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Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 28 september
2018.

Intygar Ann-Katrine Nyqvist, tf Byråsekreterare

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 7/18/ 25.9.2018

§ 71 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SamN § 71/ 25.9.2018
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut:
Nämnden konstateras beslutsför.
------------§ 72 PROTOKOLLJUSTERARE
SamN §72/ 25.9.2018
Utse protokolljusterare.
Beslut:
Katarina Norrgård och Ove Söderman utses till protokolljusterare.
------------§ 72 FÖREDRAGNINGSLISTAN
SamN § 72/ 25.9.2018
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
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den 28 september 2018
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§ 73 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
SamN § 73/ 25.9.2018
Delgivningar:


Inga aktuella delgivningar

Information:


Möte om vattensituationen i Ålands vattentäkter

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut:


BI § 36/2018,



BI §37/2018,



BI §38/2018,



BI § 39/2018,



BI §40/2018,



BI § 41/2018,

Bygglovsbeslut för ändring av bygglov 27-2018 på
fastighet Hasselbacken 5:29, Ämnäs
Avloppstillstånd för gråvattenfilter på fastighet
Bergshöjden 2:50, Bergö
Avloppstillstånd för sluten tank på fastighet Backas
7:21, Tjudö
Avloppstillstånd för gråvattenfilter på fastighet
Solsidan 6:21, Bjärström
Avloppstillstånd för minireningsverk på fastighet
Tidhem 3:16, Emkarby.
Nyinstallation av eldstad på fastighet Kallas 6:9, Tjudö

Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut:





PoU §33 / 2018
PoU §34 / 2018
PoU §35 / 2018
PoU §36 / 2018

Antagande av anbud
Beviljande av ledighet
Utbetalningsbeslut
Beviljande av ledighet

Kommuningenjörens tjänstemannabeslut:










King §24/2018
King §25/2018
King §26/2018
King §27/2018
King §28/2018
King §29/2018
King §30/2018
King §31/2018
King §32/2018

Protokolljusterarnas signaturer

Godkännande av timlista
Beviljande av semester
Beviljande av semester
Godkännande av timlista
Beviljande av semester
Beviljande av semester
Beviljande av semester
Underhållsbidrag för privata vägar
Godkännande av timlista
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Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 september 2018
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§ 74 BUDGET TEKNISK SEKTOR 2019
SamN § 74/ 25.9.2018
Bilaga Budget
Bilaga Taxor
Bilaga avvikelser till driftsavvikelser
Tjänstemännen inom teknisk sektor har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget
och ekonomiplan för 2019-2021.
Kommuningenjörens förslag:
Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som
sitt förslag till kommunstyrelsen.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden ger kommuningenjörens förslag som sitt förslag.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
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§ 75 BUDGET HYRESHUS 2019
SamN § 75/ 25.9.2018
Bilaga Budget
Bilaga Prislista
Disponenten har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för
2019-2021.
Konsumentpris för Åland sedan senaste hyresjustering ligger på 3,3%.
Kommuningenjörens förslag:
Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan samt inför en
hyreshöjning om 3,3% förutsatt att det godkänns av landskapet och ger det som sitt
förslag till kommunstyrelsen.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden ger kommuningenjörens förslag som sitt förslag.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer
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PROTOKOLL NR 7/18/ 25.9.2018

§ 76 BUDGET BYGGNADSINSPEKTION 2019
SamN § 76/ 25.9.2018
Bilaga Budget
Bilaga Taxor
Byggnadsinspektören har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och
ekonomiplan för 2019-2021.
Byggnadsinspektörens förslag:
Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som
sitt förslag till kommunstyrelsen.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 77 BUDGET INVESTERINGAR 2019-2021
SamN § 77/ 25.9.2018
Bilaga investeringsäskanden sammanställning
Planerings- och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för
2019-2021.
Planerings- och utvecklingschefens 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, samt att tydliga prioriteringar
behöver göras bland nämndernas sammanlagda investeringsäskanden med tanke
på de personalresurser som finns tillgängliga för utfarande.
Beslut:
Beslut enligt förslag med ändringar att Musteribackenområdet flyttas till 2020.
------------

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 78 ÄNDRING I DELEGERINGSORDNING FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN
SamN § 78/ 25.9.2018
Bilaga delegeringsordning
Tjänstemännen inom samhällsnämnden har med anledning av uppföljningen av
nämndereformen sett över delegeringsordningen för samhällsnämnden.
Fokus har legat på att hitta logiska arbetssätt och logisk arbetsfördelning mellan
tjänstemännen. Man har även tittat på hur man enklare kan styra delegeringen med
mer övergripande delegeringsområden främst inom tekniska området.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden återremitterar ärendet.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 79 ÄNDRING I INSTRUKTION FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN
SamN § 79/ 25.9.2018
Bilaga Instruktion
Tjänstemännen inom samhällsnämnden har med anledning av uppföljningen av
nämndereformen sett över instruktionen för samhällsnämnden.
Fokus har legat på att hitta logiska arbetssätt och logisk arbetsfördelning mellan
tjänstemännen. Man har även tittat på hur man får bästa möjliga beslutsprocesser,
speciellt inom planeringsområdet.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden omfattar innehållet i instruktionen och för den till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 80 FÖRHANDSBESKED OM FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTSTYCKNING AV
BOSTADSTOMT PÅ FASTIGHET 4-36, ÄMNÄS (FÖRHANDSBESKED OM
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGLOV PÅ FASTIGHET 4-36, ÄMNÄS)
SamN § 80/ 25.9.2018
Ägaren till fastighet 4-36 i Ämnäs har begärt att förutsättningar för utstyckning av
ytterligare en bostadstomt utreds.
Tomten i fråga är ca 8350m2 och placerad längs Godbyvägen på gränsen till Jomala.
Tomten är oplanerad.
En ny bostadstomt utanför planerat området skall vara minst 2 000m2.
En byggnad på oplanerat område skall placeras minst 5 m ifrån granntomt om inte
särskilt medgivande finns.
Finska statistikcentralen har en metodik att indela en tätort (200 personer med
mindre än 200m emellan).
Enligt gammal planläggningspraxis bedöms områden vara i behov av planläggning om
det är fler än 5st bostadshus i grupp eller om det handlar om flerbostadshus med fler
än 2st bostäder per bostadstomt.
Områden som klassificeras som tätort enligt dessa begrepp är det skäl att se över
behovet av planering. Behovet av planläggning definieras i PBL 10 §:
…
Med ett område i behov av planläggning avses ett
område där det för att tillfredsställa gemensamma behov
är skäl att vidta särskilda åtgärder, till exempel
att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp eller att
ordna allmänna områden.
…
Kommunen kan i en kommunöversikt eller i en
byggnadsordning avsätta även ett område där det på
grund av dess läge kan förväntas en samhällsutveckling
som kräver planläggning, eller det på grund av
särskilda miljövärden eller miljöolägenheter är nödvändigt att planera markanvändningen, som ett område
i behov av planläggning.
…
Området är tätbebyggt enligt statistikcentralens allmänna definition.
Kommunen har ingen fastslagen kommunöversikt för området i fråga.
Protokolljusterarnas signaturer
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Landskapet har ingen fastslagen vägplan för området i fråga.
Området i fråga är inom det allmänna VA-nätets verksamhetsområde.
Området ligger invid allmän landsväg vilket innebär att man inte får bygga närmare
än 20m ifrån mitten av vägen.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden ger som utlåtande att de inte ser något direkt hinder för att stycka
ut en bostadstomt förutsatt att villkoren för placering av byggnader på tomten,
tillgängligheten till tomten, samt villkoren för storlek på tomt uppfylls.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 81 FÖRHANDSBESKED OM FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTSTYCKNING AV
BOSTADSTOMT PÅ FASTIGHET 3-75, GODBY (FÖRHANDSBESKED OM
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGLOV PÅ FASTIGHET 3-75, GODBY)
SamN § 81/ 25.9.2018
Ägaren till fastighet 3-75 i Godby har begärt att förutsättningar för utstyckning av
ytterligare 3st bostadstomter utreds.
Tomten i fråga är ca 8,42 ha och placerad i utkanten av Godby mot Färjsundet.
Tomten är oplanerad.
En ny bostadstomt utanför planerat området skall enligt kommunens
byggnadsordning vara minst 2 000m2.
En byggnad på oplanerat område skall placeras minst 5 m ifrån granntomt om inte
särskilt medgivande finns.
Sett till finska statistikcentralens metodik att indela en tätort (200 personer med
mindre än 200m emellan) så är området i fråga utanför Godbys tätort.
Enligt gammal planläggningspraxis bedöms områden vara i behov av planläggning om
det är fler än 5st bostadshus i grupp eller om det handlar om flerbostadshus med fler
än 2st bostäder per bostadstomt.
Områden som klassificeras som tätort enligt dessa begrepp är det skäl att se över
behovet av planering. Behovet av planläggning definieras i PBL 10 §:
…
Med ett område i behov av planläggning avses ett
område där det för att tillfredsställa gemensamma behov
är skäl att vidta särskilda åtgärder, till exempel
att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp eller att
ordna allmänna områden.
…
Kommunen kan i en kommunöversikt eller i en
byggnadsordning avsätta även ett område där det på
grund av dess läge kan förväntas en samhällsutveckling
som kräver planläggning, eller det på grund av
särskilda miljövärden eller miljöolägenheterär nödvändigt att planera markanvändningen, som ett område
i behov av planläggning.
…
Protokolljusterarnas signaturer
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Området är tätbebyggt enligt planläggningspraxis men inte enligt statistikcentralens
allmänna definition.
Området i fråga är i utkanten av det allmänna vattennätet och en
kapacitetsbedömning bör göras.
Området är utanför det allmänna avloppsnätet, men bedöms inte vara inom, något
sett till förfrågan, känsligt miljöområde.
Området kan sett till läge och närhet till Godby ha en förväntad utveckling som kräver
att området i fråga planeras.
Kommunen har ingen fastslagen kommunöversikt för området i fråga.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden återremitterar ärendet i väntan på utlåtande från Finströms
kommunaltekniska gällande kapaciteten på vattenförsörjningen i området.
Beslut:
Beslut enligt förslag med tillägg om att även behovet av planläggning utreds vidare.
------------

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 82 NÄSTA MÖTE
SamN § 82/ 25.9.2018
Beslut:
Nästa möte hålls den 30:e oktober kl 17:00.
------------§ 83 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
SamN § 83/ 25.9.2018
Beslut:
Mötet avslutas kl 20:10.
------------

Protokolljusterarnas signaturer
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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:
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

Protokolljusterarnas signaturer
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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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 september 2018
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Utdragets riktighet bestyrkes

