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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL                              

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 17.10.2013 5/13 

Sammanträdestid Torsdag 17.10.2013, kl. 19.00 
 

 Kommungården, sammanträdesrummet   
Beslutande x Eriksson, Viveka 

x Karlsson, Rolf 
x Sirén, Gustav 
x Mattsson, Åke 
x Brunström, Erik 
- Pastoor, Frederik 
- Granberg, Kristian 
x Lindström, Dick 
x Grönlund, Johanna 
x Gestberg, Solveig 
x Andersson, Leif 
x Gottberg, Kristoffer  
- Lindblom, Per 
x Grüssner, Björn  
- Lignell, Maj-Gunn 
x Lundberg, Helena 
- Randelin, Bernt 
 

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

Övriga närvarande x Höglund, Roger 
x Oriander, Niklas  
x Eriksson, Ida 
x Björkman, Torbjörn 
x Danielsson, Sven-Anders 

  

Paragrafer §§  29 – 34  

Underskrifter Ordförande   
                
  
 
 

Sekreterare  
 
 
 
 

 Viveka Eriksson  Niklas Oriander 

Protokolljustering Godby den 17.10.2013 

   

 Rolf Karlsson    Gustav Sirén      

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 17.10.2013  

   

Intygar Niklas Oriander     
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL                              

  Utfärdat den 10.10.2013 Sida 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 17.10.2013 2 

Sammanträdestid Torsdag 17.10.2013, kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet   
 
Ärenden: 
 
29 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
30 § Protokolljusterare 
31 § Föredragningslistan 
32 § Budgetuppföljning – halvårsrapport  
33 § Kommunens nämndstruktur 
34 § Besvärsanvisning  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

Kommungården i Godby  

   Den 17 oktober 2013 Niklas Oriander  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 29 
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet. 
Beslut: 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat samt 
beslutfört. 
 

 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 30 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Rolf Karlsson och Gustav 
Sirén. 
 
 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 31 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

Kommungården i Godby  

   Den 17 oktober 2013 Niklas Oriander  
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BUDGETUPPFÖLJNING – HALVÅRSRAPPORT  

Kst § 165/11.9.2013 
Ekonomichefen presenterar budgetuppföljningen, bilaga A § 
165. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar budgetuppföljningen och överför 
ärendet till kommunfullmäktiges kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

Kfm § 32 
Budgetuppföljning – halvårsrapport, bilaga A § 32/13 kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig budgetuppföljningen till 
kännedom. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 
 

KOMMUNENS NÄMNDSTRUKTUR 

Kst § 39/6.3.2013 
I samband med budgetbehandlingen 2013 beslöts att ”Se över 
kommunens nämndstruktur och överväga den ekonomiska 
nyttan av en ändring av strukturen”. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av 
tjänstemän och förtroendevalda med uppgift att utreda frågan. 
En mellanrapport ska överlämnas till kommunstyrelsen senast 
30.6.2013 och slutrapport 30.9.2013. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att tillfråga och utse följande personer 
till arbetsgruppen: 
Viveka Eriksson 
Erik Brunström 
Per Lycke  
Ida Eriksson (sammankallare) 
-----------------  

Kst § 169/11.9.2013 
Arbetsgruppen presenterar sin mellanrapport under mötet. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------  

Kst § 192/9.10.2013 
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Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

Kommungården i Godby  

   Den 17 oktober 2013 Niklas Oriander  
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Arbetsgruppens presenterar sin slutrapport under mötet, § 
192/13 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar slutrapporten och överför ärendet 
till kommunfullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------  

Kfm § 33 
Arbetsgruppen presenterar sin slutrapport, bilaga B § 33/13 
kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige diskuterar slutrapporten och återremitterar 
ärendet för vidare beredning. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 34 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 20.30. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
 
 
 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande ärenden: 
 

• Den kommunala snöplogningen 
• De Gamlas Hem 
• Socialförvaltningen 
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträd  Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 17.10.2013   §§ 29-34 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
29-32 
 
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 på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
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