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Erik Brunström, vik kommundirektör, enligt uppdrag á Viveka Eriksson, kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 14.4.2016. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 22.4.2016. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  
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§ 22 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KFGE § 22  
Konstatera 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 kungjordes och sammankallades 14.4, och bevistas av 16 beslutande 
ledamöter, varav 15 ordinarie invalda och en ersättare. 
Ledamoten Regina Lindblom har på förhand anmält förhinder. 
 

Beslut: 
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet såsom lagligen sammankallat och 
beslutfört med hänsyn till antalet närvarande.  
Sammanträdet inleds med en tyst minut för bortgångne suppleanten Björn Grüssner. 
------------- 

§ 23 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KFGE § 23  
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige regleras i kommunallagen 44 §. 
  
Förslag: 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form, med notering att 
en muntlig ekonomisk rapport tas till kännedom i anslutning till innevarande paragraf (23). 
 

Konstateras: 
Måndagen före sammanträdestillfället har inkommit kultur- och fritidschefens uppsägning. 
 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag med tillägg av följande extra ärende: 
§ 29 KULTUR- OCH FRITIDSCHEFENS UPPSÄGNING  
------------- 

§ 24 PROTOKOLLJUSTERARE 

KFGE § 24  
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
 

Beslut:  
Till protokolljusterare utses Kristian Granberg och Erica Granesäter. 
------------- 
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§ 25 ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV SOCIALKANSLIETS LOKALER 

INV § 23 

Ordförande Rolf Karlsson, arbetsgruppen för utredning av socialkansliets lokaler informerade om 
arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen har träffats sju gånger och sett på olika förslag för att 
lösa socialkansliets behov av nya utrymmen. Arbetsgruppen avslutade sitt arbete 26.02.2016 och 
kommer att ge två förslag till kommunstyrelsen.  
 

Personal- och servicechefens förslag:  
Informationen antecknas till kännedom. 
 

Beslut:  
Invånarnämnden antecknar sig informationen till kännedom. Nämnden förordar förslaget om en 
nybyggnad i anslutning till kommungården samt föreslår att styrelsen omgående tillsätter en 
arbetsgrupp för projektering av nybyggnaden. 
 

KST § 50/16.3.2016 
Arbetsgruppen för utredning av socialkansliets lokaler har träffats sju gånger och sett på olika 
förslag för att lösa socialkansliets behov av nya utrymmen. Arbetsgruppen anser sitt arbete 
slutfört per 26.02.2016 och ger två alternativa förslag till kommunstyrelsen (prot o skiss enl bil).  
 

Invånarnämnden har tagit sig förslagen till kännedom och förordar förslaget om en nybyggnad i 
anslutning till kommungården samt föreslår att styrelsen omgående tillsätter en arbetsgrupp för 
projektering av nybyggnaden. 
 

Kommundirektören framhåller att det finns ett stort behov av att få till stånd en långsiktigt 
hållbar lösning för socialkansliets lokaler men att det också finns en osäkerhet kring de framtida 
behoven av utrymmen med hänsyn till den förestående KST-reformen. 
 

Trots förekommande osäkerheter i fråga om framtida utrymmesbehov talar nu mycket för att 
Finströms kommun för överskådlig tid framåt kommer att behöva ha plats för en personalstyrka 
motsvarande den nuvarande och att möjlighet finns för framtida rockader i kanslierna. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att kommunen går in för nybyggnation i 
anslutning till kommungården i Godby motsvarande socialkansliets nuvarande behov i enlighet 
med arbetsgruppens förslag, och beslutar därutöver att tillsätta en ny arbetsgrupp för 
projektering i enlighet med budget och verksamhetsplan för år 2016. Arbetsgruppen bör ha 
beredskap att efter utförd projektering övergå i en mer formell byggnadskommitté ifall beslutet 
blir att bygga nytt. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att arbetsgruppen bör ha ett förslag klart senast utgången av 
september 2016 och att projektets förverkligande ska kunna inledas under år 2017. Till 
arbetsgruppen utses Aron Lundström, Ingela Sjöstrand, Rolf Karlsson, Regina Lindblom och 
Christian Rögård. 

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 25/2016 
  
KFGE § 25/21.4.2016 

Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att kommunen går in för nybyggnation i 
anslutning till kommungården i Godby motsvarande socialkansliets nuvarande behov i enlighet 
med arbetsgruppens förslag  

  
 Diskussion: 
 Ledamoten  
 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag, med tillägget att hänsyn tas till kommande 
behov som kan uppstå till följd av utvecklingen av socialvården. 
------------- 
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§ 26 FYLLNADSVAL CENTRALVALNÄMND 

KST § 40/2.3.2016 
I anslutning till sin uppsägning från anställning som löneräknare (bil) anhåller Margaretha 
Brändström även om befrielse från sitt uppdrag inom centralvalnämnden, där hon i dag är 
ordförande. 
I enlighet med 17 § kommunallagen beviljas befrielse från förtroendeuppdrag av fullmäktige om 
förtroendevald uppvisar giltigt skäl. 
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Margaretha Brändström befrias från sitt 
uppdrag i centralvalnämnden och förrättar fyllnadsval för densamma positionen. 

 

 Beslut: 
Enligt förslag. 

 

KFGE § 21/10.3.2016 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att bevilja Margaretha Brändström befrielse från sitt 
uppdrag i centralvalnämnden men återremitterar frågan om fyllnadsval för posten. 

 

KST § 59/6.4.2016 
Kommunfullmäktige har till styrelsen återremitterat frågan om fyllnadsval till centralvalnämnden 
efter att ordf Margaretha Brändström beviljats befrielse från sitt uppdrag. 
 

Diskussion: 
Ledamoten Lene-Maj Johansson föreslår Marine Holm-Johansson som ny ledamot till 
centralnämnden. Förslaget vinner understöd och inga andra förslag framförs. 
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att gentemot kommunfullmäktige föreslå att Marine Holm-
Johansson, Svartsmara, väljs som ny ledamot till centralnämnden efter befriade Margaretha 
Brändström, och att ny ordförande utses bland de befintliga ordinarie ledamöterna. 

 
KFGE § 26/21.4.2016 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Marine Holm-Johansson, Svartsmara, väljs 
som ny ledamot till centralnämnden efter befriade Margaretha Brändström, och att ny 
ordförande utses bland de befintliga ordinarie ledamöterna. 
 

Centralnämndens nuvarande 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 beslutar enhälligt att återremittera ärendet. 
------------- 
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§ 27 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. 

 
KFGE § 27/21.4.2016 

Vid fullmäktiges frågestund 10.3 noterades följande till protokollet: 
 

Fullmäktiges ordförande Viveka Eriksson önskar att förvaltningen genomför en offertförfrågan 
rörande val av revisorsamfund. Önskemålet omfattas av fullmäktige. 
 

Frågan om val av revisorer omfattas inte av krav på beredning via styrelsen. 
 

Senast uppdraget upphandlades var inför den gångna mandatperioden 2012-2015, varvid 
Audiator Ab utnämndes till revisorsamfund för densamma perioden (KFGE § 25/2012).  
 

Förvaltningen har genomfört en riktad offertförfrågan och erhållit anbud enligt bilaga, 
avseende revisorsamfund för mandatperioden 2016-2019. 
 

Bland de förtroendevalda revisorerna har en ordinarie (man) och en suppleant (kvinna) 
meddelat att de önskar avstå fortsatt uppdrag, medan övriga står till fortsatt förfogande för 
eventuellt omval. 
 
Karl-Johan Åkerfelt (ordf), avstår   Eivor Johansson (ers), står till förfogande  
Magnus Lundberg (vice ordf), står till förfogande Kenneth Hellsten (ers), avstår 
 
Diskussion: 
Ledamoten Solveig Gestberg föreslår BDO Audiator Ab som revisorsamfund. Förslaget 
vinner understöd och ingen däremot. 
Ledamoten Solveig Gestberg föreslår Eivor Johansson som ordinarie revisor med Stefan 
Sjölund som personlig ersättare. Förslaget vinner understöd och ingen däremot. 
Ledamoten Håkan Lundberg föreslår Magnus Lundberg som ordinarie ledamot men med 
bordläggning av val av densammes personlige ersättare. Förslaget vinner understöd och 
ingen däremot. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att för mandatperioden 2016-2019 utse BDO 
Audiator Ab som revisorsamfund. 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att för mandatperioden 2016-2019 till förtroende-
valda revisorer välja Eivor Johansson som ordinarie med Stefan Sjölund som personlig 
ersättare, samt att återvälja Magnus Lundberg som ordinarie, med bordläggning av val av 
densammes ersättare jämte ordförandeskap för revisorerna. 
------------- 
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§ 28 SAMARBETSUTREDNINGEN 

KST § 291/9.12.2015 
Konsulterna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson lade fram och presenterade slutrapporten för 
”Samarbetsutredning för norra Ålands kommuner” den 12 november 2015. 

 

Två olika slag av utökade samarbetsmodeller för Norra Ålands kommuner har utretts: 
• Ett utvidgat samarbete enligt värdkommunmodellen, och  

• En modell med Norra Ålands samarbetskommun (utökat kommunalförbund)  
 

Konsulternas slutsatser är att, ur den kommunala ekonomins, den lokala demokratins och kompetens-

försörjningens perspektiv, samarbetskommunmodellen är att föredra.  
 

I fråga om samgång mellan kommunerna har tre alternativ utretts:  
• Huvudalternativet där Finström, Geta och Sund går samman och bildar en ny kommun,  
• Alternativ B där också Saltvik ingår i den nya kommunen, och  

• Alternativ C där också Saltvik och Vårdö ingår i den nya kommunen.   
 

De olika alternativen har granskats ur fem perspektiv: Kommunal ekonomi, lokal demokrati, fungerande 
närservice, intressebevakning och regional utveckling, samt kompetensförsörjning. Granskningen visar att 

”alla tre samgångsalternativ är att föredra framom nuvarande kommunstruktur”.   
 

Utredarna rekommenderar därför att Finströms, Geta och Sunds kommuner riktar en förfrågan om en 

egentlig kommunindelningsutredning till landskapsregeringen.   
 

Sittande fullmäktige har varit med och beställt utredningen och torde få möjlighet att ta del av 
utredningen samt ta ställning till utredarnas slutsatser och rekommendationer. 

 

Kommunfullmäktige kan ta ställning till något av följande alternativ, utgående från utredningen: 
 

• Kommunen fortsätter som den gör idag 
• Gå in för ett utvidgat samarbete enligt värdkommunmodellen  
• Gå in för en modell med Norra Ålands samarbetskommun. 

• Förfrågan till landskapsregeringen om kommunindelningsutredning  
 

En kommunindelningsutredning kan antas ge mer detaljerad fakta om omständigheter, förutsättningar 
och villkor för ett samgående med en eller flera kommuner. Dessutom hinner det nya landskapsandels-
systemet växa fram, så dess effekter blir kända och kan beaktas. 
 

Att gå in för en kommunindelningsutredning innebär inte att kommunen förbinder sig till samgående med 
någon eller några andra kommuner. En kommunindelningsutredning kan utmynna i en rådgivande 
kommunal folkomröstning, och efter utredning skall såväl landskapsregeringen som kommunfullmäktige i 
var och en av de kommuner som berörs ta slutlig ställning till eventuellt samgående.  
 

Med anledning av den gångna höstens kommunalval och förestående mandatperiodskifte behöver i 
början av år 2016 hållas en regional kommunal ombudsstämma, där man bl a ser över kommunernas 
representation i externa organ. I ett dylikt forum skulle även frågan om samarbetskommun och/eller 
kommunindelningsutredning kunna behandlas i samråd med andra kommuner i regionen. 

 
Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 28/2016 

 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Finströms kommun ställer sig positiv till att gå 
vidare med en kommunindelningsutredning för de tre kommunerna Finström, Geta och Sund, och öppnar 
även för andra kommuner i regionen att ansluta sig och ingå i densamma, samt att frågan därefter 
återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning inför det för inkommande mandatperiod 
tillträdande fullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen föreslår också inför kommunfullmäktige att kommunen efter årsskiftet sammankallar 
till en för de fem norråländska kommunerna gemensam kommunal ombudsstämma, där frågan om att gå 
vidare med antingen en kommunindelningsutredning eller utvecklandet av en norråländsk 
samarbetskommun behandlas i enlighet med utredarnas resonemang i frågan, utöver de för 
ombudsstämma efter val gängse frågorna, och förordar att det slutliga ställningstagandet i fråga om 
samgång, efter eventuell vidare utredning, bör föregås av en rådgivande kommunal folkomröstning inför 
slutligt beslut i den egna kommunen. 
 
Diskussion: 
Sven-Anders Danielsson föreslår beslut i enlighet med Geta kommunstyrelses beslut, att: 
Kommunstyrelsen beslutar att slutrapporten tas till kommunfullmäktige för diskussion. 
Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå inför kommunfullmäktige att slutligt beslut gällande 
slutrapporten fattas av det nytillträdda kommunfullmäktige år 2016. 
 
Förlaget understöds av Lene-Maj Johansson. 
Vik kommundirektörens förslag understöds av Regina Lindblom. 
 
Omröstning förrättas, där kommundirektörens förslag (JA) ställs mot Danielssons förslag (NEJ), och 
utfaller enligt följande:   JA:  RL, PL  NEJ: S-AD, L-MJ, RH 
  
Beslut: 
Kommunstyrelsen besluter efter omröstning med rösterna 3 mot 2 enligt Sven-Anders Danielssons 
förslag, att slutrapporten enligt bilaga tas till kommunfullmäktige för diskussion. 
Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå inför kommunfullmäktige att slutligt beslut gällande 
slutrapporten fattas av det nytillträdda kommunfullmäktige år 2016. 
 

KFGE § 106/17.12.2015 
Kommunstyrelsen för slutrapporten enligt bilaga till kommunfullmäktige för diskussion. 
Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå inför kommunfullmäktige att slutligt beslut gällande 
slutrapporten fattas av det nytillträdda kommunfullmäktige år 2016. 
 
Diskussion: 
Ledamot Solveig Gestberg föreslår som motförslag att första stycket ur kommundirektörens förslag 9.12 
godkänns. 
Förslaget vinner understöd av ledamot Björn Grüssner med flera. 
 
Ledamot Rolf Karlsson understöder kommunstyrelsens förslag.  

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 28/2016 
 
Omröstning förrättas, enligt kommunstyrelsens förslag (JA) mot Solveig Gestbergs förslag (NEJ), och 
utfaller enligt följande (förtydligas enligt bilaga): 
JA: 7 RK, GS, CB, FP, DL, LA, PL 
NEJ: 8 VE, ÅM, SG, BG, HL, BR, LR, BD 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning med rösterna 8 mot 7 enligt Solveig Gestbergs förslag, 
baserat på inledningen av kommundirektörens förslag gentemot kommunstyrelsen 9.12.2015, att 
Finströms kommun ställer sig positiv till att gå vidare med en kommunindelningsutredning för de tre 
kommunerna Finström, Geta och Sund, och öppnar även för andra kommuner i regionen att ansluta sig 
och ingå i densamma. Frågan återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning inför det för 
inkommande mandatperiod tillträdande fullmäktige.  

 
KST § 57/6.4.2016 

Efter Finströms fullmäktiges riktgivande beslut § 106 per december 2015 (ovan) har även Getas och Sunds 
respektive fullmäktige behandlat frågan, som även diskuterats vid norråländskt presidiemöte i Sund 15 
februari 2016. Tjänstemännen i de deltagande kommunerna har upprättat en slutrapport (bil) jämte 
kostnadsredovisning över projektet. 
 
Kommundirektörerna bedömer att utredningsprojektet i stort motsvarat förväntningarna och att det 
genomförts i enlighet med dokumentet ”anhållan om samarbetsunderstöd”. Ekonomiskt håller sig 
projektet inom de ramar som givits för landskapsstöd om 80 procent. 
 
Utredarna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson kommer i sin slutrapport i november 2015 till 
slutsatsen att samgång vore att föredra och ”rekommenderar därför att Finströms, Geta och Sunds 
kommuner riktar en förfrågan om en egentlig kommunindelningsutredning till landskapsregeringen”. Som 
främsta alternativ till samgång för de fram den så kallade samarbetskommunen, med NÅHD som bas, att 
föredra framom en värdkommunmodell för regionen. 
 
Sund kommunfullmäktiges beslut (Sund KFGE § 82/1.12.2015): 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till styrelsen för fortsatt beredning så att ärendet kan 
diskuteras på ett norråländskt presidiemöte i början på 2016. Därefter kan det nytillträdda kommunfull-
mäktige ta ställning i ärendet inom februari 2016. 
Kommunfullmäktige förordar att Sunds kommun skall vända sig till landskapsregeringen med en förfrågan 
om en egentlig kommunindelningsutredning tillsammans med Geta och Finströms kommuner. 
 
Geta kommunfullmäktiges beslut (Geta KFGE § 8/25.1.2016): 
Kommunfullmäktige beslutar att utredningen enligt bilaga A-KST § 204 antecknas för kännedom och 
kommunen vidtar inte några vidare åtgärder. 
 
Norra Ålands presidiemöte i Sund (§ 5 Sammanslagningsutredningen och samarbeten): 
Samarbeten som lyftes och diskuterades: 
Gemensam näringsnämnd, Tekniska sektorn, Byggnadsinspektion, Fritidssektorn, Portal för regionen. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 28/2016 
 

”Den av Geta, Sund och Finström utförda samarbetsutredningen diskuterades livligt. Geta kommun har 
antecknat utredningen till kännedom, medan Finström och Sund kommer att gå vidare och behandla 
utredningen och en eventuell kommunindelningsutredning i kommunstyrelse och kommunfullmäktige”. 
 

Vid samma presidiemöte gavs också kommundirektörerna i de aktuella kommunerna i uppdrag (§ 3), med 
anledning av frågan om regional samordning av socialvården enligt KST-lagen, att ”uppgöra ett ramförslag 
per sista mars med utgångspunkt i NÅHD, placeringsort Godby med satellit i Vårdö. Finansieringsmodell 
per capita och ett par andra modeller för solidarisk finansiering. Personalstruktur och budget skall finnas i 
ramförslaget.  Omsorgsförbundet hålls intakt medan övrigt ges olika alternativ för”. 
 

Kommundirektörerna har i skrivande stund en långt gången skiss på hur socialvården skulle kunna sam-
ordnas i regionen och avser att föra fram ett ramförslag inför det presidiemöte som hålls i Saltvik i april. 
 

En på norra Åland regional samordning av socialvården i enlighet med KST-lagstiftningen och med 
utgångspunkt i det befintliga NÅHD kf kan betraktas som ett första steg mot, och vara fullt förenligt med, 
tanken på förverkligandet av en typ av norråländsk samarbetskommun där de befintliga primärkom-
munerna ändå kvarstår som självständiga kommuner men där ytterligare fler av de kommunala 
uppgifterna kan bli att samordnas inom ramen för ett redan befintligt gemensamt kommunalförbund. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samarbetsutredningens rekommendation och det avgångna 
fullmäktiges riktgivande ställningstagande, att inför det nytillträdda kommunfullmäktige föreslå att 
Finströms kommun tillsammans med Sunds kommun riktar en förfrågan till landskapsregeringen om 
genomförande av en egentlig kommunindelningsutredning, som i så fall sker i landskapets regi och 
bekostnad och utan bindande förpliktelser från kommunerna att sedan förverkliga ett samgående. 
 

Diskussion: 
Ledamot Sven-Anders Danielsson föreslår återremiss medan en diskussion inleds med Sunds 
kommunstyrelse innan beslut tas om att gå vidare med beställning av kommunindelningsutredning. 
Förslaget understöds av ledamoten Lene-Maj Johansson. 
Ledamot Miina Fagerlund understöder kommundirektörens förslag. 
 

Omröstning: 
Kommundirektörens förslag   JA: T.B, M.F, Å.M, N.R 
Sven-Anders Danielssons förslag  NEJ: S-A.D, L-M.J, R.H 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar med rösterna fyra mot tre enligt kommundirektörens förslag. 
 

Ledamoten Lene-Maj Johansson reserverar sig skriftligen mot beslutet, enligt bilaga. 
 

KFGE § 28/21.4.2016 
Kommunstyrelsen föreslår inför det nytillträdda kommunfullmäktige, i enlighet med samarbetsutred-
ningens rekommendation och det avgångna fullmäktiges riktgivande ställningstagande, att Finströms 
kommun tillsammans med Sunds kommun riktar en förfrågan till landskapsregeringen om genomförande 
av en egentlig kommunindelningsutredning, som i så fall sker i landskapets regi och bekostnad och utan 
bindande förpliktelser från kommunerna att sedan förverkliga ett samgående. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 28/2016 
 
Diskussion: 
Ledamoten Dick Lindström föreslår bordläggning, vilket understöds av Rolf Karlsson. 
Ledamoten Solveig Gestberg med flera understöder kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige går till omröstning där kommunstyrelsens förslag (JA) ställs mot ledamoten Dick 
Lindström förslag om bordläggning (NEJ). 
 
För ett beslut om bordläggning krävs att det biträds av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 
 
Omröstning utfaller med rösterna 10 JA mot 6 NEJ, vilket innebär att kravet för bordläggning uppfylls. 
 
Omröstningsproposition enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
-------------- 

§ 29 KULTUR- OCH FRITIDSCHEFENS UPPSÄGNING (EXTRA ÄRENDE) 

KFGE § 29/21.4.2016 
Kultur- och fritidschef Fredrika Sundberg har 18.4 inkommit med begäran om uppsägning 
från sin tjänst (bil). 
 

Leamoten Christian Rögård föreslår att Fredrika Sundberg beviljas avsked som kultur- och 
fritidschef och ger invånarnämnden i uppdrag att ombesörja nyrekrytering samt fullmakt 
att i samband därmed se över och ta beslut om tjänstebeskrivningar inom sektorn jämte 
eventuell ombildning av tjänst till annan avtalspunkt och titel, inom ramen för budgeterade 
medel. 
 

Förslaget vinner understöd och ingen däremot. 
  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att bevilja Fredrika Sundberg avsked som kultur- och 
fritidschef och ger invånarnämnden i uppdrag att ombesörja nyrekrytering samt fullmakt 
att i samband därmed se över och ta beslut om tjänstebeskrivningar inom sektorn jämte 
eventuell ombildning av tjänst till annan avtalspunkt och titel, inom ramen för budgeterade 
medel. 
-------------- 

MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 20:10. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande: 
 

Kommundirektören ger en muntlig redogörelse för det preliminära bokslutet för år 2015. 
Fullmäktige framför sin uppskattning till förvaltningen för väl utfört arbete. 
 
Kristian Granberg frågar om rutinen för givande av direktiv inför kommunalförbunds stämmor. 
Styrelseordförande Roger Höglund redogör för hur dessa diskussioner förs muntligen. 
 
Helena Lundberg undrar över status på frågan om eventuellt flyktingmottagande. Konstateras att frågan 
inte är aktuell för tillfället.
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragrafer 

Kommunfullmäktige i Finström 21.4.2016   §§ 22-29 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 22-29 
 
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. 

 


