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§ 44 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 45 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3 

§ 46 PROTOKOLLJUSTERING 3 

§ 47 BUDGET: BUDGET- OCH PROJEKTUPPFÖLJNING 4 

§ 48 INTEGRATIONSPROGRAM 5 

§ 49 ÄNDRING AV TJÄNST – BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSCHEF 6 

§ 50 FASTSTÄLLANDE AV MÅLSÄTTNINGAR FÖR DETALJPLAN SANDBOL 5:78 8 

§ 51 RIVNING AV KOMMUNALA BYGGNADER I GODBY 10 

§ 52 INSTRUKTION FÖR BYGGNADSKOMMITTÉER 11 

§ 53 ROSENGÅRDS TILLBYGGNAD 12 

§ 54 FYLLNADSVAL KOMMUNSTYRELSEN JÄMTE VAL AV VICEORDFÖRANDE 13 

§ 55 VAL AV NÄMNDEMAN 14 

§ 56 FÖRLORAD VALBARHET KOMMUNFULLMÄKTIGE 15 

§ 57 BEGÄRAN OM BEFRIELSE JÄMTE FYLLNADSVAL ÅKF-STÄMMAN 16 

§ 58 FYLLNADSVAL FULLMÄKTIGES VALNÄMND 17 

§ 59 FYLLNADSVAL GODBY VALNÄMND 18 

§ 6X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 19 

FRÅGESTUND 19 

  

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Åke Mattsson, kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 12.9.2019. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 20.9.2019. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  
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§ 44 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 44  
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: 
Sammanträdet har kungjorts på anslagstavla och hemsida och kallelse skickats ut 
per papperspost 12.9.2019. 
Sammanträdet bevistas av XX beslutande ledamöter, varav XX ordinarie. 
Ledamoten TB har på förhand anmält förhinder och RL har laga förfall. 
 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört.  
 
Beslut: 
 

§ 45 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 45 
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: 
 

§ 46 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 46  
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 HåL och VN] 

  



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 5 / 19.9.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 20 september 2019 Sid 4 

     

 

§ 47 BUDGET: BUDGET- OCH PROJEKTUPPFÖLJNING   

KS § 128/28.8.2019  
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en uppföljning över perioden januari till 
och med juni 2019, med ett preliminärt årsresultat, enligt bilaga.  
 
Utöver ekonomisk uppföljning ges även en projektuppföljning med fokus på status 
på investeringsprojekt såsom Rosengårds tillbyggnad. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tar budget- och projektuppföljning till kännedom och delger 
desamma till kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 47/19.9.2019 

Kommunstyrelsen delger budget- och projektuppföljning till kännedom till 
kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Beslut: 
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§ 48 INTEGRATIONSPROGRAM 

KS § 132/28.8.2019 
Finströms kommun antog i oktober 2015 ett program för främjande av integration 
och har efter det tagit beslut om och tagit emot kvotflyktingar till kommunen.  
 
Enligt integrationslagen ska kommunen eller flera kommuner tillsammans göra upp 
ett program för att främja integrationen och för att stärka det sektorövergripande 
samarbetet. I 27 § integrationslagen ges förslag på vad kommunernas program för 
integrationsfrämjande kan innehålla.  
 
Programmet ska godkännas i respektive kommuns fullmäktige och ses över vart 
fjärde år, samt  
beaktas i den strategiska planeringen och uppföljningen.  
 
Förslag till reviderat integrationsprogram för 2019 - 2022 enligt bilaga utgör en 
uppdatering av kommunens nu gällande program. Ändringar gentemot gällande 
program markerade med gult. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderat 
integrationsprogram för år 2019-2022 godkänns enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 48/19.9.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderat 
integrationsprogram för år 2019-2022 godkänns enligt bilaga. 
 
Beslut: 
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§ 49 ÄNDRING AV TJÄNST – BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSCHEF 

Bilaga 7: Förslag till ändrad tjänstebeskrivning biblioteks- och kulturchef 
InvN § 61 

Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under 
invånarnämnden föreslås att titeln för biblioteks- och fritidschef ändras till 
biblioteks- och kulturchef. Med anledning av skapandet av två enheter (bibliotek 
och kultur och ungdom och idrott), behöver även tjänstebeskrivningen ändras. 
Personal- och servicechefens förslag:  
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att tjänstetiteln för 
tjänsten biblioteks- och fritidschef ändras till biblioteks- och kulturchef från och 
med 01.08.2018, att ändra tjänstebeskrivningen för tjänsten antas enligt bilaga 7 att 
gälla från nämnda datum, samt att ärendet förs för slutlig behandling till 
fullmäktige. 
Beslut: Enligt förslag. 
 

KS § 48/13.3.2019 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstetiteln för tjänsten 
biblioteks- och fritidschef ändras till biblioteks- och kulturchef från och med 
01.04.2019 och att tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga, att gälla från 
nämnda datum. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 
 

KS § 67/27.3.2019 
Beslutsunderlaget har kompletterats med organisationsschema enligt bilaga.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstetiteln för tjänsten 
biblioteks- och fritidschef ändras till biblioteks- och kulturchef från och med 
01.05.2019 och att tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga, att gälla från 
nämnda datum. 
Beslut: 
Återremitteras i avvaktan på utvärdering av tillfälligt upplägg. 
 

KS § 155/11.9.2019 
Utredaren Carolina Sandell har utfört en utredning om fritidsverksamheten i 
Finströms kommun. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att titeln för tjänsten 
biblioteks- och fritids-chef ändras till biblioteks- och kulturchef från och med 
oktober 2019 och att tjänstebeskrivning antas enligt bilaga. 
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Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 49/19.9.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att titeln för tjänsten 
biblioteks- och fritidschef ändras till biblioteks- och kulturchef från och med oktober 
2019 och att tjänstebeskrivning antas enligt bilaga.  
 
Beslut: 
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§ 50 FASTSTÄLLANDE AV MÅLSÄTTNINGAR FÖR DETALJPLAN SANDBOL 5:78 

SamN § 8/ 29.1.2019 
Bilaga: Målsättningar 
Bilaga: Naturinventering (per e-post) 
Bilaga: Kulturinventering (per e-post) 
Planerare Erica Sundblom har för kommunen utarbetat ett förslag till målsättningar 
för planområde Sandbol 5:78. Kommunen har haft löpande dialog med tjänstemän 
på Landskapsregeringen men med hänvisning till PBL 30 § så ska även ett officiellt 
hörande ske. Även Ålands Elandelslag samt Ålands vatten bör beredas tillfälle att 
höras skriftligen. 
PBL 30 §, Hörande i beredningsskedet 
När en plan utarbetas ska landskapsregeringen samt andra kommuner, 
myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till 
samråd och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen när det är 
ändamålsenligt med tanke på planens syfte och betydelse. 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Samhällsnämnden återremitterar ärendet i väntan på hörande av 
Landskapsregeringen, Ålands vatten, Ålands elandelslag, Finströms 
kommunaltekniska, samt kommunens planläggningsarbetsgrupp. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 

 
SamN § 77/ 28.8.2019 

Bilaga: Förslag till målsättningar 
Bilaga: Planskiss 
Bilaga: FKTAB §1012 – utlåtande om detaljplan 
Planskissen har vart utskickad på hörande till tidigare nämnda instanser. Svar kom 
från Ålands Landskapsregering, Ålands elandelslag, samt Finströms 
kommunaltekniska. Planen har även diskuterats i kommunen 
planläggningsarbetsgrupp. 
Planen har justerats så att bedömningen är att planen är genomförbar med 
avseende på hänsyn till natur- och kulturvärden, tekniska anslutningar, samt 
bostadsbestånd. 
Förslaget innebär att en fornlämning behöver grävas ut. 
Finströms kommunaltekniska har utlåtit sig om på vilka villkor anslutningar till 
området är genomförbara, vilka grundar sig i att exploatörer anlägger all 
kommunalteknik för att sedan av bolaget bli ersatt anslutningsavgifterna. 
Tomterna bör säljas med V, A och FJV-anslutningar inkluderade. 
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Nämnden förordar målsättningarna och ger ärendet vidare till kommunstyrelsen för 
vidare beredning inför fastställande av målsättningar i kommunfullmäktige. 
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Nämnden ger även planerings- och utvecklingschefen i uppdrag att ansöka hos 
landskapet om att rubba vissa fornlämningar för att kunna genomföra planen. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 

 
KS § 135/28.8.2019 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningar för detaljpla-
nering av Sandbol 5:78 fastställs enligt bilaga.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 50/19.9.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningar för detaljpla-
nering av Sandbol 5:78 fastställs enligt bilaga.  
 
Beslut: 
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§ 51 RIVNING AV KOMMUNALA BYGGNADER I GODBY 

KS § 158/11.9.2019 
Enligt budget för år 2019 ska det gamla Godby daghem rivas. I anslutning till diskussioner om vad 
tomten sedan ska användas till har öppnats för möjligheten att slå ihop den med den 
intilliggande tomt kommunen erhållit genom danaarv, för nyttjande inom social verksamhet 
såsom eventuellt seniorboende i privat regi.  På danaarvstomten finns ett äldre bostadshus vars 
utformning och skick inte talar för bevarande för ändamålet, utan med fördel kunde rivas 
tillsammans med daghemmet. I närområdet finns även ett till Linneastugan hörande förråd, 
alldeles intill Rosengård. Förrådet nyttjas inte, är i dåligt skick, står (brand-) säkerhetsmässigt 
besvärande nära Rosengårds huskropp samt i vägen för den tilltänkta tillbyggnaden av 
densamma. 
Enligt budget ska även Södra Längan intill Kommungården i Godby rivas, men den rivningen 
torde med fördel kunna skjutas upp något år, till dess att den nyförvärvade Vägstationen i Godby 
kan tas i bruk fullt ut, då längan till dess fyller en viss funktion som lager mm.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inlämna rivningsanmälan avseende det gamla Godby Daghem, 
danaarvshuset samt Linneastugans förrådsbyggnad, samtliga intill Rosengården i Godby, för 
rivning så snart möjligt under hösten 2019, emedan rivningen av Södra Längan intill 
Kommungården i Godby skjuts upp. Ärendet förs kommunfullmäktige till kännedom. 

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
 
KF § 51/19.9.2019 

Kommunstyrelsen för kommunfullmäktige till kännedom sitt beslut att inlämna rivningsanmälan 
avseende det gamla Godby Daghem, danaarvshuset samt Linneastugans förrådsbyggnad, 
samtliga intill Rosengården i Godby, för rivning så snart möjligt under hösten 2019, emedan 
rivningen av Södra Längan intill Kommungården i Godby skjuts upp.  
 
Beslut: 
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§ 52 INSTRUKTION FÖR BYGGNADSKOMMITTÉER  

KS § 159/11.9.2019 
I anslutning till Rosengårds förestående om- och tillbyggnad ska tillsättas en byggnadskommitté 
och uppstår därmed behov av instruktion för byggnadskommittéer. 
 
Förslag till generell instruktion för byggnadskommittéer enligt bilaga, avsedd att gälla tills vidare 
för de byggnadskommittéer som tillsätts inom kommunen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att instruktion för kommunens byggnads-
kommittéer fastställs enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 52/19.9.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att instruktion för kommunens byggnads-
kommittéer fastställs enligt bilaga. 
 
Beslut: 
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§ 53 ROSENGÅRDS TILLBYGGNAD 

KS § 133/28.8.2019 
Arbetsgruppen för Rosengårds tillbyggnad är i skede att avsluta koncepthandlingar varvid man 
avser uppmärksamma kommunstyrelsen på nyuppkomna behov i och med en utbyggnad. 
 

Interna rockader har skett i flera utrymmen. I den tidigare rapporten där behoven för 
utbygganden redogjordes var ingen ordentlig analys av biutrymmen gjord utan fokus var på 
klientbehoven framöver. Det innebär att tillbyggnadsbehoven är större än tidigare planerat. 
Främst är det korridorsytor och övriga utrymmen såsom teknik och personal som ej är beaktat i 
tillräcklig utsträckning. 
 

För att kompensera detta i kostnaden för utbyggnaden har en genomgång av alla utrymmen 
utförts i konceptskedet.  
 

Arbetsgruppen vill med detta uppmärksamma kommunstyrelsen på de tillkommande behoven 
innan man går vidare med bygglovshandlingar. 
  

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom och diskussion lägesrapport från arbetsgruppen för 
Rosengårds tillbyggnad och beslutar om eventuella riktlinjer för det fortsatta arbetet. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt planerings- och utvecklingschefen att ta fram 
förslag till reviderad projektplan inför nästa kommunstyrelsemöte, där arbetsgruppen torde 
kunna ombildas till byggnadskommitté inför att man går vidare med bygglovshandlingar samt 
stödansökan gentemot landskapsregeringen. 
 

KS § 160/11.9.2019 
PoU-chefens förslag till reviderad projektplan för om- och tillbyggnad av Rosengård enligt bilaga. 
 

Tillsättande av byggnadskommitté torde med fördel kunna skjutas upp till det styrelsemöte som 
hålls efter det att fullmäktige behandlat instruktion för byggnadskommittéer jämte projektdirek-
tiv för Rosengård. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderade projektdirektiv för om- och 
tillbyggnad av Rosengård godkänns enligt bilaga. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 

KF § 53/19.9.2019 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderade projektdirektiv för om- och 
tillbyggnad av Rosengård godkänns enligt bilaga. 
 
Beslut: 
 



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 5 / 19.9.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 20 september 2019 Sid 13 

     

 

§ 54 FYLLNADSVAL KOMMUNSTYRELSEN JÄMTE VAL AV VICEORDFÖRANDE 

KS § 138/28.2.2019 
Kommunstyrelsens viceordförande Inger Rosenberg-Mattsson avled i juli 2019, 
varvid en ny ledamot jämte viceordförande behöver väljas för återstoden av 
mandatperioden 2019.  
 
Tillsättande av kommunstyrelse och val av presidium sker i enlighet med 
kommunallagen 48 §. 
 
Valbar till ledamot i styrelsen är den som har kommunen som sin hemkommun och 
som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet, med undantag enligt 
kommunallagen 47 §. 
 
Rosenberg-Mattsson utgjorde även kommunstyrelsens representant i 
samhällsnämnden. Tillsättande av detta uppdrag kan med fördel tas efter 
fullmäktiges val av ny styrelseledamot. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige a) utser ny ledamot i 
kommunstyrelsen samt b) väljer viceordförande för densamma för återstoden av 
mandatperioden 2018-2019. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 54/19.9.2019 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige a) utser ny ledamot i 
kommunstyrelsen samt b) väljer viceordförande för densamma för återstoden av 
mandatperioden 2018-2019. 
 
Beslut a): 
 
 
Beslut b): 
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§ 55 VAL AV NÄMNDEMAN 

KS § 143/28.8.2019 
Kommunfullmäktige beslöt i mars 2016 att till nämndemän i Ålands tingsrätt för 
åren 2016-2019 utse Sven-Anders Danielsson och Inger Rosenberg-Mattsson. 
 
Med anledning av Rosenberg-Mattssons bortgång behöver en ny nämndeman 
utses.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en ny nämndeman till 
tingsrätten. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att föreslå Solveig Gestberg som ny 
nämndeman till tingsrätten. 

 
KF § 55/19.9.2019 

Kommunstyrelsen föreslår Solveig Gestberg som ny nämndeman till tingsrätten. 
 
Beslut: 
 
 
 
Tillägg för kännedom inför beslut, utöver KS-beredningen: 
 
Lag om nämndemän vid tingsrätten 
2 § Behörighetsvillkor för nämndemän och urvalskriterier 
En nämndeman ska vara finsk medborgare och bosatt i en kommun inom tings-
rättens domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs, hans eller hennes 
handlingsbehörighet får inte ha begränsats och han eller hon ska vara att betrakta 
som lämplig för uppdraget som nämndeman.  
Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. 
Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller vid Brottspåföljdsmyndig-
heten eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller 
tull- eller polisbevakning får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat 
eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet. 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20160675?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=n%C3%A4mndeman#a675-2016
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§ 56 FÖRLORAD VALBARHET KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KS § 13144X/28.8.2019 
Kommunfullmäktigeledamot Regina Lindblom (Lib) har flyttat till annan kommun.  
 
Enligt kommunallagen 36 § gäller att ”Valbar till ledamot i fullmäktige är den som 
har kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon 
kommun i landskapet”. Kommunallagen 16 § anger vidare att ”om en ledamot i ett 
kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller förtroendeuppdraget genast och 
fullmäktige skall konstatera att ledamoten har avgått från sitt uppdrag” samt att 
”Har en ledamot förlorat sin valbarhet i fullmäktige, befriats från uppdraget eller 
avlidit övertas uppdraget för den återstående mandattiden av den i ordningen 
förste ersättaren.” 
 
Förste ersättare på Liberalernas lista är Mieke de Vries, som därmed träder in i 
fullmäktige. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Regina Lindbloms 
förlorade valbarhet som följd av flytt från kommunen, att ledamoten avgått från sitt 
uppdrag samt att hon därmed efterträds av Mieke de Vries som ledamot i 
kommunfullmäktige.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 56/19.9.2019 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Regina Lindbloms 
förlorade valbarhet som följd av flytt från kommunen, att ledamoten avgått från sitt 
uppdrag samt att hon därmed efterträds av Mieke de Vries som ledamot i 
kommunfullmäktige.  
 
Beslut: 
 

  



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 5 / 19.9.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 20 september 2019 Sid 16 

     

 

§ 57 BEGÄRAN OM BEFRIELSE JÄMTE FYLLNADSVAL ÅKF-STÄMMAN 

KS § 145/28.8.2019 
Regina Lindblom har i samband med flytt från Finströms kommun anhållit om 
befrielse från sitt uppdrag som personlig ersättare för Åke Mattsson vid stämman 
för kommunalförbundet Ålands kommunförbund.  
 
Enligt kommunallagen 87 § gäller att ”Valbar till kommunalförbundets organ är den 
som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet”, varför valbarheten 
inte formellt upphört, och 15 § anger att ”En förtroendevald skall handha sitt 
uppdrag under den tid för vilken han eller hon valts och även efter denna tid, tills 
någon annan har valts till uppdraget. Om ett förtroende-uppdrag blir ledigt under 
pågående mandattid skall en ny innehavare av förtroendeuppdraget utses för den 
återstående mandattiden”. Kommunallagens 17 § stadgar att ”En förtroendevald 
som visar giltigt skäl skall beviljas avsked från uppdraget. Avsked beviljas av 
fullmäktige, utom för ledamöterna i en kommitté som beviljas avsked av styrelsen”. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att a) Regina Lindblom beviljas 
befrielse från uppdraget som ersättare vid Ålands kommunförbunds stämma och b) 
ger förslag till ny personlig ersättare för Åke Mattsson i detsamma organet.  
 
Beslut: 
Enligt förslag, som ny ersättare föreslås Fredrik Andersson. 

 
KF § 57/19.9.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att a) Regina Lindblom beviljas 
befrielse från uppdraget som ersättare vid Ålands kommunförbunds stämma och b) 
Fredrik Andersson utses till ny personlig ersättare för Åke Mattsson i detsamma 
organet.  
 
Beslut a): 
 
Beslut b): 
  

  



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 5 / 19.9.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 20 september 2019 Sid 17 

     

 

§ 58 FYLLNADSVAL FULLMÄKTIGES VALNÄMND 

KS § 164/11.9.2019 
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, i enlighet 
med förvaltningsstadgan 37 §.  
  
Fullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. Som 
nämndens sekreterare fungerar fullmäktiges protokollförare, om inte fullmäktige beslutar något 
annat.  
 
Kommunfullmäktige har (KF § 3/2016) tillsatt valnämnden för 2016-2019 enligt följande:  
Håkan Lundberg, ordf  Rolf Karlsson, ersättare  
Regina Lindblom, viceordf  Helena Lundberg, ersättare (sedan KF § 5/2018) 
Christian Rögård, medlem  Freddie Forsman, ersättare 
  
I och med Regina Lindbloms förlorade valbarhet till följd av flytt från kommunen sommaren 2019 
behöver en ny medlem tillika viceordförande utses i valnämnden. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen uppmärksammar kommunfullmäktige på behovet att efter konstaterande av 
Regina Lindbloms förlorade valbarhet utse en ny medlem tillika viceordförande i fullmäktiges 
valnämnd för proportionella val för återstoden av mandatperioden 2016-2019.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 58/19.9.2019 

Kommunstyrelsen uppmärksammar kommunfullmäktige på behovet att efter konstaterande av 
Regina Lindbloms förlorade valbarhet utse en ny medlem tillika viceordförande i fullmäktiges 
valnämnd för proportionella val för återstoden av mandatperioden 2016-2019.  

 
 Beslut: 
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§ 59 FYLLNADSVAL GODBY VALNÄMND 

KS § 146/28.8.2019 
Roland Lindblom i Godby valnämnd har sommaren 2019 flyttat till annan kommun.  
 
Enligt kommunallagen 54 § gäller att ”Valbar till ledamot i en nämnd är den som har kommunen 
som sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet” och 
enligt 16 § gäller att ”Om en ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller 
förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att ledamoten har avgått från sitt 
uppdrag”. 
 
Nämnden består av   Ersättare (ej personliga) 
- Christina Danielsson, ordförande  - Patricia Boman 
- Sven Sjöberg, viceordförande   - Monica Clemes 
- Carl Lars Lindén   - Werner Sundberg 
- Marianne Karlsson 
- Roland Lindblom (har flyttat till annan kommun)  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Roland Lindbloms förlorade 
valbarhet som följd av flytt från kommunen och ger förslag till ny ledamot i Godby valnämnd. 

 
 Beslut: 

 Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs. 
 
KS § 163/11.9.2019 
 Beslut: 
 Kommunstyrelsen för frågan till kommunfullmäktige utan konkret namnförslag. 
 
KF § 59/19.9.2019 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Roland Lindbloms förlorade 
valbarhet som följd av flytt från kommunen och för frågan till kommunfullmäktige utan konkret 
namnförslag till ny ledamot i Godby valnämnd. 

  
Beslut: 
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§ 6X 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 §: 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 19.9.2019   §§ 44-6X 
 
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. 

 

 
Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas 
till: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv  

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

