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Erik Brunström, vik kommundirektör, enligt uppdrag á Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 14.1.2016. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 22.1.2016. 
 

Intygar Erik Brunström, vik. kommundirektör  



                                                                 KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 1 / 21.1.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 22 januari 2016 Sid 3 

     

 

§ 1 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KFGE § 1  
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till 
antalet närvarande.  
Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga 5 § öppnas sammanträdet av den 
fullmäktigeledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen, och denne 
leder ordet tills ordförande och vice ordförande har valts för fullmäktige 
Formalia rörande sammanträdets sammankallande regleras i förvaltningsstadgan 12-15 §§, 
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 kungjordes och sammankallades 14.1, och bevistas av 17 beslutande 
ledamöter, varav samtliga ordinarie invalda. 

 
Beslut: 
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 
 

§ 2 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KFGE § 2  
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
  
Förslag: 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 3 VALNÄMND FÖR PROPORTIONELLA VAL 

KFGE § 3 
Fullmäktige utser valnämnd för proportionella val för åren 2016-2019, i enlighet med 
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. 
 
Diskussion: 
Ledamot Viveka Eriksson föreslår Håkan Lundberg som ordförande med Rolf Karlsson som 
ersättare, och Regina Lindblom som vceordförande med Jens Söderström som ersättare 
samt Christian Rögård som medlem med Freddie Forsman som ersättare. 
Ledamot Åke Mattsson understöder förslaget i sin helhet. Inga andra förslag presenteras. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer till valnämnden för proportionella val 
för åren 2016-2019: 
 
 Håkan Lundberg, ordf Rolf Karlsson, ersättare 
 Regina Lindblom, viceordf Jens Söderström, ersättare 
 Christian Rögård, medlem Freddie Forsman, ersättare 
------------- 
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§ 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE  

KFGE § 4  
Förrättas val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige för år 2016, 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) videordförande. 
 
Diskussion: 
Ledamot Regina Lindblom föreslår Viveka Eriksson som ordförande. 
Ledamot Roger Höglund föreslår Rolf Karlsson som viceordförande. 
Ledamot Åke Mattsson understöder båda förslagen. Inga andra förslag presenteras. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige väljer Viveka Eriksson till ordförande och Rolf Karlsson till 
viceordförande för kommunfullmäktige för år 2016. 
------------- 

 

§ 5 PROTOKOLLJUSTERARE 

KFGE § 5  
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Roger Höglund och Regina Lindblom.  
------------- 
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§ 6 SAMMANTRÄDESDAGAR  

KFGE § 6 
Beslut 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, enligt kallelse, då behov av sammanträde förelegat.  
 
Beslut:  
Kommunfullmäktiges beslutar att sammanträden i regel äger rum på torsdagar, klockan 
19:00, på kommungården i Godby, enligt kallelse, då behov av sammanträde förelegat.  
 
------------- 
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§ 7 DETALJPLANEÄNDRING GODBY ÅOF 

BN § 81/ 29.09.2015 
Ålands omsorgsförbund k.f. har kontaktat Finströms kommun med önskemål om 
arrende (senare köp) av parkmark. Planerings- och utvecklingschefen har skrivit 
ett tjänsteutlåtande i ärendet. Se bilaga bilaga A§81 BN/15. 
Föredragande tjänsteman: Planerings- och utvecklingschefen. 
 

Förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Finströms kommun avslår 
ansökan så som den nu är formulerad. Därtill föreslår byggnadsnämnden att 
kommunen på Ålands Omsorgsförbund k.f.s bekostnad medger detaljplane-prövning för att 
ändra ifrågavarande parkremsas användningsändamål så att det kan säljas till Ålands 
Omsorgsförbund k.f. 
 

Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
 

KST § 223/21.10.2015 
Konstateras: 
Efter byggnadsnämndens behandling av frågan 29.9 har från markägare 12.10 
inkommit anhållan om detaljplanering. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med byggnadsnämndens förslag att anhållan 
om inlösen av markområde enligt bilaga avslås, samt att anhållan om 
detaljplaneändring behandlas vid inkommande styrelsemöte 4.11.2015. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KST § 253/4.11.2015 
Ålands omsorgsförbund kf anhåller om lov att ändra detaljplan för tomt 3 i kvarter 
10 i Godby, enligt bilaga. De anhåller med anledning därav om att målsättningen 
för planläggningen fastställs och att planläggaren Tiina Holmberg godkänns som 
planerare. Åtgärden förutsätter även en senare marköverlåtelse mot betalning. 
Syftet med den tänkta detaljplaneändringen är att ändra användningsändamål för 
en ca 6,5 m bred remsa av parkmark till tomtmark vid södra tomtgränsen, för att 
kunna anlägga en handikappanpassad gårdsstig runt byggnaden, på egen tomt. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att målsättningarna 
för föreslagen detaljplaneändring avseende tomt 3 i kvarter 10 i Godby fastställs 
enligt bilaga, samt att Tiina Holmberg godkänns som planläggare. 
Initiativtagaren Ålands omsorgsförbund kf åläggs kostnaderna för upprättandet av 
planen samt för kommunens handläggningskostnader. 
På området pågående byggnadsprojekt får fortgå och färdigställas i enlighet med 
beviljade lov och inom ramen för nu gällande detaljplan. 

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 7/2016 

 
Vid en eventuell överlåtelse av aktuell tomtmark tillämpas kommunens då gällande 
prissättning för bostadstomter. 
 
Konstateras: 
Till följd av nytillkommen information i frågan anser vik kommundirektören att 
ärendet med fördel kunde återremitteras i väntan på korrigerat planförslag. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet. 
 

KST § 263/18.11.2015 
Ålands omsorgsförbund kf har inkommit med en förnyad anhållan om lov att ändra 
detaljplan för tomt 3 i kvarter 10 i Godby, enligt bilaga. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att begära byggnadsnämndens utlåtande i fråga om 
Ålands omsorgsförbunds anhållan om lov att ändra detaljplan för tomt 3 i kvarter 
10 i Godby, enligt bilaga. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
 

BN § 103/15.12.2015 
Planerings- och utvecklingschefen har skrivit ett tjänsteutlåtande, se bilaga A, i 
ärendet vari behov av ändringar av de önskade målsättningarna för detaljplanering 
framkommer. 
 
Dick Lindström anmälde jäv. Jävet godkändes och Dick Lindström avlägsnade sig 
från lokalen under ärendets behandling. Carola Boman utsågs till ordförande för 
ärendet. 
 
Förslag:  
Byggnadsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande 
som sitt utlåtande till kommunstyrelsen. 

 
Beslut:  
Byggnadsnämnden ställer sig bakom planerings- och utvecklingschefens utlåtande som 
skickas vidare till kommunstyrelsen. 
 

KST § 7/13.1.2016 
Konstateras: 
Rolf Karlsson anmäler och beviljas jäv. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 7/2016 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tiina Holmberg som planläggare för den anhållna 
detaljplaneändringen, och föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna för 
föreslagen detaljplaneändring avseende tomt 3 i kvarter 10 i Godby fastställs enligt bilaga, 
men i enlighet med byggnadsnämndens utlåtande (BN § 103/2015) förutsätts att 
verksamhetens behov av parkeringsplatser redovisas i kommande detaljplan och att 
desamma ryms inom egen tomt.  
Initiativtagaren Ålands omsorgsförbund kf åläggs kostnaderna för upprättandet av planen 
samt för kommunens handläggningskostnader. 
På området pågående byggnadsprojekt får fortgå och färdigställas i enlighet med beviljade 
lov och inom ramen för nu gällande detaljplan. 
Vid en eventuell kommande överlåtelse av aktuell tomtmark tillämpas kommunens då 
gällande prissättning för bostadstomter. 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFGE § 7/21.1.2016 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna för föreslagen 
detaljplaneändring avseende tomt 3 i kvarter 10 i Godby fastställs enligt bilaga, men i 
enlighet med byggnadsnämndens utlåtande (BN § 103/2015) förutsätts att verksamhetens 
behov av parkeringsplatser redovisas i kommande detaljplan och att desamma ryms inom 
egen tomt.  
 
Diskussion: 
Ledamot Rolf Karlsson anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets avgörande. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
------------- 
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§ 8 MELLANKOMMUNAL OMBUDSSTÄMMA 

KST § 9 
 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 istället i skärgårdskommunernas ombudsstämma.  

 
 Vik kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
sammankalla en för kommunerna Finström, Geta, Saltvik och Sund mellankommunal 
ombudsstämma, för fördelning av regionens kommunala representanter till olika 
gemensamma organ samt för diskussion om norråländska samarbeten, och utser 
kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens ordförande, med respektive 
viceordförande som ersättare, jämte vik kommundirektören, som ombud till den 
mellankommunala ombudsstämman, som bör hållas kring månadsskiftet februari/mars 
2016. Övriga kommuner anmodas att utse sina ombud till stämman. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFGE § 8/21.1.2016 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
sammankalla en för kommunerna Finström, Geta, Saltvik och Sund mellankommunal 
ombudsstämma, för fördelning av regionens kommunala representanter till olika 
gemensamma organ samt för diskussion om norråländska samarbeten, och utser 
kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens ordförande, med respektive 
viceordförande som ersättare, jämte vik kommundirektören, som ombud till den 
mellankommunala ombudsstämman, som bör hållas kring månadsskiftet februari/mars 
2016. Övriga kommuner anmodas att utse sina ombud till stämman. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
------------- 
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§ 9 VAL AV REVISORER  

KFGE § 9  
Fullmäktige utser revisorer för åren 2016-2019, enligt förvaltningsstadgans 94 §. 
 
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: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet bordläggs. 
------------- 
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§ 10 TILLSÄTTANDE AV NÄMNDER OCH REPRESENTANTER  

KFGE § 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 53, 55 och 57 §§ beträffande 
nämndernas sammansättning: 
 
Kommunfullmäktige utser sju (7) ledamöter till invånarnämnden, varav en ordförande och 
en vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare. Nämndens ordförande ska 
vara ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser sju (7) ledamöter till samhällsnämnden, varav en ordförande och 
en vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare. Nämndens ordförande ska 
vara ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Lantbruksnämnden är ett kommungemensamt organ som utses i enlighet med det avtal 
som upprättats mellan samarbetskommunerna. Finströms representanter i det kommun-
gemensamma organet utses av kommunfullmäktige. [1 ord + pers ers] 
 
Diskussion: 
Ledamöterna Sven-Anders Danielsson föreslår att invånar- respektive samhällsnämnden 
tillsätts på två år, med hänvisning till kommande uppföljning av nämndreformen. 
Förslaget vinner understöd. 
Vidar Nordqvist, Rolf Karlsson, Linda Pussinen, Jens Söderström och Miina Fagerlund ger 
förslag till nämndsammansättningar, enligt bilaga.  
Samtliga förslagen vinner understöd och inga andra förslag presenteras. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att tillsätta nämnderna på bara två år, och att 
invånarnämnden, samhällsnämnden samt lantbruksnämnden tillsätts enligt bilaga. 
------------- 
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§ 11 TILLSÄTTANDE AV KOMMUNSTYRELSE  

KFGE § 11 
Tillsättande av jämte valbarhet till kommunstyrelsen regleras i kommunallagen 47-48 §§. 
 
Fullmäktige väljer medlemmar och personliga ersättare i kommunstyrelsen för åren 2016-
2017, i enlighet med förvaltningsstadgan § 50. 
 
Fullmäktige tillsätter en kommunstyrelse, som består av sju (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.  
 
Diskussion: 
Ledamöterna Håkan Lundberg respektive Regina Lindblom ger förslag till kommunsty-
relsens sammansättning.  
Förslagen vinner understöd och inga andra förslag presenteras. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att kommunstyrelsen för åren 2016-2017 tillsätts 
enligt bilaga. Medgivanden bifogas som kompletterande bilagor. 
------------- 
 

MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 19:43. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 

 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande: 
 
Kommungårdens tillgänglighet för handikappade. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 21.1.2016   §§ 1-11 
 
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 på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 

 


