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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL                                   

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 1/14 

Sammanträdestid Torsdag 30.01.2014, kl. 19.00 
 

 Kommungården, sammanträdesrummet   
Beslutande x Eriksson, Viveka 

x Karlsson, Rolf 
x Sirén, Gustav 
x Mattsson, Åke 
x Brunström, Erik 

- Pastoor, Frederik 
x Granberg, Kristian  
x Lindström, Dick 
- Grönlund, Johanna 
x Gestberg, Solveig 
x Andersson, Leif 
x Gottberg, Kristoffer  
- Lindblom, Per 
x Grüssner, Björn  
x Lignell, Maj-Gun 
x Lundberg, Helena 
x Randelin, Bernt 
 

 
x Boman, Carola 
- Rögård, Lasse 
- Karlsson, Peter 
- Fredrikson, Jill  
- Roy Smeds  
 

Övriga närvarande x Höglund, Roger 
x Oriander, Niklas  
x Lycke, Per 
x Lindblom, Regina  
x Björkman, Torbjörn 
x Danielsson, Sven-Anders   
 

  

Paragrafer §§  1 – 10 

Underskrifter Ordförande   
                
  
 

Ordförande 
 
 

Sekreterare 
 
 

 Viveka Eriksson 
§§ 4-10 

Dick Lindström 
§§ 1-3 

Niklas Oriander 
 

Protokolljustering Godby den 30.01.2014 

   

 Kristoffer Gottberg     Björn Grüssner        

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 30.01.2014  

   

Intygar Niklas Oriander      
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL                                

  Utfärdat den 23.01.2014 Sida 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 2 

Sammanträdestid Torsdag 30.01.2014, kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet   
 
Ärenden: 
 
1 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
2 § Protokolljusterare 
3 § Val av ordförande och viceordförande  
4 § Föredragningslistan  
5 § Sammanträdesdagar  
6 § Kommunstyrelse  
7 § Norra Ålands Industrihus 
8 § Anhållan om ändring av detaljplan 
9 § Hemställningsmotion – Hundrastgård  
10 § Besvärsanvisning  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 1 
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet 
närvarande. 
 
Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 6 öppnas sammanträdet av 
den fullmäktigeledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kom-
munen och denna leder ordet till ordförande och vice ordförande har valts för 
fullmäktige. 
Beslut: 
I egenskap av den ledamot som längst innehaft ett 
fullmäktigeuppdrag i kommunen öppnades sammanträdet av 
Dick Lindström. Namnupprop förrättades och kungörelsen för 
sammanträdet föredrogs. Sammanträdet konstaterades vara 
lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 2 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Kristoffer Gottberg och Björn 
Grüssner. 

 

VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE 

Kfm § 3 
Förrättas val av ordförande och vice ordförande i kommunfull-
mäktige för år 2014. 
Beslut: 
Beslut: 
Kommunfullmäktige valde enhälligt Viveka Eriksson till 
ordförande och Rolf Karlsson till viceordförande för 
kommunfullmäktige för år 2014. 
 
Kommunfullmäktige beslöt att ajournera mötet för en 
presentation av Jörgen Grette angående ÅDA. 
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FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 4 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

• Hemställningsmotion – Hundrastgård  
 

 

SAMMANTRÄDESDAGAR 

Kfm § 5 
Beslut fattas om vilka dagar kommunfullmäktiges samman-
träden skall äga rum. 
 
I regel har kommunfullmäktiges sammanträden ägt rum på torsdagar kl.19.00, 
då behov av sammanträde förelegat.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att kommunfullmäktiges 
sammanträden i regel äger rum på torsdagar kl. 19.00, då 
behov av sammanträde föreligger. 
 

 
 

KOMMUNSTYRELSE 

Kfm § 6 
Fullmäktige väljer medlemmar och personliga ersättare i 
kommunstyrelsen för åren 2014-2015. 
 
Enligt instruktionen för kommunstyrelsen i Finströms kommun § 1 är 
kommunstyrelsen sammansatt av sju ledamöter och en personlig ersättare för 
envar av dem. Fullmäktige skall bland ledamöterna välja ordförande och vice 
ordförande för kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen för landskapet Åland 
§ 48 utses ledamöterna och personliga ersättare för dem för två år åt gången. 
Beslut: 
Fullmäktige beslöt enhälligt utse följande personer i 
kommunstyrelsen för åren 2014-2015: 
 
Roger Höglund, ordf.  Thomas Mattsson, ers  
Regina Lindblom, viceordf.  Rigmor Söderlund, ers 
Sven-Anders Danielsson, andre vice  Elof Johns, ers 
Torbjörn Björkman, led.                     Bo Karlsson, ers 
Katarina Gäddnäs, led.                      Isabella Sarling, ers 
Lene-Maj Johansson, led.        Ann-Janette Isaksson, ers 
Per Lycke, led.    Robert Axelsson, ers 
 
Skriftliga medgivanden bifogas protokollet.  
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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 
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.  
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-------------  
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 § 27/19.6.2013 
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. 
-----------------  

Kst § 222/6.11.2013 
Ålands Landskapsregering har inkommit med erbjudande om 
försäljning av Finströms 1 098 aktier (av totalt 1 217 aktier) till 
ett värde om 207,93 euro per aktie, bilaga A § 222/13. Enligt 
beslut i landskapets budget baserar sig värderingen på 2012 
års bokslut vilket innebär att värderingen av Colorant 
Chromatics fastigheten inte ingår. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att 1068 st 
aktier i Norra Ålands Industrihus Ab säljs till 
Landskapsregeringen till ett pris om à 213,70 € eller totalt 
228 231,60 € samt att låta Norra Ålands Industrihus Ab 
återköpa 149 aktier à 213,70 € eller 31 841, 30 €. Vidare får 
kommundirektören i uppdrag att slutföra överlåtelsen av 
aktierna. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

Kfm § 44/14.11.2013 
Beslut: 
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Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet. 
Jäv: 
Roger Höglund anmälde jäv.  
-----------------  

Kst § 19/22.1.2014 
Styrelsen för Norra Ålands Industrihus erbjuder att köpa 
kommunens återstående 119 aktier i bolaget för 267,11 euro 
per aktie. Erbjudandet förutsätter att kommunen godkänner 
landskapsregeringens anbud om att lösa in kommunens 1098 
aktier i bolaget för 207, 93 euro per aktie. Detta innebär ett 
medelpris på 213,71 euro per aktie eller totalt 260 093,22 € för 
kommunens aktier i Norra Ålands Industrihus och att Colorant 
Chromatics fastighetens värde ingår i köpesumman.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 
landskapsregeringens anbud om att lösa in 1098 aktier i Norra 
Ålands Industrihus för 207, 93 € per aktie. Vidare föreslår 
kommunstyrelsen att fullmäktige godkänner Norra Ålands 
Industrihus anbud om att lösa in 119 aktier i bolaget för 267,11 
euro per aktie. Kommundirektören får i uppdrag att slutföra 
överlåtelsen av aktierna. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Ärendet förklarades 
omedelbart justerat.  
Jäv: 
Roger Höglund anmälde jäv. Kommunstyrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och Höglund deltog inte i behandlingen av 
ärendet.  
--------------  

Kfm § 7 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 
landskapsregeringens anbud om att lösa in 1098 aktier i Norra 
Ålands Industrihus för 207, 93 € per aktie. Vidare föreslår 
kommunstyrelsen att fullmäktige godkänner Norra Ålands 
Industrihus anbud om att lösa in 119 aktier i bolaget för 267,11 
euro per aktie. Kommundirektören får i uppdrag att slutföra 
överlåtelsen av aktierna. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
Jäv: 
Roger Höglund anmälde jäv.  
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ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DETALJPLAN  

Kst § 183/9.10.2013 
Ålands omsorgsförbund k.f. anhåller om att få inleda ändring av 
detaljplan för förbundet tomt vid Tistelgränd 8 i Godby. 
Ändringen krävs för byggande av ett nytt boendeservicehus, 
bilaga D § 183/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner anhållan och ger 
områdesarkitekten i uppdrag att på Ålands omsorgsförbunds 
kostnad inleda ändring av detaljplan för den berörda tomten. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  

Kst § 245/27.11.2013 
Områdesarkitektkontoret har utarbetat ett förslag till ändring av 
detaljplan för tomt 3 i kvarter 10 i Godby. Tomten 
användningsändamål har i förslaget ändrats från 
radhusbebyggelse till bostadshus för serviceboende dvs. 
beteckningen AS och innebär att byggnaderna kan utformas 
friare än på radhustomter. Vidare föreslås byggnadsytan bli 
större medan byggnadsrätt, våningsantal, takmaterial och 
fasadmaterial inte har ändrats, bilaga D § 235/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende i 14 dagar.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------------  

Kst § 20/22.1.2014 
Förslaget till detaljplan för tomt 3 i kvarter 10 i Godby har varit 
utställd till allmänt påseende under tiden 2.1.2014 till 17.1.2014. 
Under utställningstiden inkom inga anmärkningar.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
detaljplanen för tomt 3 i kvarter 10 i Godby, bilaga A § 20/14  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  

Kfm § 8 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
detaljplanen för tomt 3 i kvarter 10 i Godby, bilaga A § 8/14 kfm. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
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HEMSTÄLLNINGSMOTION – HUNDRASTGÅRD 

Kfm § 9  
Solveig Gestberg inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att kommunstyrelsen skall utreda möjligheten att 
inrätta en hundrastgård i Godby, Bilaga B § 9/14 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
 

BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 10 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 20.00. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
 
 

FRÅGESTUND  

Under frågestunden diskuterades följande ärenden: 
 

• Aktuella detaljplaner i Godby 
• Trafikplan i Godby  
• Motionskampanj bland kommunens anställda  

 
BESVÄRSANVISNING 

 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträd  Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 30.1.2014   §§ 1-10 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
1-10 
 
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 
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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 
- 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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