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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL                                              

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 5.2.2015 1/15 

Sammanträdestid Torsdag 5.2.2015, kl. 19.00 
 

 Kommungården, sammanträdesrummet  
Beslutande x Eriksson, Viveka 

x Karlsson, Rolf 
x Sirén, Gustav 
x Mattsson, Åke 
x Brunström, Erik 

- Pastoor, Frederik 
x Granberg, Kristian  
x Lindström, Dick 
- Grönlund, Johanna 
x Gestberg, Solveig 
x Andersson, Leif 
x Gottberg, Kristoffer  
- Lindblom, Per 
x Grüssner, Björn  
x Lignell, Maj-Gun 
x Lundberg, Helena 
- Randelin, Bernt 
 

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

Övriga närvarande x Höglund, Roger 
x Oriander, Niklas  
x Lindblom, Regina 
x Lycke, Per 
x Danielsson, Sven-Anders 
 

  

Paragrafer §§  1 – 10 

Underskrifter Ordförande   
                
  
 

Ordförande 
 

Sekreterare  
 
 

 Viveka Eriksson 
§§ 4-10 

Dick Lindström 
§§ 1-3 

Niklas Oriander 

Protokolljustering Godby den 5.2.2015 

   

 Gustav Sirén       Åke Mattsson    

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 5.2.2015  

   

Intygar Niklas Oriander      
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL                                           

  Utfärdat den 29.1.2015 Sida 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 5.2.2015 2 

Sammanträdestid Torsdag 5.2.2015, kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet   
 
Ärenden: 
 
1 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
2 § Protokolljusterare 
3 § Val av ordförande och viceordförande  
4 § Föredragningslistan  
5 § Sammanträdesdagar  
6 § Val av kommunal centralvalnämnd  
7 § Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag  
8 § Val av valnämnder och valbestyrelse  
9 § Anhållan om tjänstledighet alternativt uppsägning 
10 § Besvärsanvisning  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

Kommungården i Godby  

   Den 5 februari 2015 Niklas Oriander   
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 1 
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet 
närvarande. 
 
Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 6 öppnas sammanträdet av 
den fullmäktigeledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kom-
munen och denna leder ordet till ordförande och vice ordförande har valts för 
fullmäktige. 
Beslut: 
I egenskap av den ledamot som längst innehaft ett 
fullmäktigeuppdrag i kommunen öppnades sammanträdet av 
Dick Lindström. Namnupprop förrättades och kungörelsen för 
sammanträdet föredrogs. Sammanträdet konstaterades vara 
lagligen sammankallat och beslutfört. 
 

 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 2 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Gustav Sirén och Åke 
Mattsson. 

 

VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE 

Kfm § 3 
Förrättas val av ordförande och vice ordförande i kommunfull-
mäktige för år 2015. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige valde enhälligt Viveka Eriksson till 
ordförande och Rolf Karlsson till viceordförande för 
kommunfullmäktige år 2015. 
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FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 4 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan.  

 
 
 

 

SAMMANTRÄDESDAGAR 

Kfm § 5 
Beslut fattas om vilka dagar kommunfullmäktiges samman-
träden skall äga rum. 
 
I regel har kommunfullmäktiges sammanträden ägt rum på torsdagar kl.19.00, 
då behov av sammanträde förelegat.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att kommunfullmäktiges 
sammanträden i regel äger rum på torsdagar kl. 19.00, då 
behov av sammanträde föreligger. 
 

 
 
 
 

VAL AV KOMMUNAL CENTRALVALNÄMND  
 
Kst § 8/28.1.2015 

 
Enligt LL om lagtingsval och kommunalval skall 
kommunfullmäktige tillsätta en centralvalnämnd för 
kommunalvalet bestående av fem ledamöter, av vilka en utses 
till ordförande och en till vice ordförande. Fullmäktige skall även 
utse fem ersättare vilka uppställs i den ordning de avses träda 
in istället för de ordinarie ledamöterna. 
Enligt tidigare praxis har centralvalnämnden även fungerat som 
centralvalnämnd vid förekommande statliga val. 
Under år 2015 skall kommunerna ordna riksdagsval samt 
lagtings- och kommunalval. 
 
Nämnden har haft följande sammansättning: 
 
Ordförande:   Margareta Brändström, Bjärström 
Viceordförande: Karl-Johan Wallin, Emkarby 
Ledamöter:  Gerd Viktorsson, Godby 
  Inger Johansson, Ämnäs 
  Tage Boman, Stålsby 
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Ersättare: Sigmar Karlsson, Birger Berndtsson, Fraenk 
Andersson, Brita Erlandsson och Leif Isaksson 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
centralvalnämnden bibehåller ovan nämnda sammansättning. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------------  

Kfm § 6 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att den 
kommunala centralvalnämnden bibehåller följande 
sammansättning:  
Ordförande:   Margareta Brändström, Bjärström 
Viceordförande: Karl-Johan Wallin, Emkarby 
Ledamöter:  Gerd Viktorsson, Godby 
  Inger Johansson, Ämnäs 
  Tage Boman, Stålsby 
 
Ersättare: Sigmar Karlsson, Birger Berndtsson, Fraenk 
Andersson, Brita Erlandsson och Leif Isaksson. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 
 

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG 

Kst § 9/28.1.2015 
Följande personer anhåller om befrielse från sina 
förtroendeuppdrag i valnämnder: 

• Lars-Yngve Johansson, ordförande i Emkarby valnämnd 
• Magnus Kraufvelin, ledamot i Markusböle valnämnd 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar de 
sökande befrielse från sina respektive förtroendeuppdrag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

Kfm § 7 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att följande 
sökanden beviljas befrielse från sina förtroendeuppdrag: 

• Lars-Yngve Johansson, ordförande i Emkarby valnämnd 
• Magnus Kraufvelin, ledamot i Markusböle valnämnd 

Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE  
 
Kst § 10/28.1.2015 

Med anledning av förestående riksdagsval samt lagtings- och 
kommunalval på Åland år 2015 ska kommunfullmäktige i 
enlighet med 6 § i LL om lagtings och kommunalval under 
valåret i god tid före valen tillsätta en valnämnd för varje 
röstningsområde bestående av fem ledamöter, av vilka en utses 
till ordförande och en till vice ordförande samt en valbestyrelse. 
Kommunfullmäktige utser även minst tre ersättare som 
uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie 
ledamöterna. 
Finström består av fyra röstningsområden och har haft som 
praxis att utse lika många ersättare som ordinarie medlemmar i 
valnämnderna och valbestyrelsen.  
Nuvarande sammansättningar presenteras i bilaga B § 9/15 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige ledamöter i 
valnämnder och valbestyrelse i enlighet med bilaga B § 9/15 
kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget 
-------------------  

Kfm § 8 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfulläktige tillsätter 
valnämnder och valbestyrelsen i enlighet med bilaga A § 8/15 
kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 

 
 

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET ALTERNATIVT UPPSÄGNING 

Kst § 6/28.1.2015 
Kommundirektörens fru har erbjudits och accepterat ett ettårigt 
FN uppdrag i Afrika. Med anledning av detta anhåller 
kommundirektören i första hand om tjänstledighet från 1.3.2015 
till 28.2.2016 och i andra hand om uppsägning från och med 
1.3.2015 ifall tjänstledighet inte beviljas. Uppsägningstiden är 2 
månader och uppsägningsanmälan är daterad och diarieförd 
den 23 december 2014, bilaga A1 § 6/15 kst. 
Styrelseordförandes förslag: 
Med tanke på den förändringsprocess kommunen befinner sig i 
föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige att uppsägningen 
beviljas samt att fullmäktige utser en rekryteringskommitté 
bestående av presidiet för kommunstyrelse och fullmäktige.  
Vidare föreslås att ekonomichef Ida Eklund förordnas till t.f. 
kommundirektör från 1.3.2015 fram tills dess att en ny 
kommundirektör tillträder.  
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Beslut: 
Konstateras att formell anhållan om tjänstledighet inlämnades 
till mötet, bilaga A2 § 6/15 kst. Kommunstyrelsen godkände 
styrelseordförandes förslag.   
Jäv: 
Kommundirektören anmälde jäv. Kommunstyrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och kommundirektören deltog inte i ärendets 
behandling.  
----------------------  

Kfm § 9 
Bilaga B1 och B2 § 9/15 kfm. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
kommundirektören beviljas uppsägning från och med 1.3.2015. 
Vidare föreslår kommunstyrelsen att ekonomichef Ida Eriksson 
förordnas till t.f. kommundirektör från 1.3.2015 fram till dess att 
en kommundirektör tillträder. 
Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige utser en 
rekryteringskommitté bestående av presidiet för 
kommunstyrelse och fullmäktige.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet.  
Jäv: 
Kommundirektören anmälde jäv. Kommunstyrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och kommundirektören deltog inte i ärendets 
behandling.  
 
 

BESVÄRSANVISNING 

 
Kfm § 10 

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 19:48. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
 

 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande ärenden: 
• Socialkansliets utrymmen 
• Kommunens personalprogram  
• Rekrytering av planerings- och utvecklingschef  
• Anhållan om medel för 

kommunsammanslagningsutredning 
• Anslutningsväg till Påsa/Sanbol områden. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträd  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 5.2.2015   §§ 1-10 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
1-8 
 
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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