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§ 137 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 137 / 24.11.2020 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Nämnden konstaterar sig lagligt sammankallad och beslutsför. 

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

§ 138 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 138/ 24.11.2020 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Vidar Nordqvist och Helena Lundberg utses till protokolljusterare. 

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

§ 139 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 139/ 24.11.2020 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns med extra ärende §148 Översyn av snöplogningstaxor. 

------------- 
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§ 140 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 140/ 24.11.2020 
Informationsärenden och delgivningar: 

• På gång inom Finströms kommunaltekniska AB 

• På gång inom Norra Ålands avloppsvatten AB 

• Pålsböle daghem status 

• Godby vägstation projektering 

• Ramavtal  

Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut: 

• PoU §26 / 2020 Utlåtande om jordförvärv 

• PoU §27 / 2020 Utlåtande om jordförvärv 

• PoU §28 / 2020 Utlåtande om jordförvärv 

• PoU §29 / 2020 Utlåtande om jordförvärv 

• PoU §30 / 2020 Beviljande av ledighet 

• PoU §31 / 2020 Beviljande av ledighet 

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut: 

• BI §80/2020 Fastställning av personantal för restaurang på fastighet  

  Tomsu 3:13, Grelsby 

• BI §81/2020 Godkännande av ansvarig arbetsledare för bygglov  

  2020-59 

• BI §82/2020 Godkännande av ansvarig FVA-arbetsledare för bygglov  

  2020-59 

• BI §83/2020 Bygglov för uppförande av orangeri på fastighet  

  Östergård 2:69, Torrbolstad 

• BI §84/2020 Avloppstillstånd för minireningsverk på fastighet  

  Söderstrand 2, 1:91, Bergö 

• BI §85/2020 Avloppstillstånd för slamavskiljare med  

  infiltrationsbädd på fastighet Sundars 1:119, Bastö 

• BI §86/2020 Avloppstillstånd för slamavskiljare med  

  infiltrationsbädd på fastighet Stora Stensäter 3:82,  

  Bamböle 

• BI §87/2020 Bygglov för uppförande av gårdsbastu på fastighet  

  Prestgården 1:7, Prästgården 
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• BI §88/2020 Avloppstillstånd för slamavskiljare med  

  infiltrationsbädd på fastighet Stora Stensäter 3:82,  

  Bamböle 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. 

Beslut: 

------------- 
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§ 141 KVARTALSRAPPORT KVARTAL 3 2020 

SamN § 141 / 24.11.2020 
Bilaga: kvartalsuppföljning kvartal 3 

Bilaga: investeringsuppföljning kvartal 3 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden antecknar kvartalsuppföljningen till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 142 FLYTT AV INVESTERINGSANSLAG 2020-2021 

SamN § 142 / 24.11.2020 
Bilaga investeringsplan 2021-2023 

Olika omständigheter har gjort att alla budgeterade projekt ej genomförts.  

Följande anslag är redan flyttade till 2021: 

- Resterande anslag för fasadbyte kommungården 84 000€ 

- Toaletter och kök Emkarby daghem 35 000€ 

Följande anslag har strukits tills vidare: 

- Musterigränd asfaltering (10 940€) 

Följande anslag bör flyttas över från 2020-2021: 

- Resterande anslag från delgeneralplan Godby 15 000€ slås ihop med 5 000 ur 
liggande ekonomiplan om totalt 20 000€ år 2021. 

- Resterande anslag från projektering norra Knappelstan 15 000€ slås ihop med i 
ekonomiplan genomförande av norra Knappelstan 100 000 om totalt 115 000€ år 
2021. 

- Resterande anslag för att nyttja försäljningsintäkterna från Lövvägens lager flyttas 
till ett anslag för Godby vägstation  totalt 95 000€ år 2021. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att ovanstående 
investeringssummor överförs från investeringsbudgeten för år 2020 till 
investeringsbudgeten för år 2021. 

Om anslag nyttjas på 2020 utöver angivna summor i beredningen så dras 
motsvarande summa bort av ekonomiförvaltningen i en budgetkorrigering i samband 
med bokslut. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 143 FLYTT AV DRIFTSANSLAG 2020-2021 

SamN § 143 / 24.11.2020 
Resterande anslag för Källbo ventilationsrengöring totalt 22 000 € 

Resterande anslag Godby daghem OVK totalt 5 000 € 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att ovanstående 
driftsanslag överförs från driftsbudgeten för år 2020 till driftsbudgeten för år 2021. 

Om anslag nyttjas på 2020 utöver angivna summor i beredningen så dras 
motsvarande summa bort av ekonomiförvaltningen i en budgetkorrigering i samband 
med bokslut. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 144 FÖRSLAG TILL BUDGETÄNDRING 2021 

SamN § 144 / 24.11.2020 
Skogsindustrier rekommenderar en gallring av skogen på Skolberget. Detta skulle 
resultera i intäkter på allmänna områden om 8 000 €.  

Dessa intäkter föreslås att nyttjas enligt:  

3 000 € fördelas till underhåll av båthamnar för muddring i Bamböle båthamn. 

Resterande intäkter återinvesteras i allmänna områden, särskilt för parkområde vid 
Påsa samt röjning i naturpark.  

Anslagen har ingen påverkan på budgeterat netto men möjliggör en mer städad 
gatubild. 

För investeringsbudgeten stryks anslaget om 3 800€ för att göra bygatan till grusväg 
år 2022 då denna lösning inte är gångbar. Ett nytt anslag tas upp när en åtgärdsplan 
finns. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att ovanstående summor 
arbetas in i budgeten för år 2021. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 145 PRINCIPER FÖR PRISSÄTTNING AV KOMMUNENS BOSTADSTOMTER 

KS § 166/4.11.2020 
... 

Tf kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar följande utifrån kommunfullmäktiges remissdebatt:… 

- Att kommunstyrelsen för frågan om prissättningen av kommunens tomter till 

samhällsnämnden för utlåtande om huruvida det finns behov av att revidera 

dessa. Utlåtandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2.12.2020. 

… 

Beslut: 

Enligt förslag. 

SamN § 145 / 24.11.2020 
Bilaga: prospekt Påsa 

Prissättning av kommunens tomter är fastslaget enligt principer från 
kommunfullmäktige KF §18/2015. Dessa principer innebär i stora drag att produktion 
av bostadsmark ska vara kostnadsneutral för kommunen.  

Tomterna i Påsa bostadsområde är fastställda i enlighet med detta och resultatet 
framkommer i bifogat prospekt. 

Om man är intresserad av att förbättra en investeringskalkyl för en 
exploateringsentreprenör finns sett till tidigare använda principer för tomtförsäljning 
två vägar att gå: 

1. Subventionering av tomtpris. I praktiken säljer kommunen då tomter till ett värde 
som privata aktörer får svårt att konkurrera med. 

2. Arrendeavtal på bostadsmarken. Tidigare beräkningsgrunder av arrendeavgifter 
innefattar ett årsarrende baserat på nuvärdet på tomtmarken utslaget på 30 år, 
som justeras för årlig inflation (konsumentprisindex för Åland). 

Det finns i dagsläget bostadstomter på Påsa-området som är reserverade i enlighet 
med försäljningsvillkoren fastslagna av fullmäktige. Vid subventionering bör även 
dessa aktörer få en möjlighet att återlämna tomten och återfå reservationsavgiften 
för att sedan vara med i en ny utbjudning. Detta bör även gälla för alternativ 2. 

Om man är intresserad av subventionering av tomtmark bör man vara medveten om 
att man försämrar förutsättningarna för privata aktörer att iordningställa tomtmark i 
Finström. 
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Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden bedömer tomtpriserna som skäliga men föreslår inför styrelsen att 
en översyn av prissättningsprinciperna, till att även kunna innefatta arrende av 
tomtmark med köpoption, är ett rimligt alternativ. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 146 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE FÖR TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR 

ÅLAND 2022 - 2023 

SamN § 146 / 24.11.2020 
Bilaga: Remissbrev 

Bilaga TFP remissversion 

Bilaga: Ruttförslag 

Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/1769 av den 30.10.20 begärt 
Hammarlands kommuns utlåtande angående trafikförsörjningsprogram för Åland för 
åren 2022-2023. Utlåtandet skall vara inlämnat senast måndagen den 30.11.20 kl. 
16.15. 

Bakgrunden till ärendet är att landskapsregeringen den 03.03.20 tillsatte en 
arbetsgrupp för att ta fram ett trafikförsörjningsprogram för Åland i enlighet med LL 
om ordnandet av kollektivtrafiktjänster (ÅFS 60/2019). 

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur trafiken skall se ut under 
programperioden och utgör grunden för hur den kommande trafiken skall 
upphandlas. Trafikförsörjningsprogrammet innehåller även en redovisning av nuläget 
för kollektivtrafiken på Åland. I övrigt innehåller trafikförsörjningsprogrammet en 
redovisning av; 

1. behovet av kollektivtrafik på Åland samt målet för kollektivtrafikförsörjningen,  

2) alla former av kollektivtrafik, både trafik som bedöms kunna utföras på 
kommersiell grund och trafik som landskapsregeringen avser att ombesörja och i 
övrigt möjliggöra på grundval av allmän trafikplikt, 

3) åtgärder för att skydda miljön, 

4) tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafiken med hänsyn till 
behov hos personer med funktionsnedsättning, 

5) de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. 

Kommunstyrelsen hinner inte ge detta utlåtande inom remisstiden varför 
samhällsnämnden lämnar utlåtande på uppdrag av Finströms kommundirektör och 
delger ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunen har i tidigare enskilda utlåtanden omfattat tanken om matartrafik mellan 
Mariehamn – Godby. 

För att få en regelbunden tätortstrafik och arbetspendling att fungera kan parkerings- 
och uppställningsplatser vara nödvändiga att ställa i ordning. Man kan inte heller 
förvänta sig samma turtäthet mellan Mariehamn- Godby som internt inom 
Mariehamn. 
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Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Finströms kommun genom samhällsnämnden lämnar som utlåtande att man önskar 
att man i befintlig eller senast inför nästkommande trafikförsörjningsplan, i linje med 
målsättningen om ökat antal passagerare, utreder möjligheten för utökad 
tätortstrafik mot Godby med en linje som passerar de största arbetsplatserna inom 
Godby (enligt bilaga). 

Man önskar även att reseplanerare via app/webb lanseras för att enklare 
genomskåda de resealternativ som finns tillgängliga. 

Vid framtagande av turtabeller önskar man att dessa anpassas mot skolstarter samt 
start av arbetsdagen i Godby respektive Mariehamn med transportsträckor från 
hållplats och de största arbetsgivarna beaktat. 

Man noterar även att en viss begreppsförvirring kan förekomma kring tätortstrafik 
och begreppet tätort i vägtrafikslagen då Godby exkluderas från tätortstrafiken. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 147 BEGÄRAN OM UPPDATERADE AVFALLSPLANER 

SamN § 147 / 24.11.2020 
Bilaga: Brev till landskapsregeringen 

Kommunen uppdaterade i slutet av 2019 sin avfallsplan. Kommunen har sedan fått 
påtryckning från Ålands landskapsregering att denna ej uppfyller satta krav och ska 
omarbetas.  

Vid informella förfrågningar mot Ålands landskapsregering om vilka delar som ej 
uppfyller kraven har svar uteblivit. 

För att upphandla avfallshämtning och planera avfallssystemet behöver kommunen 
känna till landskapsregerings avfallsinsamlingsmål samt vilken organisation som är 
utsedd och uppfyller kraven om motpart för producentansvaret på Åland. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden i egenskap av kommunens renhållningsmyndighet tillställer 
formellt Landskapsregeringen frågeställningar enligt bilaga för tydligt klargörande. 

Samhällsnämnden uppmanar även landskapsregeringen att skyndsamt uppdatera 
landskapsavfallsplanen i samarbete med renhållningsmyndigheterna på Åland. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 148 ÖVERSYN AV SNÖPLOGNINGSTAXOR (EXTRA ÄRENDE) 

KS § 181/18.11.2020 
... 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar följande utifrån fullmäktiges beslut: 
... 

- att kommunstyrelsen efterhör samhällsnämnden gällande grunderna för bidrag 

för snöplogning 

... 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att den av kommunstyrelsen utsedda arbetsgruppen 

bestående av presidiet får i uppdrag att snarast inkomma med konkreta förslag till 

inbesparingsåtgärder och eventuella omstruktureringar vilka kan omfatta 

förändringar i eller indragning av tjänster och arbetsavtalsförhållanden samt 

permitteringar. 

SamN § 148 / 24.11.2020 
Kommunen tillämpar ett nytt system sedan säsongen 2019-2020. Detta fastslogs i 
SamN § 61/ 28.5.2019 och upphandlingar godkändes i SamN § 120/ 1.10.2019. 

Det nya systemet säkerställer att alla privatpersoner har tillgång till plogning och man 
har en plogningsupphandling som är prestationsbaserad sett till väglängd och antal 
plogningar. Alla kommuninvånare har fortfarande rätt att avropa plogning från valfri 
entreprenör med valfri prissättning. Kommunens upphandling stipulerar enbart en 
maxtaxa. 

Det tidigare systemet saknade full kostnadstäckning samt missbrukades delvis, sett 
till plogningsvillkoren, som ledde till en allt sämre kostnadstäckning. Kommunen 
tillhandahåller därmed, i enlighet med vad som beslutades i SamN §61, inte längre 
privat plogning.  

Vid snabb kontroll på övriga kommuners hemsida på fasta Åland så erbjuder inte bl.a. 
Geta, Hammarland, Eckerö och Lemland heller plogning för privata hushåll. Eckerö 
erbjuder för vissa grupper enbart. 

Tjänstemännens uppfattning är att främst två aspekter efterfrågas: 

1.  Ett sätt att säkerställa att en person som nyttjar kommunal service har tillgång 
till densamma. T.ex. personer som nyttjar hemsjukvård och hemtjänst. 

2. Ett sätt att säkerställa att enskilda personer inte drabbas oskäligt vid en snörik 
vinter. 

Möjliga sätt att tackla dessa bedöms vara: 
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1. Hemtjänstservicen/hemsjukvården eller övriga offentliga verksamheter har rätt 
att avropa plogning till enskilda fastigheter på liggande avtalsförslag. 
Samhällsförvaltningen bedömer att riktade avgiftssubventioner ej kan hanteras 
av Samhällsförvaltningen. 

2. Samhällsnämnden står för plogningsavgifter efter ett antal plogningar förslagsvis 
15 st (normalvinter). För detta är man beredd på tilläggsanslag.  

Detta förslag innebär att alla behandlas lika och administrationen bör vara 
begränsad om man avtalar om det med plogningsentreprenören. 

Idag finns 1 000€ i budget under väghållningskonto för understöd utan specificerat 
ändamål eller villkor för utbetalning. 

Förvaltningen försöker i största möjliga mån budgetera för kända påvisade 
kostnader, varför ett tilläggsanslag, om det behövs, framom ett budgetanslag för att 
täcka privata plogningsavgifter vid ett eventuellt snörikt år, är att föredra. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden informerar kommunstyrelsen att nuvarande system säkerställer 
likvärdig service inom hela kommunen. Samhällsnämnden konstaterar även att 
nuvarande system innebär ingen ekonomisk risk för kommunen, varför man föreslår 
i dessa kärva tider att det kvarstår under upphandlingsperioden för att sedan 
utvärderas inför nästa upphandling. 

Samhällsnämnden föreslår därför att befintligt anslag om 1 000€ stryks ur nämndens 
budget. 

Samhällsnämnden informerar serviceproducenter såsom kommunens hemtjänst, 
hemsjukvården, Folkhälsan samt Björkkö hur plogningssystemet inom kommunen är 
uppbyggt. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 149 NÄSTA MÖTE 

SamN § 149 / 24.11.2020 

Beslut:  

Enligt kallelse, preliminärt den 15:e december. 

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

§ 150 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 150 / 24.11.2020 

Beslut: 

Mötet avslutas kl 18:30. 

------------ 
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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:  §140. §141, §142, §143, §144, §145, §147, §148 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §138, §139, §149 

 
 

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:  §138, §139, §149 
 
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: §137, §146, §150 
 
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:  § 
 
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:  § 
 


