vattenskyddsområde. 

Ansökt våningsyta utgör 6 m². 

Bastun ansluts inte med rinnande vatten. 

Strandbastun uppförs i träkonstruktioner på plintgrund. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, filttak 

▪ Fasad, stående träpanel 

Grannarna har haft möjlighet att yttra sig enligt PBL § 73. Några anmärkningar har 
inte lämnats till byggnadsinspektionen. 

Godkännande från samfällt vattenområde 60-409-876-1 har bifogats ansökan. 

Ett utlåtande har begärts från Ålands Landskapsregerings Miljöbyrå. Enligt utlåtande 
ÅLR 2020/7954 konstateras att inget miljötillstånd krävs för bastu i vattentäkt enligt 
vattenlagen (1996:61) för Landskapet Åland. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Bygglov för uppförande av strandbastu på pontonbrygga avsedd för näringsverksamhet 
enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- Tomas Sundberg godkänns som ansvarig arbetsledare för detta 

enskilda projekt. 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Konstruktionssyn 
▪ Kanalsyn 
▪ Slutsyn 

 
- Byggnaden ska anpassas till strandmiljön vad gäller färgsättningen. 
- Reglerna kring vattenskydd ska beaktas. 
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- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och 
byggbestämmelsesamling. 

- 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 § 2, 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 126 FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR 

KOMMUNINGENJÖR 

SamN § 114/ 29.9.2020 
Bilaga: Tjänstebeskrivning ”Kommuningenjör” 

Bilaga: Tjänstebeskrivning ”Kommuntekniker” 

Läses tillsammans med tjänstebeskrivning för ”Teknisk chef” och ”Byggnads- och 

miljöinspektör” 

Som ett steg i uppföljningen av föregående nämndreform så har 

tjänstebeskrivningarna inom samhällsnämnden setts över. Tjänstebeskrivningarna 

har anpassats till aktuella arbetsrutiner och omfördelningar i arbetsuppgifter har 

gjorts mellan ”Teknisk chef” (tidigare Planerings- och utvecklingschef), 

Kommuningenjör (tidigare Kommuntekniker) och Byggnads- och miljöinspektör. 

Tidigare tjänstebeskrivning är fastslagen i KF §68 – 13.11.2014. 

De nya arbetsfördelningarna överlämnas succesivt under 2021. Tjänstebeskrivningen 

träder i kraft från och med 1.1.2021 tillsammans med ny förvaltningsstadga. I och 

med ändringen i tjänstebeskrivning ändras beteckningar i budget, förvaltningsstadga 

samt Samhällsnämndens instruktion. 

Ändringarna innebär främst: 

• Ändring av tjänstetitel till Kommuningenjör för att bättre återspegla verkliga 

arbetsuppgifter 

• Förtydligande gällande ansvar för den dagliga driften inom tekniska 

• Flytt av avfallshantering enligt avfallsslagen till byggnads- och miljöinspektören 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Ärendet återremitteras i väntan på utlåtande från arbetsgruppen för översyn av 

förvaltningsstadga för att säkerställa att ändringarna går i linje med tänkta ändringar 

i densamma. Bilagorna delges kommunstyrelsen till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

KS § 152/14.10.2020 
Bilaga I – KS § 152 Tjänstebeskrivningar kommuntekniker och kommuningenjör 

Arbetsgruppen har tagit del av förslaget till ny tjänstebeteckning samt 

tjänstebeskrivning och konstaterar att förslaget ligger i linje med de behov av 

förändringar som gruppen konstaterat vad gäller tydliggörandet av 

ledningsfunktioner och effektivisering. Vidare konstateras att den föreslagna 
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förändringen inte har någon lönepåverkan. 

I enlighet med förvaltningsstadgan § 98 fattar kommunstyrelsen beslut om ändring 

av tjänstebeteckningar och enligt § 108 godkänner samhällsnämnden 

uppgiftsbeskrivning för kommunteknikern. 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra kommunteknikerns tjänstebeteckning till 

kommuningenjör från och med 1.1.2021 och antecknar den föreslagna 

tjänstebeskrivningen till kännedom. Den ändrade tjänstebeteckningen arbetas in i 

kommunens styrdokument och budgeten för år 2021. Vidare konstaterar 

kommunstyrelsen att ansvaret över avfallshantering formellt tillfaller byggnads- och 

miljöinspektören tidigast 1.1.2022, efter att ny godkänd avfallsplan finns framtagen, 

men att övertagandet av uppgifterna påbörjas under år 2021. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

SamN § 126 / 27.10.2020 
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen. Nämnden har att ta ställning till 
arbetsinnehåll i tjänstebeskrivning.  

Det bör även noteras att enbart tillsynsansvaret samt det ansvar som i enlighet med 
avfallslagen tillkommer kommunen, överförs till byggnads- och miljöinspektören från 
och med den 1.1.2022 i enlighet med kommunstyrelsens konstaterande. Underhållet 
samt driften av miljöstationerna är fortsättningsvis på teknisk förvaltning. Ytterligare 
förtydliganden kan komma i och med överlämnande under år 2021. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden fastställer ny tjänstebeskrivning för kommuningenjör enligt bilaga.  

Beslut: 

Konstateras: Fredrik Molinder anmäler och beviljas jäv. 

Beslut enligt förslag. 

------------  
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§ 127 FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR BYGGNADS- 

OCH MILJÖINSPEKTÖR 

SamN § 115 / 29.9.2020 
Bilaga: Tjänstebeskrivning ”Byggnads- och miljöinspektör” 

Läses tillsammans med tjänstebeskrivning för ”Teknisk chef” och 

”Kommuningenjör” 

Som ett steg i uppföljningen av föregående nämndreform så har 

tjänstebeskrivningarna inom samhällsnämnden setts över. Tjänstebeskrivningarna 

har anpassats till aktuella arbetsrutiner och omfördelningar i arbetsuppgifter har 

gjorts mellan ”Teknisk chef” (tidigare Planerings- och utvecklingschef), 

Kommuningenjör (tidigare Kommuntekniker) och Byggnads- och miljöinspektör. 

Tidigare tjänstebeskrivning är fastslagen i KF §37 – 3.5.2007. 

De nya arbetsfördelningarna överlämnas succesivt under 2021. Tjänstebeskrivningen 

träder i kraft från och med 1.1.2021 tillsammans med ny förvaltningsstadga. I och 

med ändringen i tjänstebeskrivning ändras beteckningar i budget, förvaltningsstadga 

samt Samhällsnämndens instruktion. 

Ändringarna innebär främst: 

• Ändring av tjänstetitel till Byggnads- och miljöinspektör för att bättre återspegla 

verkliga arbetsuppgifter 

• Flytt av avfallshantering enligt avfallsslagen till byggnads- och miljöinspektören 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Ärendet återremitteras i väntan på utlåtande från arbetsgruppen för översyn av 

förvaltningsstadga för att säkerställa att ändringarna går i linje med tänkta ändringar 

i densamma. Bilagorna delges kommunstyrelsen till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag 

KS § 153/14.10.2020 
Bilaga J – KS § 153 Tjänstebeskrivning byggnads- och miljöinspektör 

Arbetsgruppen har tagit del av förslaget till ny tjänstebeteckning samt 

tjänstebeskrivning och konstaterar att förslaget ligger i linje med de behov av 

förändringar som gruppen konstaterat vad gäller tydliggörandet av 

ledningsfunktioner och effektivisering. Vidare konstateras att den föreslagna 

förändringen inte har någon lönepåverkan. 

I enlighet med förvaltningsstadgan § 98 fattar kommunstyrelsen beslut om ändring 
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av tjänstebeteckningar och enligt § 108 godkänner samhällsnämnden 

uppgiftsbeskrivning för byggnadsinspektören.  

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra byggnadsinspektörens tjänstebeteckning till 

byggnads- och miljöinspektör från och med 1.1.2021 och antecknar den föreslagna 

tjänstebeskrivningen till kännedom. Den ändrade tjänstebeteckningen arbetas in i 

kommunens styrdokument och budgeten för år 2021. Vidare konstaterar 

kommunstyrelsen att ansvaret över avfallshantering formellt tillfaller byggnads- och 

miljöinspektören tidigast 1.1.2022, efter att ny godkänd avfallsplan finns framtagen, 

men att övertagandet av uppgifterna påbörjas under år 2021. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

SamN § 127 / 27.10.2020 
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen. Nämnden har att ta ställning till 
arbetsinnehåll i tjänstebeskrivning.  

Det bör även noteras att enbart tillsynsansvaret samt det ansvar som i enlighet med 
avfallslagen tillkommer kommunen, överförs till byggnads- och miljöinspektören från 
och med den 1.1.2022 i enlighet med kommunstyrelsens konstaterande. Underhållet 
samt driften av miljöstationerna är fortsättningsvis på teknisk förvaltning. Ytterligare 
förtydliganden kan komma i och med överlämnande under år 2021. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Konstateras att Thobias Danielsson anmäler och beviljas jäv. 

Nämnden fastställer ny tjänstebeskrivning för byggnads- och miljöinspektör enligt 
bilaga.  

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 128 FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DELEGERINGSORDNING FÖR 

SAMHÄLLSNÄMNDEN 

Delegeringsordningen för Samhällsnämnden uppdaterades senast SamN § 6/ 
29.1.2019. 

I och med ändringar i tjänstetitlar från och med den 1.1.2021 behöver 
delegeringsordningen uppdateras. 

Det finns även behov i och med förtydligade arbetsbeskrivningar för tjänstemännen 
under samhällsförvaltningen att förtydliga delegeringsordningen. 

SamN § 128 / 27.10.2020 
 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Delegeringsordningen återremitteras och delges arbetsgruppen för 
upphandlingsdirektiv för utlåtande kring lämpliga kostnadsgränser vid nyttjade av 
budgetmedel. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 129 OMDISPONERING INVESTERINGSANSLAG 2020-2021 

SamN § 129 / 27.10.2020 
En budgeteringsmiss har lett till att slutraten för Påsa projektet (15 000€) inte har 
beaktats i investeringsanslaget ”Infrastruktur Godby”. Investeringsanslaget 
innehåller dock ett anslag för refug på Getavägen (15 000€) samt ett för projektering 
av området Norra Knappelstan (15 000€) och under Investeringsanslaget 
”Trafikleder” finns ett anslag för projektering av Musteribackenområdet (15 000€). 

För Norra Knappelstan projektet finns färdigt planförslag framtaget som nu är på 
remissrunda. Infrastrukturen planeras sedan ihop med en renovering av Bärvägens 
ledningsnät. 

Kartläggning av Musteribackenområdet pågår och med nya ramavtal för grävtjänster 
finns numera bättre möjligheter att utföra renoveringar med intern projektering och 
mindre administration. Detta gör att anslaget är lika lämpligt att placera under 
driften, men att omfattningen av anslaget är mindre om det görs i egen regi. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att investeringsanslaget 
för Musteribackenområdet flyttas till investeringsanslaget ”Infrastruktur Godby” år 
2021 och konstaterar istället att projektet utförs i egen regi på driften med en 
kostnadsbelastning om ca 5 000€ + intern arbetstid. VA delens kostnader faktureras 
till dotterbolaget Finströms kommunaltekniska AB. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 130 SJÄLVRÄTTELSE ÄRENDE DETALJPLANEÄNDRING KV 83, 

JORDGUBBSÅKRARNA 

SamN § 116 / 29.9.2020 
Bilaga: Planändringsansökan 

Bilaga: Utlåtande och förslag till målsättningar och karta med riktlinjer 

Markägaren till kv83 har inkommit med ansökan om att ändra tillåtet våningsantal 

för tomten för att åstadkomma ett mer affärsekonomiskt uppförande av byggnader. 

Planerings- och utvecklingschefen har gjort ett utlåtande. 

Sökande avser anlita arkitekt Tiina Holmberg för ändringen. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden bedömer arkitekt Tiina Holmberg som lämplig för uppdraget och 

godkänner därmed henne för att ut föra planeringen. 

Samhällsnämnden godkänner målsättningar enlig Planerings- och utvecklingschefens 

utlåtande. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

SamN § 130 / 27.10.2020 
Vid förvaltningens granskning av den nyligen uppdaterade gällande 
förvaltningsstadgan konstateras att i PBL 33§ avsedda uppgifter inte finns delegerade 
i Finströms förvaltningsstadga 60 § med avseende på att godkänna målsättningar 
samt planläggare. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden konstaterar att nämnden överskred sin befogenhet gällande 
godkännande av planläggare och godkännande av målsättningar och ger därför över 
ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande gällande godkännande av 
planläggare och målsättningar. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 131 FÖRHANDSUTLÅTANDE VÄGPLAN GC-BANA MOT PÅLSBÖLE 

SamN § 131 / 27.10.2020 
Bilaga: Vägplanehandlingar 

Kommunen har fått emotta förhandsritningar på vägplan för GC-bana mot Pålsböle. 
Planerad utställning är inom snar framtid med 21 dagars utställningstid. 
Kommunstyrelsen bör lämna kommunens utlåtande. 

För att anlägga GC-banan behöver delar av kommunens mark nyttjas. 

Framtida vintervägsunderhåll av GC-området ankommer kommunen. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ger som utlåtande till kommunstyrelsen att: 

- Kommunen är positiv till det utökade GC-nät vägplanen ger kommunen. 

- Kommunen upplåter sin mark inom GC-området till Landskapet utan ersättning. 

- Befintlig skyddsväg för gångtrafikanter bevaras vid korsningen från Kyrkvägen till 
Industrivägen. 

- Kommunen önskar att GC vägen mellan Industrivägens korsning och 
Stornäsvägens korsning förbereds för gatubelysning för gångtrafikanterna. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 132 BEMÖTANDE AV MOTION FÖR SÄKRARE TRAFIK I GODBY 

KF § 41/11.6.2020 
Ledamot Tom Henriksson lämnar in en motion under rubriken Säkrare trafik i Godby, 
enligt bilaga, 

tillsammans med nio andra undertecknare. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till kommunstyrelsen för beredning. 

KS § 107/26.8.2020 
Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen begär samhällsnämndens yttrande inför vidare beredning, med 
påpekandet att trafiksituationen, med skyltning, hastighetsgränser och -hinder samt 
fysiska korsningsmiljöer jämte vägarnas allmänna skick behöver ses över i hela Godby 
och i kommunen i övrigt. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

SamN § 132 / 27.10.2020 
Bilaga: Planritning 

Man kan konstatera att en lämplig avgränsning av ärendet är frågeställningen ställd 
av motionären som behandlar främst trafiksituationen på von Knorringsvägen, 
framom att se över vägars och skyltars allmänna skick inom hela kommunen vilket är 
en del av nämndens ordinarie verksamhet. 

Planerings- och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag bestående av en ritning 
samt kostnadsberäkning på en refug som synliggör övergångsstället invid nya 
ungdomsgården, samt förslag på byte av belysningsarmaturer inom samma område.  

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden omfattar förslaget och ger planerings- och utvecklingschefen i uppdrag att 
göra en kostnadsuppskattning för att föra in det i budget. 

Man ger också förvaltningen i uppdrag att redan nu förverkliga gräsytan närmast 
Olles el samt utföra enklare linjemålning för att smalna av korsningsområdet redan 
nu. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 133 RENOVERING AV SOCIALA DELAR PÅ VÄGSTATIONEN 

SamN § 133 / 27.10.2020 
Bilaga: Skissritningar och anbudshandling 

Bilaga: Lista på mindre anpassningar 

Fastighetsskötarna har idag inte de ändamålsenliga utrymmen som krävs enligt lag. 
De behöver tillgång till omklädningsrum med dusch, ordentlig toalett m.m. 

Vägstationen har reparations och anpassningsbehov i lagergolvet samt 
takkonstruktionen. 

Bereds vidare till möte. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Planerings- och utvecklingschefen får i uppdrag att bjuda ut renoveringen av de 
sociala delarna genom öppet förfarande samt ger förvaltningen i uppdrag att beställa 
plangjutning av nedre lagret i vägstationen.  

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 134 TRAFIKSÄKERHET FÖRBI EMKARBY DAGHEM (EXTRA ÄRENDE) 

SamN § 134 / 27.10.2020 
Diskussion fördes gällande den ändrade hastigheten genom Emkarby och särskilt 
förbi Emkarby daghem. Konstateras att kommunens synpunkter gällande hastigheten 
förts fram mot Landskapsregeringen samt att förvaltningen redan lyft daghemmets 
samt vårdnadshavares oro samt påtala trafiksäkerhetsbrister till 
Landskapsregeringen vilka har utlovat en utvärdering av beslutet med en förnyad 
trafikundersökning. 

Beslut: 

Nämnden avvaktar Landskapsregeringens trafikundersökning. 

------------ 
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§ 135 NÄSTA MÖTE 

SamN § 135 / 27.10.2020 

Beslut:  

Nästa möte hålls 24:e november enligt kallelse. 

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

§ 136 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 136 / 27.10.2020 

Beslut: 

Mötet avslutas kl 19:04. Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

------------ 
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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:  § 122, §128, 129, §130, §131, §132, §133 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §120, §121, §134, §135 

 
 

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:  §120, §121, §134, §135 
 
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: §119, §126, §127, §128, §136 
 
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:  §123, §124, §125 
 
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:  § 
 


