FINSTRÖMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nr

KOMMUNFULLMÄKTIGE

25.1.2018

1

Tid

Torsdagen den 25 januari 2018 kl 19:00-

Plats
Närvarande

Kommungården i Godby, Finström
Ledamöter:
Ersättare (ej personliga):
Karlsson Rolf, ordf §§ 1-4
de Vries Mieke
Andersson Leif
Gottberg Kristoffer
Eriksson Viveka
Thyrén Henrik
Forsman Freddie
Sundin Jan
Gestberg Solveig
Virtanen Christoffer
Granberg Kristian
Granesäter Erica
Lindblom Regina
Lindström Dick
Lundberg Helena
Lundberg Håkan
Mattsson Åke
Nordqvist Vidar
Pastoor Frederik
Rögård Christian
Söderman Ove
Wikström-Nordberg Carola
Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande
Björkman Torbjörn, kommunstyrelsens I viceordf
Danielsson Sven-Anders, kommunstyrelsens II viceordf
Brunström Erik, kommundirektör
Eklund Ida, ekonomichef

Övriga närvarande

Ärenden

§§ 1-1X

Underskrifter

Godby den 25.1.2018

Viveka Eriksson

Erik Brunström

Ordförande

Sekreterare

Protokolljustering

Sammanträdet är kungjort

Protokolljusterare
Godby den 18.1.2018

Protokollet framlagt till påseende

Godby den 26.1.2018

Intygar

Erik Brunström, kommundirektör

Utdragets riktighet bestyrkes

Godby den

Underskrift

Anna Karman, kanslist

Protokolljusterare

KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL NR 1 / 25.1.2018

FINSTRÖMS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA

Nr

KOMMUNFULLMÄKTIGE

25.1.2018

1

Tid

Torsdagen den 25 januari 2018 kl 19:00

Plats

Kommungården i Godby, Finström

Ärenden:
§ 1 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§ 2 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
§ 3 PROTOKOLLJUSTERING
§ 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE
§ 5 KOMMUNSTYRELSENS OCH -FULLMÄKTIGES MÖTESDATUM 2018
§ 6 VALNÄMND FÖR PROPORTIONELLA VAL
§ 7 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I VALNÄMND
§ 8 TILLSÄTTANDE AV NÄMNDER OCH REPRESENTANTER
§ 9 TILLSÄTTANDE AV KOMMUNSTYRELSE
§ 1X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FRÅGESTUND

3
3
4
4
5
6
7
8
9
9
9

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Viveka Eriksson, kommunfullmäktiges ordförande 2017.
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 18.1.2018.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 26.1.2018.

Intygar Erik Brunström, kommundirektör

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 26 januari 2018

Sid 2

KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL NR 1 / 25.1.2018

§ 1 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KF § 1
I enlighet med kommunallagen 40 § och Finströms kommuns förvaltningsstadga 5
§ öppnas det första sammanträdet för året av den fullmäktigeledamot som längst
innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen, och denne leder ordet tills ordförande och vice ordförande har valts för fullmäktige.
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Formalia rörande sammanträdets sammankallande regleras i förvaltningsstadgan
12-15 §§, namnupprop 18 §, och beslutförhet enligt kommunallagen 23 §.
Konstateras:
Ledamöterna Dick Lindström och Rolf Karlsson har båda innehaft fullmäktigeuppdrag lika länge (22 år). I egenskap av den ledamot som är äldst av de två som
längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen öppnas sammanträdet av Rolf
Karlsson, som åläggs ordförandeskapet till dess att fullmäktiges presidium utsetts,
enligt kommunallagen 40 §. Sammanträdet har kungjorts på anslagstavla och
hemsida och kallelse skickats ut per papperspost 18.1.2018.
Sammanträdet bevistas av XX beslutande ledamöter, varav XX ordinarie.
Ledamöterna NN och NN har på förhand anmält förhinder.
Förslag:
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och
beslutfört.
Beslut:
-------------

§ 2 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
KF § 2
Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige enligt kommunallagen 44 §.
Förslag:
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form.
Beslut:
------------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 26 januari 2018

Sid 3

KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL NR 1 / 25.1.2018

§ 3 PROTOKOLLJUSTERING
KF § 3
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården.
Beslut:
Till protokolljusterare utses NN och NN. [senast OS och C.W-N]
-------------

§ 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE
KF § 4

Förrättas val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige för år 2018, i
enlighet med kommunallagen 40 §.
Fullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av en ordförande
och högst två vice ordförande. Väljs två vice ordförande skall en förste och en andre
vice ordförande utses. Presidiet väljs för ett år i sänder. Hela presidiet utses vid
samma valförrättning.
Enligt Finströms förvaltningsstadga 5 § ska i fullmäktige finnas en (1) videordförande.
Diskussion:
Beslut:
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 26 januari 2018

Sid 4

KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL NR 1 / 25.1.2018

§ 5 KOMMUNSTYRELSENS OCH -FULLMÄKTIGES MÖTESDATUM 2018
KS § 6
År 2017 har kommunstyrelsen hållit 13 protokollförda sammanträden och kommunfullmäktige sex sammanträden. Styrelsens möten har i regel hållits på onsdagar med start kl
16:00 och utöver vid Kommungården även på andra platser i samband med studiebesök.
Fullmäktiges möten har hållits på torsdagar med start kl 19:00 på Kommungården i Godby.
Enligt kommunallagen 41-42 §§ beslutar fullmäktige vilka dagar sammanträden skall äga
rum. Fullmäktige skall även sammanträda då styrelsen eller minst en fjärdedel av
fullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då fullmäktiges ordförande anser
att det behövs.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att under år 2018 hålla sina sammanträden på plats och tid
enligt ordförandes kallelse, men i regel på onsdagar med start kl 16:00 och med cirka två till
tre veckors mellanrum samt med uppehåll för annat än behandling av brådskande ärenden
mellan midsommar och mitten av augusti.
Kommunstyrelsen föreslår därutöver att kommunfullmäktige fastställer följande
sammanträdestillfällen:
- Tor 26 apr kl 19:00, Kommungården i Godby FGS-beslut mm
- Tor 21 jun kl 19:00, Kommungården i Godby Bokslut fastställs
- Tor 20 sep kl 19:00, på plats enligt kallelse
Budget, remissdebatt
- Tor 15 nov kl 19:00, Kommungården i Godby Skatter fastställs
- Tor 20 dec kl 19:00, Kommungården i Godby Budget fastställs
Därutöver sammanträder fullmäktige då styrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktiges
ledamöter begär det för ett visst ärende eller då fullmäktiges ordförande anser att det
behövs, på plats och tid enligt kallelse, företrädesvis på torsdagar med start kl 19:00.
Fullmäktiges sammanträden kan även komma att kombineras med föreläsningar,
seminarier och studiebesök och dessa inleds då i regel en timme före aviserad mötesstart.
Beslut:
Enligt förslag.
KF § 5
Beslut:
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 26 januari 2018

Sid 5

KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL NR 1 / 25.1.2018

§ 6 VALNÄMND FÖR PROPORTIONELLA VAL
KFGE § 3
Fullmäktige utser valnämnd för proportionella val för åren 2016-2019, i enlighet med
förvaltningsstadgan 37 §.
För förrättande av proportionella val utser fullmäktige en centralnämnd för sin mandattid.
Nämnden består av minst tre medlemmar och en personlig ersättare för varje medlem.
Fullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. Som
nämndens sekreterare fungerar fullmäktiges protokollförare, om inte fullmäktige beslutar
något annat.
Diskussion:
Ledamot Viveka Eriksson föreslår Håkan Lundberg som ordförande med Rolf Karlsson som
ersättare, och Regina Lindblom som vceordförande med Jens Söderström som ersättare
samt Christian Rögård som medlem med Freddie Forsman som ersättare.
Ledamot Åke Mattsson understöder förslaget i sin helhet. Inga andra förslag presenteras.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer till valnämnden för proportionella val
för åren 2016-2019:
Håkan Lundberg, ordf
Regina Lindblom, viceordf
Christian Rögård, medlem

Rolf Karlsson, ersättare
Jens Söderström, ersättare
Freddie Forsman, ersättare

KF § 5
Jens Söderström har flyttat bort från kommunen och därmed förlorat sin valbarhet, varför
en ny personlig ersättare för Regina Lindblom behöver utses till fullmäktiges valnämnd för
proportionella val.
Beslut:
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 26 januari 2018

Sid 6

KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL NR 1 / 25.1.2018

§ 7 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I VALNÄMND
KS § 8
Inför presidentvalet 28.1.2018 behöver kommunfullmäktige i enlighet med 5-6 §§ LL om lagtingsoch kommunalval ha en kommunal valnämnd för varje röstningsområde, bestående av fem
ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vicedito.
De fyra valnämndernas sammansättning korrigerades senast i september 2017 då ett antal
ledamöter och suppleanter beviljades befrielse från sina uppdrag och fyllnadsval förrättades.
I december 2017 inkom Tjudö valnämnds viceordförande Kristina Högman med anhållan om
befrielse från sitt uppdrag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avger inför kommunfullmäktige förslag kring huruvida Kristina Högman
beviljas anhållen befrielse från sitt uppdrag i Tjudö valnämnd och ger i så fall förslag gentemot
fullmäktige på fyllnadsval av ny ledamot tillika viceordförande i densamma valnämnden.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Kristina Högman beviljas anhållen
befrielse från sitt uppdrag i Tjudö valnämnd men utan konkret förslag till fyllnadsval.
KF § 7
Beslut:
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 26 januari 2018

Sid 7

KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL NR 1 / 25.1.2018

§ 8 TILLSÄTTANDE AV NÄMNDER OCH REPRESENTANTER
KS § 7
Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder som enligt lag skall finnas i kommunen och de
nämnder som i övrigt behövs för förvaltningen, i enlighet med kommunallagen 51 §.
Valbarhet till nämnder, kommittéer och direktioner regleras i kommunallagen 54 § och
nedanstående gäller därutöver enligt Finströms förvaltningsstadga 53, 55 och 57 §§ beträffande
nämndernas sammansättning:
Kommunfullmäktige utser sju (7) ledamöter till invånarnämnden, varav en ordförande och en
vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare. Nämndens ordförande ska vara
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser sju (7) ledamöter till samhällsnämnden, varav en ordförande och en
vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare. Nämndens ordförande ska vara
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
Lantbruksnämnden är ett fört norra Ålands kommuner gemensamt organ som utses i enlighet
med det avtal som upprättats mellan samarbetskommunerna. Finströms representanter i det
gemensamma organet utses av kommunfullmäktige. [1 ord + pers ers]
Kommunfullmäktige beslöt i januari 2016 att tillsätta nämnderna på bara två år, varför de
behöver utses på nytt för perioden 2018-2019.
Förslag till tillsättande av nämnder och andra organ bereds av kommunstyrelsen.
Noteras att Christoffer Virtanen, personlig ersättare i såväl invånar- som samhällsnämnd, samt
Fredrika Kvist-Mattsson, har flyttat bort från kommunen och därmed förlorat sin valbarhet inför
eventuella omval.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ledamöter till kommunala nämnder.
Diskussion:
Torbjörn Björkman framför att Frederik Pastoor aviserat att han inte önskar stå till förfogande
för omval och föreslår att han efterträds av Per Lindblom samt att övriga ordinarie ledamöter
omväljs. Förslaget vinner understöd.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ordinarie ledamöter i samhällsnämnd,
invånarnämnd och lantbruksnämnd omväljs för perioden 2018-2019 med undantag att Per
Lindblom intar Frederik Pastoors plats i invånarnämnden. Till de ersättarplatser som blivit
vakanta ges inga konkreta namnförslag.
KF § 8
Beslut:
------------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 26 januari 2018

Sid 8

KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL NR 1 / 25.1.2018

§ 9 TILLSÄTTANDE AV KOMMUNSTYRELSE
KF § 9
Tillsättande av jämte valbarhet till kommunstyrelsen regleras i kommunallagen 47-48 §§.
Fullmäktige väljer medlemmar och personliga ersättare i kommunstyrelsen för åren 20182019, i enlighet med förvaltningsstadgan § 50.
Fullmäktige tillsätter en kommunstyrelse, som består av sju (7) medlemmar jämte
personliga ersättare. Av ledamöterna väljer fullmäktige en till ordförande, en till första vice
ordförande och en till andra vice ordförande.
Kommunstyrelsens mandatperiod är två år. De personer som väljs ger sitt skriftliga
medgivande som bilaga till protokollet..
Diskussion:

Beslut:
-------------

§ 1X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl TT:MM.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------

FRÅGESTUND
Under frågestunden diskuterades följande, i enlighet med förvaltningsstadgan 11 §:

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 26 januari 2018

Sid 9

KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL NR 1 / 25.1.2018

BESVÄRSANVISNING
Kommunens myndighet

Datum för sammanträde

Paragraf

Kommunfullmäktige i Finström

25.1.2018

§§ 1-1X

Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer;
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
- 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 för ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 26 januari 2018

Sid 10

