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KÖKARS   KOMMUN PROTOKOLL    MÖTE   nr   1 Sida   1   av   7 
Mötesdatum  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 09.01.2020  

 

Mötestid   Plats  

09.01.2020   kl   19:00-19.50   Kommunkansliet  

 

Närvarande   ordinarie   beslutsfattare  

X   Sundström   Gunnar     Virta   Terhi  

X   Holmström   Harry   X   Carlström   Mats  

X   Eriksson   Rainer   Närvarande   ersättare  

  Dahlgren   Thomas     1   -   Pleijel   Christian  

X   Bodmark   Inger     2   -    Nylund   Robin   

X   Björk   Natalie  X   3   -   Allgode   Jerry  

X   Sundberg   Maria  X   4   -   Hellström   Krister  

Övriga   närvarande  

  Siv   Relander   ordf   kommunstyrelsen   X   Ralf   Johansson   vice   ordförande  

X   Madelene   Ahlgren-Fagerström      

 

Underskrifter  

 
 
  Harry   Holmström,   ordf.           Gunnar   Sundström,ordf  

 
 
Madelene   Ahlgren-Fagerström,   sekr  

 

Justerat   tid   och   datum   Plats  

09.01.2020   kl   20:00   Kommunkansliet  

 
 
Inger   Bodmark  

 
 
Mats   Carlström  

Protokollet   framläggs   till   påseende    
 
Intygas:   Madelene   Ahlgren-Fagerström  10.01.2020  

 
Förklaring   till   förkortningar:   KS   kommunstyrelsen   KF   kommunfullmäktige   KD   Kommundirektören 

  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  
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Sida  
Föredragningslista  
 
§   1   Val   av   mötesordförande 3  

§   2   Laglighet   och   beslutsförhet 3  

§   3   Val   av   sekreterare 3  

§   4   Val   av   två   protokolljusterare 3  

§   5   Godkännande   av   föredragningslistan 3  

§   6   Val   av   presidium 4  

§   7   Tillsättande   av   styrelse 5  

§   8   Mötet   avslutas 6  

  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  
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§   1   Val   av   mötesordförande  

Till   ordförande   för   mötet   utsågs   Harry   Holmström  

 

§   2   Laglighet   och   beslutsförhet  

Beslut:   Kallelsen   har   inte   följt   förvaltningsstadgan,   med   7   dagars   kallelsetid   och   att   kallelsen  
inte   har   utfärdats   av   kommunstyrelseordförande,   fullmäktige   konstaterade   enhälligt  
mötet   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört.  

 

§   3   Val   av   sekreterare  

Beslut:   Till   sekreterare   för   mötet   valdes   Madelene   Ahlgren-Fagerström.  

 

§   4   Val   av   två   protokolljusterare  

Beslut:   Till   protokolljusterare   utsågs   Inger   Bodmark   och   Mats   Carlström.   

Protokollet    justeras   den   09.01.2020   på   kommunkansliet.  

 

§   5   Godkännande   av   föredragningslistan  

Beslut:   Föredragningslistan   godkänns,   med   tillägg   att   §3   val   av   sekreterare   och   därefter  
ändras   paragraferna   så   avslutning   är   §8.  
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§   6 Val   av   presidium  

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.  

Presidiet   skall   väljas   vid   kalenderårets   första   sammanträde.   Den   ledamot   som   längst   innehaft   ett  
fullmäktigeuppdrag   i   kommunen   utövar   ordförandeskapet   tills   valförrättningen   har   slutförts.   Om   flera  
av   ledamöterna   tillhört   fullmäktige   lika   lång   tid,   utövas   ordförandeskapet   av   den   ledamot   som   är   äldst  
av   dessa.   

KS   Beslut:   Till   ordförande   valdes   Gunnar   Sundström   och   till   vice   ordförande   valdes   Harry  
Holmström.  

Gunnar   Sundström   tog   över   som   ordförande   för   mötet.  
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§   7   Tillsättande   av   styrelse  

Fullmäktige   tillsätter   en   styrelse   vid   ett   sammanträde   som   fullmäktige   håller   i   januari.   Antalet  
ledamöter   skall   vara   minst   fem.   Ledamöterna   och   personliga   ersättare   för   dem   utses   för   två   år   åt  
gången.   Bland   dem   som   utsetts   till   ledamöter   i   styrelsen   utser   fullmäktige   ett   presidium,   bestående   av  
en   ordförande   och   en   eller   två   vice   ordförande.   Hela   presidiet   utses   vid   samma   valförrättning.   

Valbar   till   ledamot   i   styrelsen    är   den   som   har   kommunen   som   sin   hemkommun   och   som   har   rösträtt   i  
kommunalval   i   någon   kommun   i   landskapet.   

Valbar   till   ledamot   i   styrelsen   är   inte   

1)   den   som   står   under   förmynderskap,  

2)   en   ledamot   i   Ålands   förvaltningsdomstol,  

3)   en   avdelningschef   vid   Ålands   landskapsregerings   centrala   ämbetsverk,  

4)   den   som   är   anställd   hos   kommunen   inom   kommunens   centralförvaltning   och   som   lyder   under  
kommunstyrelsen,  

5)   den   som   är   anställd   hos   kommunen   och   som   är   föredragande   i   en   nämnd   eller   annars   svarar   för  
bered-   ningen   av   ärenden   som   kommer   att   behandlas   av   kom-   munstyrelsen   samt  

6)   ordföranden   i   styrelsen   eller   i   ett   därmed   jämför-   bart   organ   för   en   organisation   som   har   hand   om  
bevakningen   av   personalens   intressen   i   kommunen.   Valbar   är   inte   heller   den   som   i   egenskap   av  
förhandlare   för   organisationen   eller   i   annan   motsvarande   egenskap   ansvarar   för   intressebevakningen.  

Den   som   är   ledamot   eller   ersättare   i   fullmäktige   kan   inte   samtidigt   vara   ledamot   eller   ersättare   i  
styrelsen   förutom   då   fullmäktige   tillträtt   efter   nyval   och   en   ny   styrelse   ännu   inte   har   utsetts.   

Den   som   är   medlem   av   landskapsregeringen   kan   inte   samtidigt   vara   ledamot   eller   ersättare   i   styrelsen.  

En   ledamot   i   fullmäktige   eller   landskapsregeringen   får   utses   till   ledamot   eller   ersättare   i   styrelsen  
endast   om   denna   lämnat   skriftligt   samtycke   därtill.  

Majoriteten   av   ledamöterna   i   styrelsen   får   inte   vara   personer   som   är   anställda   av   kommunen.   

KF   Beslut: Till   kommunstyrelse   för   2020-2022   valdes  

Ordinarie Ersättare  

Kerstin   Staff,   ordförande Peder   Blomsterlund  

Rainer   Eriksson,   viceordförande Lotta   Eriksson  

Åsa   Gottberg Kent   Finneman  

Robert   Karlman Henrik   Sundberg  

Johanna   Henriksson Helen   Fagerström  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  
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§   8   Mötet   avslutas  

Mötet   avslutades   kl.19.50  

  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  
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ANVISNING   FÖR   BESVÄR  

BESVÄRSFÖRBUD  

Vad   förbudet   grundar  
sig   på  

Eftersom   nedan   nämnda   beslut   endast   gäller   beredning   eller   verkställighet,  
kan   enligt   §   112   kommunallagen   rättelseyrkande   inte   framställas   eller  
kommunalbesvär   anföras   över   beslutet  
 
Paragrafer   2-4,   8  
Enligt   §   15   Förvaltningsprocesslagen/annan   lagstiftning   kan   besvär   inte  
anföras   över   nämnda   nedan   beslut  
 
Paragrafer   och   grund   för   besvärsförbudet:  
Ärenden   som   avser   intern   organisation   och   delgivningar  
 

 
KOMMUNALBESVÄR  

Besvärsmyndighet   och  
besvärstid  

I    i   enlighet   med   kommunallagen   111   §   kan   ändring   sökas   skriftligt  
genom   besvär.  
 
Besvärsmyndighet   är  
Ålands   förvaltningsdomstol  
PB   31  
22101   Mariehamn  
 
Paragrafer:    §-6  
 
Besvärstid:   30   dagar   från   delfåendet   av   beslutet.  
 
En   part   anses   ha   fått   del   av   beslutet   sju   dagar   efter   dagen   då   brevet  
avsändes,   om   inte   något   annat   påvisas.   En   kommunmedlem   anses   ha   fått  
del   av   beslutet   den   dag   protokollet   lagts   fram   offentligt.  

 

BESVÄRSSKRIFT  

Besvärsskrift  
 
I   besvärsskriften   skall   anges  

- ändringssökandes   namn,   yrke,   boningsort   och   adress  
- vilket   beslut   som   överklagas  
- vilka   ändringar   som   yrkas   i   beslutet  
- motiveringar   till   att   beslutet   bör   ändras  

Besvärsskriften   skall   undertecknas   av   ändringssökande   själv   eller   av   den   som   författat   skriften.   Om   endast   den  
som   författat   besvärsskriften   undertecknar   den,   skall   också   yrke,   boningsort   och   postadress   anges.  
 
Till   besvärsskriften   skall   fogas   det   beslut   som   överklagas,   i   original   eller   som   officiellt   bestyrkt   kopia,   och   intyg  
om   den   dag   från   vilken   besvärstiden   skall   räknas.  
 
Inlämnande   av   besvärshandlingarna  
 
Besvärshandlingarna   skall   inlämnas   till   besvärsmyndigheten   för   besvärstidens   utgång.   Besvärshandlingarna   kan  
även   sändas   med   post   eller   genom   bud,   men   i   så   fall   på   avsändarens   eget   ansvar.   Handlingarna   skall   lämnas   till  
posten   i   så   god   tid   att   de   kommer   fram   innan   besvärstiden   går   ut.   Enligt   lagen   om   domstolsavgifter   kan  
domstolen   ta   ut   en   avgift   för   inlämnande   av   besvär.   Kontakta   respektive   domstol   för   mer   information.  

 

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  


