
  
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
KALLELSE 
 
30.1.2020 
 

 
Nr 
 
1 

Tid Torsdagen den 30 januari kl 19:00- 

Plats Kommungården i Godby, Finström 

Närvarande Ledamöter: 
 Andersson Leif 
 Berglund Jenny 
 Berndtsson Cecilia 
 Blixt Mathilda 
 Danielsson Sven-Anders 
 Fagerlund Miina 
 Forsman Freddie 
 Gestberg Solveig 
 Höglund Roger 
 Johansson Lene-Maj 
 Johns Elof 
 Kanborg Andreas 
 Karlsson Leif 
 Lycke Per 
 Mattsson Åke 
 Rådland Bodil  
 Söderman Ove 

Ersättare (ej personliga): 
 Karlsson Rolf (C) 
 Granberg Kristian (M/lib) 
 Lundberg Helena (S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande 
 
 
 
 

 Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 
 Eklund Ida, ekon.chef/tf k.dir  
 Frisk Carolina, PoS-chef 
 Lundström Aron, PoU-chef 
 Zetterman Tiina, vik ekonomichef 

Ärenden §§ 1- 

Underskrifter Godby den 30.1.2020 
 
 
 

 
 
  

 NN                             Ida Eklund  
Ordförande                                Sekreterare 

Protokolljustering   

 NN 
Protokolljusterare 

NN 
Protokolljusterare 

Sammanträdeskallelsen kungjord  Godby den 4.12.2019  

Protokollet framlagt till påseende  Godby den 13.12.2019 
 

 

Intygar Ida Eklund, tf.kommundirektör  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den 
 

 

Underskrift Barbro Malmlund-Sundblom, 
kanslist 
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
30.1.2020 

 
Nr 
 
1 
 

Tid Torsdagen den 30 januari 2020 kl 19:00  

Plats Kommungården i Godby, Finström 

 
Ärenden: 
 
§ 1 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 2 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3 

§ 3 PROTOKOLLJUSTERING 3 

§ 4 VALNÄMND FÖR PROPORTIONELLA VAL 4 

§ 5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE 5 

§ 6 SAMMANTRÄDESDAGAR 6 

§ 7 VAL AV KOMMUNSTYRELSE 7 

§ 8 VAL AV INVÅNARNÄMND 8 

§ 9 VAL AV SAMHÄLLSNÄMND 9 

§ 10 VAL AV REPRESENTANTER TILL LANTBRUKSNÄMNDEN 10 

§ 11 MELLANKOMMUNAL OMBUDSSTÄMMA 11 

§ 12 VAL AV REVISORER 12 

§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 13 

FRÅGESTUND 13 

  
  

Ida Eklund, tf.kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 24.1.2020. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 31.1.2020. 
 

Intygar Ida Eklund tf. kommundirektör  
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§ 1 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 1  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
Formalia rörande sammanträdets sammankallande regleras i förvaltningsstadgan 
13-14 §§, namnupprop 18 §, och beslutförhet enligt kommunallagen 23 §. 
  
Konstateras: 
I egenskap av den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen 
öppnas sammanträdet av Sven-Anders Danielsson.  
Sammanträdet har kungjorts på kommunens elektroniska anslagstavla och kallelse 
skickats ut per e-post 24.1.2020. 
Sammanträdet bevistas av XX beslutande ledamöter, varav XX ordinarie. 
Ledamoten Mathilda Blixt och Leif Andersson 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: 

§ 3 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 3  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 
Beslut:  
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§ 4 VALNÄMND FÖR PROPORTIONELLA VAL 

KF § 4 

Fullmäktige utser valnämnd för proportionella val för åren 2016-2019, i enlighet 
med 26 § kommunallag för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) samt 
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.  

 

Beslut: 
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§ 5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE 

 
KF § 5  

I enlighet med 40 § kommunallag för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) och 
förvaltningsstadgan 5 § förrättas val av ordförande och vice ordförande i 
kommunfullmäktige för året. 
Fullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av en ordförande 
och en vice ordförande. Presidiet väljs för ett år i sänder.  
 

Beslut:  
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§ 6 SAMMANTRÄDESDAGAR 

 
KF § 6  

Beslut ska fattas om vilka dagar kommunfullmäktiges sammanträden skall äga rum, 
enligt förvaltningsstadgans 6 §. Fullmäktige ska 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. 
Under föregående mandatperiod har kommunfullmäktiges sammanträden i regel 
ägt rum på torsdagar kl 19. 

För planeringsändamål nedan preliminära tider som kan ändras vid behov: 

 

Torsdag 5 mars  

Torsdag 11 juni 

Torsdag 22 oktober 

Torsdag 12 november 

Torsdag 10 december 

 

Beslut:  

 

   
  



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     KALLELSE 1 / 30.1.2020 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 31 januari 2020 Sid 7 

     

 

§ 7 VAL AV KOMMUNSTYRELSE 

 KF § 7  
Tillsättande av jämte valbarhet till kommunstyrelsen regleras i kommunallagen 48 § 
kommunallag för landskapet Åland (ÅFS 1997:73). I enlighet med den ska 
kommunfullmäktige tillsätta en styrelse vid ett sammanträde som 
kommunfullmäktige håller i januari. Fullmäktige väljer medlemmar och personliga 
ersättare i kommunstyrelsen för två år, i enlighet med förvaltningsstadgan § 48. 
 
Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse, som består av 5-7 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. 
 
Beslut:  
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§ 8 VAL AV INVÅNARNÄMND 

 KF § 8  
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 §. 
Nedanstående gäller enligt Finströms förvaltningsstadga 53 § beträffande 
invånarnämndens sammansättning: 
 
Kommunfullmäktige utser 5-7 ledamöter till invånarnämnden, varav en ordförande 
och en vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare. Nämndens 
ordförande ska om möjligt ingå i kommunfullmäktige. 
 
Beslut:  
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§ 9 VAL AV SAMHÄLLSNÄMND 

 KF § 9  
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 §. 
Nedanstående gäller enligt Finströms förvaltningsstadga 58 § beträffande 
samhällsnämndens sammansättning: 
 

Kommunfullmäktige utser 5-7 ledamöter till samhällsnämnden, varav en ordförande 
och en vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare. Nämndens 
ordförande ska om möjligt ingå i kommunfullmäktige. 
 

Beslut:  
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§ 10 VAL AV REPRESENTANTER TILL LANTBRUKSNÄMNDEN 

 KF § 10  
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 §. 
 

Nedanstående gäller enligt Finströms förvaltningsstadga 62 § beträffande 
lantbruksnämndens sammansättning: 
Lantbruksnämnden är ett kommungemensamt organ som utses i enlighet med det 
avtal som upprättats mellan samarbetskommunerna. Finströms representanter i 
det kommungemensamma organet utses av kommunfullmäktige. [1 ord + pers ers] 
 

Beslut:  
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§ 11 MELLANKOMMUNAL OMBUDSSTÄMMA 

KS § 13 / 22.1.2020 
 

KomL. §§ 80-83 
En överenskommelse om sammankallande av en mellankommunal ombudsstämma 
träffas på initiativ av fullmäktige i en kommun. 
Varje deltagande kommun representeras vid ombudsstämman av högst tre ombud, 
vilka utses av fullmäktige. Fullmäktige kan även utse personliga ersättare för 
ombuden. Valbar är envar som är valbar till kommunfullmäktige, men också 
kommundirektören. 

Ombudsstämman sammankallas sålunda efter nyval för val av representanter för 
Norra Åland i olika organ där regionens kommuner skall vara företrädda. 
Finströms kommun kan åta sig att sammankalla en ombudsstämma för ovanstående 
frågor för kommunerna på den fasta delen av norra Åland; Finström, Geta, Saltvik 
och Sund. Vårdö deltar i skärgårdskommunernas ombudsstämma men till följd av 
bl.a KST och kommunstrukturlagen där Vårdö ingår i Norra Åland bör även Vårdö 
ingå i ombudsstämman. 

 

Tf. Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att sammankalla en för kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och 
Vårdö mellankommunal ombudsstämma, för fördelning av regionens kommunala 
representanter till olika gemensamma organ samt för diskussion om norråländska 
samarbeten. Vidare utses kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens 
ordförande, med respektive viceordförande som ersättare, jämte 
kommundirektören, med vikarierande kommundirektör som ersättare som ombud 
till den mellankommunala ombudsstämman, som bör hållas i februaris första hälft. 
Övriga kommuner anmodas att utse sina ombud till stämman vars mandatperiod 
föreslås sträcka sig t.o.m. år 2023 och som kan sammankallas vid behov under 
perioden. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 
KF § 11  

Beslut:  
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§ 12 VAL AV REVISORER 

KF § 12  
Fullmäktige utser revisorer för åren 2020-2023, enligt förvaltningsstadgans 128 §. 
För den granskning av förvaltningen och räkenskaperna som ska utföras för varje 
löpande räkenskapsår, väljer kommunfullmäktige efter nyval för sin mandatperiod 
två revisorer jämte personliga ersättare samt ett officiellt revisorsamfund. 
 
Kommunfullmäktige utser en av revisorerna till ordförande och en till vice 
ordförande. 
 

Beslut:  
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§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 

 

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat 
XX:XX. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
 

FRÅGESTUND 

  
 


