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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 114 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

 
 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 115 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Isabella Sarling och Lene-Maj 
Johansson till att justera dagens protokoll. 
 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 116 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

• Inrättande av tjänst – musiklärare vid Källbo skola 
 
 

DELGIVNING  

Kst § 117 
Delgivning av följande handlingar: 

• Skrivelse angående buller vid S-market, 14.6.2013 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig handlingen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 118 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (4/13)  
Byggnadsnämnden (4/13)  
Skolnämnden (4/13)  
Lantbruksnämnden (1/13)  
Socialnämnden (4/13)  
Tekniska nämnden (4/13)  
Räddningsområde Ålands landskommuner (1/13)  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 9/13 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 

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.  
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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 
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.  
 
 
 

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. 
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Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Ida Eriksson 
utses till ordinarie ekonomichef från och med 23.5.2012. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
--------------  

Kst § 120 
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  

 
 

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA – NORRA ÅLANDS AVLOPPSVATTEN AB 

Kst § 121 
Aktieägarna i Norra Ålands Avloppsvatten Ab kallas till ordinarie 
bolagsstämma, som hålls i Finströms kommunkansli torsdagen 
den 11 juni kl. 8.30. På föredragningslistan är bl.a. fastställande 
av bokslut 2012, att utse styrelsemedlemmar och suppleanter 
samt val av revisor och revisorssuppleant.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser en representant för stämman, två 
ordinarie styrelsemedlemmar och en suppleant samt förslag på 
revisor och revisorssuppleant.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse Rolf Karlsson som 
kommunens representant till stämman samt Fredrik Molinder 
och Björn Grüssner till styrelsemedlemmar med Leif Andersson 
som suppleant. Vidare föreslår kommunstyrelsen att Erika 
Sjölund väljs till bolagets revisor med Sixten Söderström som 
revisorssuppleant.  
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UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

 
Kst § 122 

Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över 
Mansoor Karbalaies ansökan om rätt att förvärva och besitta 
fast egendom (ÅLR 2013/5136). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

NORDISK VÄNORTSSTÄMMA PÅ ÅLAND 

Kst § 123 
Föreningen Norden på Åland r.f. arrangerar vänortsstämma på 
Åland den 27 – 30 juni under temat ”Östersjön – vår livsmiljö”. 
Samtliga Åländska lands- och skärgårdskommuner ingår i 
vänortskedjan.  
Föreningen Norden på Åland r.f. står för de praktiska 
arrangemangen och hälften av kostnaderna medan 
medlemskommunerna brukar stå för den andra hälften av 
kostnaderna. För Finströms del innebär detta 632,75 € som 
motsvarar 25 cent per invånare.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag om 632,75 € för 
vänortsstämman. Medlen tas ur kommunstyrelsens 
dispositionskonto. 
Beslut: 
 Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

SKYDDSRUM 

Kst § 235/23.6.2010 
Statens Ämbetsverk (tid.Länsstyrelsen) har beviljat en temporär 
befrielse från skyldigheten att bygga skyddsrum i anslutning till 
simhallen, t.o.m. 30.6.2010. Kommunen planerar att bygga ett 
skyddsrum som täcker både simhallens och det nya 
daghemmets behov. Byggnadsprojektet har inte fortskridit enligt 
plan varför en anhållan om fortsatt temporär befrielse från 
skyldigheten att bygga skyddsrum, är befogad.  
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Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att rikta bifogad anhållan till Statens 
Ämbetsverk, bilaga E § 235/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------  

Kst § 175/22.6.2012 
Regionförvaltningsverket beslöt 24.5.2011 att bevilja befrielse 
på viss tid från skyldigheten att inrätta skyddsrum ända till 
31.12.2013. Kommunen åläggs att senast 30.6.2012 till Statens 
Ämbetsverk inkomma med en konkret plan på förverkligande av 
ett skyddsrum. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att projektering av skyddsrum ingår i 
budget 2012.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kst § 37/22.2.2012 
I 2012 års budget finns medel upptagna för projektering för 
byggande av ett skyddsrum. Kommunen skall senast 30.6.2012 
tillställa Statens Ämbetsverk en konkret plan för förverkligande 
av skyddsrummet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppgift att planera 
och genomföra byggandet av ett skyddsrum. En konkret plan 
för genomförandet av skyddsrumsbygget bör vara klar senast 
31.5.2012. Kommunstyrelsen besluter om antagandet av 
anbud. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att tillfråga och utse följande personer 
till arbetsgruppen: 
Fredrik Molinder (sekreterare), Sven-Anders Danielsson 
(ordförande) och Lennart Johansson 
------------------  

Kst § 150/15.5.2012 
Arbetsgruppen har utrett frågan om byggandet av ett 
skyddsrum och dess möjliga placering. Tre alternativ till 
placering föreslås:  
1. Utbyggnad och Godbyhallen. 
2. F.d. skolkansliet i Södra längan. 
3. Fristående på den plats där återvinningsstationen vid 

vandrarhemmet är belägen. 
 
Skyddsrummets tänkbara användningsområden är: 

- Arkiv eller förråd 
- Gym (Godbyhallen) 

 
Arbetsgruppen önskar nu att kommunstyrelsen besluter om var 
det tilltänkta skyddsrummet skall placeras och vad utrymmet 
skall användas till, bilaga C § 150/12 kst. 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
------------------  

Kst § 159/24.5.2012 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge arbetsgruppen i uppdrag att 
utreda möjligheten till att placera skyddsrummet i eller vid 
Källbo skola. Vidare gavs gruppen i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till den plan som skall tillställas Statens Ämbetsverk 
senast 30.6.2012. 
--------------  

Kst § 203/12.6.2012 
Arbetsgruppen föreslår inför kommunstyrelsen att det tilltänkta 
skyddsrummet skulle uppföras vid Källbo skola i enlighet med 
bifogad skiss, bilaga E1 § 203/12 kst. Vidare föreslår 
arbetsgruppen att skivelsen ”Förslag till Skyddsrumsplan för 
Simhallen och Godby daghem” tillställs Statens Ämbetsverk, 
bilaga E2 § 203/12 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar arbetsgruppens förslag om 
placering av skyddsrummet och godkänner skrivelsen till 
Statens Ämbetsverk. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------------  

Kst § 124 
Arbetsgruppen begär för närvarande in anbud för uppförande 
av skyddsrummet. Sista dagen för inlämnande av anbud är 
måndagen den 24 juni. I enlighet med beslut kst § 37/22.2.2012 
skall kommunstyrelsen besluta om antagande av anbud men 
eftersom anbudstiden infaller i slutet av juni när 
kommunstyrelsen i regel har sommaruppehåll är det motiverat 
att delegera beslutet till kommundirektören.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar kommundirektören rätt att godkänna 
anbud för uppförande av skyddsrum, under förutsättning att 
anbudet ryms inom ramen för budgeterade medel.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
kommundirektören ges rätt att vid behov konsultera 
utomstående sakkunnig.  
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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. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-----------------  

Kst § 125 
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. 
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BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 126 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19:01. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 127 
Kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
 Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 
ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 

OCH BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 22 maj 2013   §§114-127 
 
 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
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: 
114-116 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
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 
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Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kommunstyrelsen i Finström 
Skolvägen 2 
22410 Godby 
 
Yrkandet skall 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 kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller 
delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den 
som framställer det. 
 
 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkande 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 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärstid är 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha 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. 
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 5 juni 2013 Niklas Oriander 
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Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvärsskrift 
 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som fattat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Avgift 
 
Enligt 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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