
  
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

SAMMANTRÄDESKALLELSE 
 
1.10.2015 
 

 
Nr 
 
6 
 

Tid Torsdagen den 1 oktober 2015 kl 19:00 

Plats Kommungården i Finström 

Närvarande Ledamöter: 
 Eriksson Viveka, ordf. 
 Karlsson Rolf, viceordf. 
 Sirén Gustav 
 Mattsson Åke 
 Boman Carola 
 Pastoor Frederik  
 Granberg Kristian 
 Lindström Dick 
 Gestberg Solveig 
 Andersson Leif 
 Gottberg Kristoffer 
 Lindblom Per  
 Grüssner Björn 
 Lignell Maj-Gun 
 Lundberg Helena 
 Randelin Bernt 
 Rögård Lasse 

Ersättare: 
 Karlsson Peter 
 Donobauer Björn 

Övriga närvarande 
 
 
 
Åhörare 

 

 Brunström Erik, vik. kommundirektör 
 Eklund Ida, ekonomichef 
 Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 
  
  

 

Ärenden §§ 54-66 

Underskrifter Godby den 1.10.2015 
 
 

 

 Viveka Eriksson 
Ordförande  

Erik Brunström 
Sekreterare  

Protokolljustering   

 Björn Grüssner 
Protokolljusterare 

Helena Lundberg 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby den 24.9.2015  

Protokollet är framlagt till 
påseende  

Godby den 2.10.2015 
 

 

Intygar Erik Brunström 
Vik. Kommundirektör 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den 
 

 

Underskrift Anna Karman 
Vik. Kanslist 

 



 

 

 

  
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
1.10.2015 

 
Nr 
 
6 
 

Tid Torsdagen den 1 oktober 2015 kl 19:00 

Plats Kommungården i Finström 

 
Ärenden: 
 
§ 54 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 55 PROTOKOLLJUSTERARE 3 

§ 56 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 57 INRÄTTANDE AV TJÄNST – PERSONAL- OCH SERVICECHEF 4 

§ 58 INTEGRATIONSPROGRAM 6 

§ 59 FÖRNYAD FÖRVALTNINGSSTADGA 7 

§ 60 INSTRUKTION FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN 8 

§ 61 DELEGERINGSORDNING FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN 9 

§ 62 INSTRUKTION FÖR INVÅNARNÄMNDEN 10 

§ 63 DELEGERINGSORDNING FÖR INVÅNARNÄMNDEN 11 

§ 64 FÖRNYAD SKOLSTADGA 12 

§ 6X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 13 

 

Erik Brunström, vik kommundirektör, enligt uppdrag á Viveka Eriksson, kommunfullmäktiges ordförande 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 24.9.2015. 
 
Protokollet framläggs till påseende på kommungården i Godby den 2.10.2015. 
 

Intygar Erik Brunström, vik. kommundirektör  



                                                                 KOMMUNFULLMÄKTIGE                        PROTOKOLL NR 6 / 1.10.2015 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 2 oktober 2015 Sid 3 

     

 

§ 54 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KFM § 54  
 Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
  
 Konstateras: 
 Sammanträdet kungjordes och sammankallades stadgeenligt den 24.9, och bevistas 

av 13 beslutande ledamöter, varav 1 ersättare.  
 Ledamöterna Per Lindblom, Bernt Randelin, Dick Lindström och Lasse Rögård har på 

förhand anmält förhinder. 
 
 Beslut: 
 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.  

------------- 

§ 55 PROTOKOLLJUSTERARE 

KFM § 55  
 Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.  

 
 Beslut:  

Till protokolljusterare utses Björn Grüssner och Helena Lundberg.  
------------- 

§ 56 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KFM § 56  
 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Fullmäktige kan besluta att handlägga ärenden som inte nämnts i kallelsen, och vid 
enhällighet även sådana ärenden som inte har beretts i styrelsen (k.lag 44 §).  

  
 Förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 
 
§ 65 TILLFÄLLIG ORDFÖRANDE I CENTRALNÄMNDEN 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt föredragningslistan med ovanstående 
tilläggsärende. 
------------- 
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§ 57 INRÄTTANDE AV TJÄNST – PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

KST § 152/26.8.2015 
Som ett led i kommunens pågående utvecklingsprocess föreslås omstrukturering inom 
kommunledningen. 

 

Arbetsgruppen för översyn av kommunens framtida nämnd- och ledningsstruktur har tagit fram 
en preliminär skiss över förslag till ny struktur. Gruppen utgår från att fem nämnder görs till två, 
under arbetsnamnen ”Invånarnämnden” respektive ”Samhällsnämnden”, och att en ny 
chefstjänst, under arbetsnamnet ”Personal- och servicechef”, införs för samordning av den 
förstnämnda, på liknande sätt som planerings- och utvecklingschefen samordnar 
samhällsnämnden. 
Den nya tjänsten skulle kunna bli att motsvara ungefär en kombination av kommunsekreterare 
och personalchef. 

 

Kommunstyrelsen (KST § 122/3.6.2015) föreslog inför kommunfullmäktige att styrelsen och 
arbetsgruppen för översyn av kommunens framtida nämnd- och ledningsstruktur ges förtydligat 
och utökat uppdrag och mandat, att arbeta vidare med målsättningen att fem nämnder blir två 
och att en ny tjänst som personal- och servicechef inrättas från 1.1.2016. Arbetsgruppen tar 
fram förslag till nya och omarbetade styrdokument och tjänstebeskrivningar, för avgöranden i 
fullmäktige efter sommaren 2015. 

 

Kommunfullmäktige (KFG § 39/11.6.2015) beslöt enhälligt enligt kommunstyrens förslag, med 
förtydligande tilläggsformulering att kommunfullmäktige uttryckligen omfattar förslaget att fem 
nämnder ombildas till två, samt att en ny tjänst som personal- och utvecklingschef inrättas från 
och med den nya mandatperiodens ingång . 
 

Vikarierande kommundirektören har tagit fram ett förslag till tjänstebeskrivning för inrättandet 
av en tjänst som personal- och servicechef, enligt bilaga. 

 

Ändringarna träder i kraft från och med 1.1.2016 eller när personal- och servicechefen träder i 
tjänst.  

 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tjänsten som personal- och servicechef inrättas i 
enlighet med bifogad tjänstebeskrivning, med målsättning att tjänsten ska kunna tillträdas 
1.1.2016. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 

KFM § 47/3.9.2015 
 

 Diskussion: 
Ledamot Rolf Karlsson föreslår att titeln ändras till personal- och administrativ chef, samt en del 
andra ytterligare korrigeringar i tjänstebeskrivningen. 

Fortsättning  
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Fortsättning KFM § 57/1.10.2015 
 

Ledamot Solveig Gestberg presenterar ett förslag innefattande ett flertal ändringar i 
tjänstebeskrivningen, bland annat i fråga om kompetenskrav. 
Ledamoten Per Lindblom föreslår återremiss. Förslaget vinner understöd. 
 

 Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt att återremittera ärendet. 
 

KST § 172/16.9.2015 
Kommundirektören har utarbetat ett korrigerat förslag till tjänstebeskrivning för personal- och 
servicechefen, enligt bilaga. 
I det uppdaterade förslaget har kompetenskraven omformulerats, och smärre korrigeringar i 
respektive ordningsföljd på  
 

a) Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tjänsten som personal- och servicechef inrättas i 
enlighet med bifogad tjänstebeskrivning, med målsättning att tjänsten ska kunna tillträdas 
1.1.2016, med sex månader prövotid från dagen för tillträde. 
 

Beslut: 
Enligt förslag, med korrigeringen att punkt 12 stryks.  
 

b) Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser även en rekryteringsgrupp om fyra personer med uppdrag att, beroende 
på fullmäktiges avgörande, ombesörja annonsering och på basen av inkomna ansökningar 
bereda förslag till tillsättande av personal- och servicechef, samt att under prövotiden följa och 
vägleda densamme. Till gruppen utses […]. 
 

Beslut: 
Enligt förslag, med korrigeringen att antalet fastställs till tre personer, vilka utgörs av Ida Eklund, 
Rolf Karlsson och Per Lycke. 

 
KFM § 57/1.10.2015 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tjänsten som personal- och servicechef inrättas i 
enlighet med bifogad tjänstebeskrivning, med målsättning att tjänsten ska kunna tillträdas 
1.1.2016, med sex månader prövotid från dagen för tillträde. 

 

 Diskussion: 
 Björn Grüssner föreslår att punkt nummer 10 under arbetsuppgifter stryks. Understöd vinns. 
 

 Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt förslag, men med den korrigeringen att punkt 10 
under arbetsuppgifter stryks. 
-------------- 
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§ 58 INTEGRATIONSPROGRAM  

KST § 184/16.9.2015 
Enligt landskapslag om integration ska varje kommun eller flera kommuner 
tillsammans göra upp ett program för att främja integrationen och för att stärka det 
sektorsövergripande samarbetet. I 27 § integrationslagen ges förslag på vad 
kommunernas program för integrationsfrämjande kan innehålla. Programmet ska 
godkännas i respektive kommuns fullmäktige och ses över minst vart fjärde år, samt 
beaktas i den strategiska planeringen och uppföljningen, till exempel när budget 
och ekonomiplan görs upp i kommunen. 
 

Under vårvintern 2015 har en arbetsgrupp med representanter för Ålands 
kommunförbund, Jomala kommun, Mariehamns stad och Ålands landskapsregering 
tagit fram en modell för kommunala integrationsprogram. 
Arbetsgruppens modell är avsedd att i den enskilda kommunen kunna antas i sin 
helhet alternativt tjäna som inspiration för framtagande av ett eget program. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att såsom Finströms kommuns 
integrationsprogram fastställa Kommunalt program för främjande av integration, i 
enlighet med den under ledning av Ålands kommunförbund framtagna modellen, 
enligt bilaga. 
Integrationsprogrammet delges kommunens nämnder för beaktande i samband 
med budgetberedningen. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 58/1.10.2015 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att såsom Finströms kommuns 
integrationsprogram fastställa Kommunalt program för främjande av integration, i 
enlighet med den under ledning av Ålands kommunförbund framtagna modellen, 
enligt bilaga. 
 
Diskussion: 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt förslag. 
-------------- 
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§ 59 FÖRNYAD FÖRVALTNINGSSTADGA 

KST § 178/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 
Bland annat måste kommunens förvaltningsstadga revideras. Då många olika ändringar är 
nödvändiga för att förverkliga strukturreformen förslås att en helt ny stadga antas. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga till 
kommunens befintliga nämnder på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 
8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 
KST § 194/23.9.2015 

Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande 
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga till 
kommunens befintliga nämnder på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 
15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 59/1.10.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga till 
kommunens befintliga nämnder på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 
15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 

 
 Diskussion: 

Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna 
strukturen. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt 
beredning.  
-------------- 
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§ 60 INSTRUKTION FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN 

KST § 179/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 

Bland annat måste instruktion för den nya samhällsnämnden fastställas. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga 
till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen 
tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för 
diskussion. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 
KST § 195/23.9.2015 

Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande 
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga 
till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen 
tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och 
för diskussion. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 60/1.10.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga 
till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen 
tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och 
för diskussion. 
 
Diskussion: 
Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna 
strukturen. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt 
beredning. 
-------------- 
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§ 61 DELEGERINGSORDNING FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN 

KST § 180/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 

Bland annat bör delegeringsordning för den nya samhällsnämnden fastställas. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för samhällsnämnden 
enligt bilaga till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till 
kännedom och för diskussion. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 
KST § 196/23.9.2015 

Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande 
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för samhällsnämnden 
enligt bilaga till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige 
till kännedom och för diskussion. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 61/1.10.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för samhällsnämnden 
enligt bilaga till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige 
till kännedom och för diskussion. 

 
Diskussion: 
Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna 
strukturen. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt 
beredning. 
-------------- 
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§ 62 INSTRUKTION FÖR INVÅNARNÄMNDEN 

KST § 181/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 

Bland annat måste instruktion för den nya invånarnämnden fastställas. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för invånarnämnden enligt bilaga 
till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till 
kännedom och för diskussion. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 
KST § 197/23.9.2015 

Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande 
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för invånarnämnden enligt bilaga 
till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige 
till kännedom och för diskussion. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 62/1.10.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för invånarnämnden enligt bilaga 
till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige 
till kännedom och för diskussion. 

 
 Diskussion: 

Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna 
strukturen. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt 
beredning. 
-------------- 
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§ 63 DELEGERINGSORDNING FÖR INVÅNARNÄMNDEN 

KST § 182/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 

Bland annat bör delegeringsordning för den nya invånarnämnden fastställas. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för invånarnämnden enligt 
bilaga till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till 
kännedom och för diskussion. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
 

KST § 198/23.9.2015 
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande 
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för invånarnämnden enligt 
bilaga till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige 
till kännedom och för diskussion. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 63/1.10.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för invånarnämnden enligt 
bilaga till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige 
till kännedom och för diskussion. 

 
 Diskussion: 

Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna 
strukturen. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt 
beredning. 
-------------- 
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§ 64 FÖRNYAD SKOLSTADGA 

KST § 183/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 

Bland annat bör kommunens skolstadga revideras. Då många olika ändringar är nödvändiga för 
att förverkliga strukturreformen förslås att en helt ny stadga antas. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny skolstadga enligt bilaga till skolnämnden på 
remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även 
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
 

KST § 199/23.9.2015 
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande 
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny skolstadga enligt bilaga till skolnämnden på 
remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även 
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 64/1.10.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny skolstadga enligt bilaga till skolnämnden på 
remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även 
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 

 

 Diskussion: 
Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna 
strukturen. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt 
beredning. 
-------------- 
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§ 65 TILLFÄLLIG ORDFÖRANDE I CENTRALNÄMND  

KFM § 65 
Inför kommunal- och lagtingsvalet har konstaterats att centralnämndens 
ordförande Margaretha Brändström är att betrakta såsom jävig, då hennes bror 
kandiderar i val (k.lag 50 §, förv.lag 24 §). Även nämndens viceordförande och en 
ytterligare ordinarie medlem av densamma har förhinder i anslutning till valet.  
Lagstiftningen (vallag 4-7 §§) ger möjlighet för kommunstyrelsen att utse tillfälliga 
ersättare i centralnämnd, men inte uttryckligen att utse en tillfällig ordförande för 
densamma. 
Kommunstyrelsen har inget inplanerat sammanträde före valdagen (18.10). 
Kommunfullmäktige kan handlägga icke beredda ärenden av brådskande karaktär, 
ifall fullmäktige enhälligt beslutar så (k.lag 44 §). 
 
Centralnämnden har i dag följande sammansättning (KFG § 6/5.2.2015): 
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. 
 
Diskussion: 
Gustav Sirén föreslår att Tage Boman väljs till tillfällig ordförande. Understödd av 
Björn Grüssner. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att bland ordinarie och icke förhindrade 
medlemmar i centralnämnden utse en tillfällig ordförande för densamma, i 
anslutning till det förestående kommunal- och lagtingsvalet. Till tillfällig ordförande 
utses Tage Boman. 
------------- 

§ 66 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KFM § 66 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 
20:20. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande: 
 

 Ordinarie kommundirektörens uppsägning 
 

 Hälsning från samarbetsutredarna 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 1.10.2015   §§ 54-6X 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 57, 58 
 
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. 

 


