FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Nr

9.1.2020

1
1

Sammanträdestid

Torsdag 9 januari 2020 kl. 19.15 – 19.35.

Sammanträdesplats
Beslutande

Kommungården i Föglö.
Närvarande

Frånvarande

Gun-Britt Gullbrandsson, ordförande
Alfons Boström
Leif Eriksson
Erik Fellman
Rainer Juslin
Stefan Laine
Beatrice Sjöberg
Torsten Sundblom
Kim Tähtinen

Övriga närvarande

Niklas Eriksson, kommundirektör, protokollförare

Paragrafer

§ 1 – 11.

Underskrifter

Ordförande

Gun-Britt Gullbrandsson
Protokolljustering
Ort och tid

Sekreterare

Alfons
§ 1-3

Boström

Degerby, 10.01.2020

Leif Eriksson

Erik Fellman

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården i Föglö, 10.01.2020

Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

Utdragets riktighet bestyrkes
Ort och tid

Underskrift

Niklas Eriksson

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Utfärdad den

Sida

2.1.2020

2

Sammanträdestid

Torsdag 9 januari 2020 kl. 19.15.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

Ärende

1
2
3

§ 1
§ 2
§ 3

4
5
6
7

§
§
§
§

8
9
10
11

4
5
6
7

§ 8
§ 9
§ 10
§ 11

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
PRESIDIUM Val av ordförande samt en eller två viceordförande för
kommunfullmäktige år 2020
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kfge protokoll 12.12.2019
SAMMANTRÄDEN Besluta om sammanträdesdagar år 2020
PROTOKOLL Besluta om justering och framläggande till allmänt
påseende under år 2020
KOMMUNSTYRELSE Besluta om antalet medlemmar
KOMMUNSTYRELSE Val av medlemmar
KOMMUNSTYRELSE Val av ordförande samt en eller två viceordf.
MELLANKOMMUNAL OMBUDSSTÄMMA Utse ombud

--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i
kommungården fredag 10 januari 2020. Justeringen äger rum senast
kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten
under ordinarie kanslitid kl. 10.00 – 15.00.
---------------

Kommunst.ordförande
Sekreterare
Gun-Britt Gullbrandsson
Niklas Eriksson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 2 januari 2020
Föglö 2 januari 2020
Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kfge: § 1
KomL. §§ 23, 40 och 42 samt förvaltningsstadgan § 13.
Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är
närvarande.
Kallelse till sammanträde skall sändas till ledamöterna minst fem dagar
före sammanträdet kallelsedagen medräknad.
Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen
utövar ordförandeskapet tills val av presidium har slutförts. Om flera av
ledamöterna tillhört fullmäktige lika lång tid, utövas ordförandeskapet
av den ledamot som är äldst av dessa.
BESLUT:
Under ordförandeskap av Alfons Boström konstateras sammanträdet
vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
__________

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Kfge: § 2
Utses två protokolljusterare jämte två ersättare för att justera
mötesprotokollet.
BESLUT:
Under ordförandeskap av Alfons Boström utses Leif Eriksson och Erik
Fellman med Gun-Britt Gullbrandsson och Rainer Juslin som ersättare
till protokolljusterare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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PRESIDIUM VAL AV ORDFÖRANDE SAMT EN ELLER TVÅ VICEORDFÖRANDE FÖR
KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅR 2020
Kfge: § 3
KomL. § 40 samt förvaltningsstadgan § 6.
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 viceordförande utses. Hela presidiet utses
vid samma valförrättning.
BESLUT:
Under ordförandeskap av Alfons Boström beslutar kommunfullmäktige
enhälligt att två viceordförande utses för år 2020.
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt utse följande personer till
presidiet för år 2020;
- Ordförande Gun-Britt Gullbrandsson, Degerby,
- 1:a viceordförande Kim Tähtinen, Degerby,
- 2:a viceordförande Alfons Boström, Flisö.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kfge: § 4
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KFGE PROTOKOLL 12.12.2019
Kfge: § 5
Kommunfullmäktiges protokoll
anmärkningar.

12.12.2019. Framföres eventuella

BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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SAMMANTRÄDEN BESLUTA OM SAMMANTRÄDESDAGAR ÅR 2020
Kfge: § 6
KomL. § 41 samt förvaltningsstadgan § 7.
Fullmäktige beslutar om vilka dagar sammanträden skall äga rum.
Fullmäktige sammanträder även då styrelsen eller minst en fjärdedel
av fullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då
fullmäktiges ordförande anser att det behövs.
För 2019 beslöt fullmäktige 28.02.2019 § 6;
”Kommunfullmäktige sammankallas då ordförande anser det påkallat. I
övrigt kan fullmäktige sammankallas enligt kommunallagens
stadganden.
Såvitt möjligt är kommunfullmäktiges sammanträdesdag och –tid
torsdagar kl. 19.15 såvida inte behovet och situationen annat påkallar.”
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att
”Kommunfullmäktige sammankallas då ordförande anser det påkallat. I
övrigt kan fullmäktige sammankallas enligt kommunallagens
stadganden.
Såvitt möjligt är kommunfullmäktiges sammanträdesdag och –tid
torsdagar kl. 19.15 såvida inte behovet och situationen annat påkallar.”
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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PROTOKOLL BESLUTA OM JUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE TILL ALLMÄNT PÅSEENDE
UNDER ÅR 2020
Kfge: § 7
För 2019 beslöt kommunfullmäktige 28.02.2019 § 7 följande;
”Protokollen förda vid kommunfullmäktiges sammanträden justeras
såvitt möjligt direkt efter sammanträdet och framläggs till allmänt
påseende vid en tidpunkt som utsätts vid varje sammanträdeskallelse.
Ifall protokolljustering inte kan ske direkt efter sammanträdet sker
protokolljusteringen senast dagen för protokollets framläggande till
påseende kl. 12.00.
Avvikelser kan ske beroende på ledigheter, helgdagar mm
Kopior av fullmäktiges och styrelsens protokoll sänds dessutom till
kommunens bibliotek för att där hållas tillgängliga för allmänheten.”
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att
”Protokollen förda vid kommunfullmäktiges sammanträden justeras
såvitt möjligt direkt efter sammanträdet och framläggs till allmänt
påseende vid en tidpunkt som utsätts vid varje sammanträdeskallelse.
Ifall protokolljustering inte kan ske direkt efter sammanträdet sker
protokolljusteringen senast dagen för protokollets framläggande till
påseende kl. 12.00.
Avvikelser kan ske beroende på ledigheter, helgdagar mm
Kopior av fullmäktiges och styrelsens protokoll sänds dessutom till
kommunens bibliotek för att där hållas tillgängliga för allmänheten.”
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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KOMMUNSTYRELSE BESLUTA OM ANTALET MEDLEMMAR
Kfge: § 8
KomL. § 48.
Fullmäktige tillsätter en styrelse vid ett sammanträde som fullmäktige
håller i januari. Antalet ledamöter skall vara minst fem.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att antalet ledamöter skall vara
fem (5).
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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KOMMUNSTYRELSE VAL AV MEDLEMMAR
Kfge: § 9
KomL. §§ 47-48.
Fullmäktige tillsätter en styrelse vid ett sammanträde som fullmäktige
håller i januari.
Ledamöterna och personliga ersättare för dem utses för två år åt
gången.
Val förrättas sålunda för åren 2020-2021.
BESLUT:
Kommunfullmäktige utser enhälligt följande personer;
Ordinarie

Personliga ersättare

Rainer Juslin (ny)
Överö

Stig Fellman (ny)
Horsholma

Stefan Laine (återval)
Degerby

Margaretha Karlsson (återval)
Stentorpa

Beatrice Sjöberg (återval)
Degerby

Viking Malmlund (återval)
Björsboda

Gunilla Hagman (återval)
Bråttö

Maria Boström (återval)
Flisö

Andreas Henriksson (ny)
Sonboda

Kristian Holmström (återval)
Granboda

Bilaga nr 1 - 3 § 9/9.1.2020.
Skriftliga medgivanden.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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KOMMUNSTYRELSE VAL AV ORDFÖRANDE SAMT EN ELLER TVÅ VICEORDFÖRANDE
Kfge: § 10
KomL. § 48.
Bland dem som utses till ledamöter i styrelsen utser fullmäktige ett
presidium, bestående av en ordförande och en eller två
viceordförande. Hela presidiet utses vid samma valförrättning.
Förrättas sålunda val av ordförande samt en eller två viceordförande
för åren 2020-2021.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt utse en viceordförande i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige utser enhälligt Rainer Juslin till ordförande och
Stefan Laine till viceordförande i kommunstyrelsen för tiden 20202021.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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MELLANKOMMUNAL OMBUDSSTÄMMA UTSE OMBUD
Kfge: § 11
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 den som är valbar till
kommunfullmäktige samt kommundirektören.
Ombudsstämman sammankallas sålunda efter nyval för val av ledamot
och ersättare för skärgårdskommunerna i olika interkommunala och
motsvarande organ där skärgårdskommunerna skall vara företrädda
såsom;
- kommunala avtalsdelegationen (ÅKAD),
- Ålands kommunförbund (ÅKF),
- nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete,
- olika kommunförbunds styrelser (De Gamlas Hem, Ålands
Miljöservice, Kommunernas socialtjänst k.f., ev.flera),
- övriga gemensamma organ där skärgården har en gemensam plats
(tex Medis, musikinstitutets direktion, ledningsgruppen för Agenda 21).
Dessutom kan (och brukar) vid stämman diskuteras ev. representation
och möjligheterna att påverka denna i olika landskaps- och övriga
organ där skärgården kunde vara betjänta av representation, såsom
tex olika direktioner och ledningsgrupper. Ytterligare övriga organ där
kommunerna brukar få förfrågan om förslag till representant.
Föglö kommun har åtagit sig att liksom de senaste mandatperioderna
sammankalla en ombudsstämma för ovanstående frågor för
skärgårdskommunerna. Tilltänkt datum för stämman är måndag 27
januari på Föglö.
För stämman äger kommunfullmäktige utse tre ombud jämte
personliga ersättare för kommunen. Kutym brukar vara att kommunen
representeras av kommundirektören samt kommunfullmäktiges och –
styrelsens ordföranden.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kfge: § 11
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt utse tre ombud jämte personliga
ersättare till den gemensamma ombudsstämman.
Kommunfullmäktige utser enhälligt följande personer;
Ombud

Personlig ersättare

Niklas Eriksson
Sonboda

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Rainer Juslin
Överö

Stefan Laine
Degerby

Gun-Britt Gullbrandsson
Degerby
__________

Kim Tähtinen
Degerby

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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BESVÄRSUNDERVISNING
Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer;
§ 8-11.

Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått del
av beslutet när protokollet framlagts till offentligt påseende.
Besvärsmyndighet

Ålands Förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 MARIEHAMN

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.
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
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden eller annan person som uppgjort den. Om
endast den som 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.

MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD
Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § kommunallagen besvär inte
framföras över följande paragrafer;
§ 1.
_____________________________________________________

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna § 2-7.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

