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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 21 
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet. 
Beslut: 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat samt 
beslutfört. 
 

 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 22 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Helena Lundberg och Bernt 
Randelin. 
 
 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 23 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan.  
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BOKSLUT 2012 

Kst § 90/8.5.2013 
Upptas till behandling kommunens bokslut för år 2012. 
 
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens 
räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett 
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till 
fullmäktige före utgången av juni månad året efter 
räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, 
en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över 
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 
 
Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och 
kommundirektören. 
 
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när 
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med 
anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att 
balansera ekonomin. 
 
Efter utförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin 
revisionsberättelse. Därefter kan styrelsen överlämna bokslutet 
till kommunfullmäktige. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2012 samt 
undertecknar handlingarna, bilaga A § 90/13 kst.  
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets överskott om 
158 585,88 € förs till det fria egna kapitalet Handlingarna 
överlämnas till revisorerna för slutrevision. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------  

Kst § 119/5.6.2013 
Revisorerna överlämnade den 20 maj 2013 revisionsberättelse 
och -rapport efter slutförd revision, bilaga A § 119/13 kst. 
Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de 
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den granskade 
perioden. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen överlämnar bokslutet 1.1.2012–31.12.2012 
till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår inför 
kommunfullmäktige att bokslutet fastställs i uppgjord form samt 
att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsen föreslår även att räkenskapsårets överskott 
om 158 585,88 € förs mot det fria egna kapitalet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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---------------  
Kfm § 24 

Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
bokslutet fastställs i uppgjord form samt att de 
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen 
föreslår även att räkenskapsårets överskott om 158 585,88 € 
förs mot det fria egna kapitalet, bilaga A § 24/13 kfm. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

INRÄTTANDE AV TJÄNST – MUSIKLÄRARE VID KÄLLBO SKOLA  

 
SN § 24/25.03.2013  

Sedan 1.8.1998 har Gunilla Boman varit anställd som timlärare i 
huvudsyssla i musik vid Källbo skola och delvis också vid Vårdö 
skola. Efter det har hennes tjänst förlängts vid tre tillfällen och 
det sista förordnandet upphör 31.7.2003. Trots det har Gunilla 
jobbat kvar som timlärare i huvudsyssla i musik. Under det 
senaste läsåret har hon varit anställd endast i Källbo skola 
eftersom det är svårt att samsas om en musiklärare då bägge 
skolor har avslutning och julfest samtidigt.  

 
Tjänsten har aldrig blivit inrättad av kommunfullmäktige men 
anställningen har fortgått ändå. Att behovet finns och kvarstår 
torde framgå av hennes anställningstid. Detta är inte ett korrekt 
förfarande vid anställning av tjänsteinnehavare i 
tjänsteförhållande. Finströms kommun bör därför inrätta en 
tjänst som timlärare i huvudsyssla i musik vid Källbo skola. 
 
Musik är ett ämne som de flesta klasslärare inte vill undervisa i 
eftersom det förutsätter att man behärskar ett instrument. Därför 
kommer det högst sannolikt även framöver att finnas ett behov 
av en timlärare i huvudsyssla i musik på skolan. 
 
Som timlärare i huvudsyssla i musik har du en 
undervisningsskyldighet på 21 vt men det räcker att du har 16 h 
för att vara anställd som timlärare i huvudsyssla. Den som 
undervisar i musik blir också ansvarig för de 
musikframträdanden som sker i skolan i samband med 
festligheter och tillställningar. För denna uppgift erhåller 
musikläraren 1 vt som räknas in i undervisningsskyldigheten. 
För närvarande har Gunilla 23 vt musik och 1 vt för 
musikframträdande. 
 
SD:s förslag: Skolnämnden föreslår inför KST att en tjänst som 
timlärare i huvudsyssla i musik inrättas vid Källbo skola 
tillsvidare fr.o.m. 01.08.2013. 
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Beslut: 
Enligt förslag. 
-----------------  

Kst § 125/5.6.2013 
Kommundirektörens förslag: 
Med hänvisning till det av skolnämndens ovan behandlade 
ärendet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
inrättar en tjänst som timlärare i huvudsyssla i musik vid Källbo 
skola. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

Kfm § 25 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

TILLSÄTTANDE AV ORDINARIE EKONOMICHEF  

Kst § 125/9.5.2012 
Tjänsten som ordinarie ekonomichef var lediganslagen 4-19.4. 
Under ansökningstiden inlämnades 6 ansökningar.  
Följande personer sökte tjänsten: 
1.Marianne Zetterström 
2.Jan Kullman 
3.Ida Eriksson 
4.Göran Öström  
5.Stina Ekman-Byskata 
6.Margaretha Westling 
Kommunstyrelsen utsåg 18.4.2012 en rekryteringsgrupp 
bestående av Viveka Eriksson, Roger Höglund och Per Lycke.  
Rekryteringsgruppen föreslår att Ida Eriksson utses till ordinarie 
ekonomichef. Protokoll från rekryteringsgruppens 
överläggningar samt ansökningshandlingar, bilaga J § 125/12 
kst.   
Styrelseordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Ida Eriksson 
utses till ordinarie ekonomichef från och med 23.5.2012. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  

Kfm § 41/23.5.2012 
Protokoll från rekryteringsgruppens överläggningar samt 
ansökningshandlingar, bilaga C § 41/12 kfm. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Ida Eriksson 
utses till ordinarie ekonomichef från och med 23.5.2012. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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--------------  
Kst § 120/5.6.2013 

Förvaltningsdomstolen har den 27 maj 2013 upphävt 
kommunfullmäktiges beslut § 41/23.5.2012 med anledning av 
ett av Margaretha Westling inlämnat besvär gällande tjänsteval. 
Förvaltningsdomstolens beslut har anslagits på kommunens 
anslagstavla den 28 maj 2013 och återfinns i bilaga B § 120/13 
kst. 

 
Beslutet innebär att en ny rekryteringsprocess inleds. Tjänsten 
har lediganslagits och sista ansökningsdag är den 14 juni 2013.   
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser en rekryteringskommitté för tillsättande 
av tjänsten som ekonomichef.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse följande personer till 
rekryteringskommittén:  

• Regina Lindblom 
• Roger Höglund 
• Per Lycke 
• Niklas Oriander  

----------------  
Kst § 133/18.6.2013 

Rekryteringskommittén konstaterar att totalt 3 ansökningar till 
ekonomichefstjänsten inkom inom utsatt tid, den 14 juni 2013 kl. 
15.00. Kommittén har i sina överväganden tillämpat Finlands 
grundlags 125 § 2 mom. allmänna utnämningsgrunder för 
offentliga tjänster dvs. skicklighet, förmåga och beprövad 
medborgerlig dygn. Rekryteringskommittén har sammanställt en 
meritförteckning, gjort en meritvärdering samt genomfört 
intervjuer med samtliga sökanden. 
Med hänvisning till ansökningshandlingar, för tjänsten relevant 
arbetserfarenhet, bevisad skicklighet och förmåga samt 
medborgerliga dygd, föreslår rekryteringskommittén enhälligt att 
Ida Eriksson utses till ordinarie ekonomichef i Finströms 
kommun. Bifogat justerade protokoll samt bilagor från 
rekryteringsgruppens sammanträden, bilaga A § 133/13 kst 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Ida 
Eriksson till ordinarie ekonomichef i Finströms kommun. 
Beslutet motiveras med att Ida Eriksson är den mest lämpade 
kandidaten utgående ifrån ansökningshandlingar, för tjänsten 
relevant arbetserfarenhet, bevisad skicklighet och förmåga samt 
medborgerliga dygd.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------- 

 
Kfm § 26 

Bilaga B § 26/13 kfm, rekryteringskommitténs protokoll jämte 
bilagor. 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Ida 
Eriksson till ordinarie ekonomichef i Finströms kommun. 
Beslutet motiveras med att Ida Eriksson är den mest lämpade 
kandidaten utgående ifrån ansökningshandlingar, för tjänsten 
relevant arbetserfarenhet, bevisad skicklighet och förmåga samt 
medborgerliga dygd.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
 
 

NORRA ÅLANDS INDUSTRIHUS 

Kst § 222/22.8.2012 
Landskapsregeringen bjöd den 9 augusti 2012 in aktieägarna 
för Norra Ålands Industrihus för diskussion kring bolagets 
framtid och ägarpolitiska möjligheter.  
 
Muntlig redogörelse från träffen ges på mötet. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och antecknar sig 
informationen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kst § 270/17.10.2012 
Landskapsregeringen bjuder in aktieägarna för Norra Ålands 
Industrihus till överläggningar kring bolagets framtid, torsdagen 
18.10. och önskar då att ägarna skall ta ställning till följande 
konkreta alternativ:  
1. Att kommunerna köper landskapets aktier 
2. Att landskapet köper kommunernas aktier 
3. Att bolaget köper ut någon/några av ägarna 
4. Andra möjliga alternativ  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger direktiv åt kommunens representanter 
inför mötet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge följande direktiv åt kommunens 
representanter: 

• Att det på aktieägarmötet tillsätts en förhandlingsgrupp 
med uppdrag att utreda förutsättningarna för utjämning 
av ägoförhållandet i bolaget.  

---------------  
Kst § 42/6.3.2012 

Förhandlingsgruppen, bestående av Fredrik Karlström, Roger 
Höglund, Berit Hampf och Linnea Johansson önskar presentera 
ett förslag som går ut på att landskapet köper kommunernas 
aktier i Norra Ålands Industrihus. När bokslutet för 2012 är klart 
och en värdering av kvarvarande fastighet/avtal är gjord kan 
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bolagets aktiers matematiska värde värderas.  
Landskapsregeringen bjuder in kommunernas representanter till 
ett aktieägarmöte onsdagen den 13 mars klockan 1600 för att 
bolagets framtid.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att lanskapet köper 
kommunens aktier i Norra Ålands Industrihus men avvaktar 
värderingen av aktierna inför ett slutgiltigt beslut om försäljning 
som fattas av kommunfullmäktige.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattade förslaget och utsåg Viveka 
Eriksson och Roger Höglund till kommunens representanter.  
-------------  

Kst § 105/22.5.2013 
Landskapsregeringen har riktat en förfrågan till ägarna av Norra 
Ålands Industrihus och erbjuder sig att köpa de befintliga 
ägarnas aktier i bolaget. Förslaget till värdering av aktierna är 
att utgå för bokfört värde i bolagets bokslut för 2012.  
Landskapsregeringen önskar svar på följande frågor: 

• Hur ställer sig kommunen till förslaget på ägarförändring 
• Hur ställer sig kommunen till värderingen av aktierna 

Vidare önskar Landskapsregeringen att kommunen 
befullmäktigar en person för att slutföra en eventuell överlåtelse 
av aktierna.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige omfattar 
Landskapsregeringens förslag på ägarförändring och värdering 
av aktierna. Vidare befullmäktigar kommunstyrelsen en 
kommunal representant att slutföra en överlåtelse av aktierna 
under förutsättning att fullmäktige godkänner förslaget.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tilläggen att en 
värdering av Colorant Chromatics fastigheten ska beaktas vid 
värderingen av aktierna och att affären bör regleras före 
ordinarie bolagsstämman 2013.  
------------------  

Kfm § 27 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige omfattar 
Landskapsregeringens förslag på ägarförändring och värdering 
av aktier med tillägget om värderingen av Colorant Chromatics 
fastigheten. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
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BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 28 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 19.55. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
 
 
 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande ärenden: 
 

• Förverkligande av centrumplanen i Godby 
• Pågående utredningsarbeten 

 
 
 

BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträd  Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 19.6.2013   §§ 21-28 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
21-28 
 
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende. 
 
Besvärsmyndighet  Ålands Förvaltningsdomstol 
   Torggatan 16 
   PB 31 
   22 101 MARIEHAMN 
 

KLAGOTID 
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 

INNEHÅLL 
Besvärsskriften skall innehålla 

- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 
- det beslut i vilken ändring söks 
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- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas 
- motiveringar till ändringsyrkandet 

 
UNDERSKRIFT 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har 
uppgjort den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna 
persons yrke, boningsort och postadress framgå. 
 
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt 
kopia. 
 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
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