
  
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
17.1.2019 
 

 
Nr 
 
1 

Tid Torsdagen den 17 januari 2019 kl 19:00-19:49 

Plats Kommungården i Godby, Finström 

Närvarande Ledamöter: 
 Mattsson Åke, ordf 
 Karlsson Rolf, viceordf 
 Andersson Leif 
 Björkman Torbjörn 
 Forsman Freddie 
 Gestberg Solveig 
 Granberg Kristian 
 Granesäter Erica 
 Lindblom Regina 
 Lindström Dick 
 Lundberg Helena 
 Lundberg Håkan 
 Nordqvist Vidar 
 Pastoor Frederik 
 Rögård Christian 
 Söderman Ove 
 Wikström-Nordberg Carola 

Ersättare (ej personliga): 
 de Vries Mieke (Lib) 
 Gottberg Kristoffer (S) 
 Thyrén Henrik (C)  
 Sundin Jan (M) 
 Kudinoff Tor (ObS) 
 Boman Carola (C) 
 Blixt Mathilda (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande 
 
 
 
 

 Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 
 Rosenberg-Mattsson Inger, kommunstyrelsens I viceordf 
 Brunström Erik, kommundirektör  

 

Ärenden §§ 1-9 

Underskrifter Godby den 17.1.2019 
 
 
 

 
 
Åke Mattsson, ordf §§ 5-9 

 Rolf Karlsson                              Erik Brunström  
Ordförande §§ 1-4                                 Sekreterare 

Protokolljustering   

 Freddie Forsman 
Protokolljusterare 

Solveig Gestberg 
Protokolljusterare 

Sammanträdeskallelsen kungjord  Godby den 10.1.2019  

Protokollet framlagt till påseende  Godby den 18.1.2019 
 

 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den 
 

 

Underskrift kanslist  
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
17.1.2019 

 
Nr 
 
1 
 

Tid Torsdagen den 17 januari 2019 kl 19:00  

Plats Kommungården i Godby, Finström 

 
Ärenden: 
 
§ 1 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 2 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3 

§ 3 PROTOKOLLJUSTERING 4 

§ 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE 4 

§ 5 KOMMUNSTYRELSENS OCH -FULLMÄKTIGES MÖTESDAGAR 2019 5 

§ 6 VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND 7 

§ 7 VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE 9 

§ 8 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL INVÅNARNÄMNDEN, EG 11 

§ 9 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 11 

FRÅGESTUND 11 

  

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 10.1.2019. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 18.1.2019. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  
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§ 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 för det aktuella året.  
 
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 fullmäktigeupp-
drag lika länge (23 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 10.1.2019. 
Sammanträdet bevistas av 16 beslutande ledamöter, varav 13 ordinarie. 
 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslut-
fört.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

§ 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: 
Enligt förslag. 
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§ 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 Freddie Forsman och Solveig Gestberg. 

§ 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE  

KF § 4  
Förrättas val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige för år 2019, 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) videordfö-
rande. 
 
Diskussion: 
Ledamot Vidar Nordqvist föreslår Åke Mattsson som ordförande. 
Ledamot Håkan Lundberg föreslår Rolf Karlsson som viceordförande. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att utse Åke Mattsson till ordförande och 
Rolf Karlsson till viceordförande för år 2019. 

 
 

 

  



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 1 / 17.1.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 18 januari 2019 Sid 5 

     

 

§ 5 KOMMUNSTYRELSENS OCH -FULLMÄKTIGES MÖTESDAGAR 2019 

KS § 5/9.1.2019 
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.  
 
År 2018 har kommunstyrelsen hållit 16 protokollförda sammanträden och 
kommunfullmäktige sju dito. 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.  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att under år 2019 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 21 mar kl 19:00, Kommungården i Godby, diverse styrdokument mm 
- Tor 20 jun kl 19:00, Kommungården i Godby, Bokslut fastställs  
- Tor 24 okt kl 19:00, på plats enligt kallelse, Budget, remissdebatt  
- Tor 14 nov kl 19:00, Kommungården i Godby, Skatter, avgifter, arvoden 
- Tor 19 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 § 5/17.1.2019 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande sammanträ-
destillfällen:  
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- Tor 21 mar kl 19:00, Kommungården i Godby, diverse styrdokument mm 
- Tor 20 jun kl 19:00, Kommungården i Godby, Bokslut fastställs  
- Tor 24 okt kl 19:00, på plats enligt kallelse, Budget, remissdebatt  
- Tor 14 nov kl 19:00, Kommungården i Godby, Skatter, avgifter, arvoden 
- Tor 19 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: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag, med följande korrigeringar: 
- Tor 20 jun byts mot tor 13 jun 
- Tor 19 dec byts mot tor 12 dec 
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§ 6 VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND  

KS § 6/9.1.2019 
I enlighet med 5 § landskapslag (1970:39) om lagtings- och kommunalval ska kom-
munfullmäktige inom januari månad under valåret tillsätta en centralnämnd för 
kommunalvalet (kommunal centralnämnd) bestående av fem ledamöter, av vilka en 
utses till ordförande och en till vice ordförande. Fullmäktige utser även fem 
ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie 
ledamöterna.  
 

I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet Åland i varje 
kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, president- val och 
Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet 
(centralnämnd) och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i finländska vallagen 
bestäms om kommunal centralvalnämnd. Detta innebär att den kommunala 
centralnämnden fungerar som kommunal centralvalnämnd även vid de finländska 
valen, om inte annorlunda särskilt bestäms.  
 

Under år 2019 hålls såväl lagtings- och kommunalval som riksdagsval och Europa-
parlamentsval.  
 

I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och män vara 
representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något 
annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och ersättare. 
 

Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess att ny nämnd är 
vald i enlighet med 7 § 1 mom landskapslag om lagtings- och kommunalval. 
 

Enligt den nya vallagen och relaterade lagändringar blir centralnämnden framöver 
att benämnas och formellt fungera såsom centralvalnämnd även i åländsk 
lagstiftning. 
 

Centralnämndens aktuella sammansättning är som följer: 
 

Ledamöter   Ersättare (ordningsföljd, ej personliga) 
Holm-Johansson Marine (ordf)  Karlsson Sigmar 
Wallin Karl-Johan (viceordf)  Berndtsson Birger 
Viktorsson Gerd  Andersson Fraenk 
Johansson Inger (vakant)  Erlandsson Brita 
Boman Tage   Isaksson Leif 
 
 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, varav en 
ordförande och en viceordförande, och fem ersättare, i turordningsföljd att träda in, 
till kommunala centralnämnden, för åren 2019-2022. 
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Beslut: 
Enligt förslag, med namn och sammansättning enligt bilaga. Skolning ska ordnas för 
ledamöterna. 

 
KF § 6/17.1.2019 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, varav en 
ordförande och en viceordförande, och fem ersättare, i turordningsföljd att träda in, 
till kommunala centralnämnden, för åren 2019-2022, enligt bilaga. Skolning ska 
ordnas för ledamöterna. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag. 
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§ 7 VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE  

KS § 7/9.1.2019  
Med anledning av förestående lagtings- och kommunalval, riksdagsval samt 
Europaparlamentsval år 2019 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.  
 
För förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning ska tillsättas 
en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordförande och en 
annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, med angivande 
av ordningsföljden för inkallande.  
 
Kommunfullmäktige beslöt (KF §§ 15-16/2018) att befria två ledamöter från en av 
valnämnderna utan att förrätta fyllnadsval för dessa, och i december 2018 har 
ordförande i Godby valnämnd, Ann-Louise Pellas, begärt befrielse från sitt uppdrag 
– som dock ändå upphör när nya nämnder väljs inför år 2019. 
 
Finströms kommun är enligt kommunfullmäktiges beslut (KF § 18/2018) indelat i två 
röstningsområden med angivna röstningsställen och plats för förtidsröstning enligt 
följande: 
 
001 Markusböle, inkl tidigare Tjudö och Emkarby, röstningsställe Breidablick 
002 Godby, inkl röstberättigade som inte antecknats vid någon fastighet, 
röstningsställe kommunbiblioteket vid Källbo skola. Gäller även som 
förtidsröstningsställe.  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, av vilka en utses 
till ordförande och en till vice ordförande, och tre respektive fyra ersättare som 
uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna, till 
valnämnd för 001 Markusböle respektive 002 Godby, jämte valbestyrelse bestående 
av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt tre ersättare för dessa, 
med angivande av ordningsföljden för inkallande, för de allmänna såväl statliga som 
lokala val som arrangeras under åren 2019-2022. 
 
Beslut:  
Enligt förslag, med namn och sammansättning enligt bilaga. Skolning ska ordnas för 
ledamöterna. 
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KF § 7/17.1.2019 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, av vilka en utses 
till ordförande och en till vice ordförande, och tre respektive fyra ersättare som 
uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna, till 
valnämnd för 001 Markusböle respektive 002 Godby, jämte valbestyrelse bestående 
av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt tre ersättare för dessa, 
med angivande av ordningsföljden för inkallande, för de allmänna såväl statliga som 
lokala val som arrangeras under åren 2019-2022. Förslag, med namn och samman-
sättning, enligt bilaga. Skolning ska ordnas för ledamöterna. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag.  
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§ 8 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL INVÅNARNÄMNDEN, EG 

KS § 9/9.1.2018 
Kommunfullmäktigeledamot Erica Granesäter meddelar (bil) att hon bosatt sig på 
annan ort och därför förlorat sin valbarhet till kommunfullmäktige och 
invånarnämnd. Detta gäller även uppdraget som ersättare i NÅHD:s fullmäktige. 
 

Beaktat kommunfullmäktiges röstetal står Henrik Thyrén på tur att träda in i 
fullmäktige varpå Carola Boman flyttas upp till förste ersättare för Centerns lista. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar fullmäktigeledamot 
Erica Granesäters förlorade valbarhet och att hon i fullmäktige därmed efterträds av 
Henrik Thyrén. Kommunstyrelsen för därutöver fram förslag till ny ledamot i 
invånarnämnden samt som ersättare för Roger Höglund i förbundsfullmäktige för 
NÅHD kf.  
 

Beslut: 
Enligt förslag, till invånarnämnden föreslås Mathilda Blixt och till NÅHD Lene-Maj 
Johansson. 

 
KF § 8/17.1.2019 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar fullmäktigeledamot 
Erica Granesäters förlorade valbarhet och att hon i fullmäktige därmed efterträds av 
Henrik Thyrén. Kommunstyrelsen för därutöver fram förslag till ny ledamot i 
invånarnämnden samt som ersättare för Roger Höglund i förbundsfullmäktige för 
NÅHD kf.  
Till invånarnämnden föreslås Mathilda Blixt och till NÅHD Lene-Maj Johansson. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag. 

§ 9 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 
19:49. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande, i enlighet med förvaltningsstadgan 11 §: 
Påsaområdets färdigställande samt moduler till skola och daghem. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 17.1.2019   §§ 1-9 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 1-9 
 
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

