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KÖKARS   KOMMUN PROTOKOLL    MÖTE   nr   2 Sida   1   av   5 
Mötesdatum  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 20.01.2020  

 

Mötestid   Plats  

20.01.2020   kl   19:00   Kommunkansliet  

 

Närvarande   ordinarie   beslutsfattare  

x   Sundström   Gunnar,   Ordförande   x   Carlström   Mats  

x   Holmström   Harry,   viceordförande     Christian   Pleijel  

x   Dahlgren   Thomas   Närvarande   ersättare  

x   Bodmark   Inger     1   -    Nylund   Robin   

x   Björk   Natalie  x   2   -   Allgode   Gerry  

x   Sundberg   Maria    3   -   Hellström   Krister  

x   Virta   Terhi     

Övriga   närvarande  

x   Kerstin   Staf,   ordf   kommunstyrelsen     Rainer   Eriksson,   vice   ordf.   kommunstyrelsen  

x   Johan   Rothberg,   Kommundirektör      

 

Underskrifter  

 
 
Gunnar   Sundström,ordf  

 
 
Johan   Rothberg,   Kommundirektör  

 

Justerat   tid   och   datum   Plats  

20.01.2020   kl    Kommunkansliet  

 
 
Maria   Sundberg  

 
 
Mats   Carlström  

Protokollet   framläggs   till   påseende    
 
Intygas:   Johan   Rothberg  21.01.2020  

 
Förklaring   till   förkortningar:   KS   kommunstyrelsen   KF   kommunfullmäktige   KD   Kommundirektören 

  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 20.01.2020  

Sida  
Föredragningslista  
 
§   9   Laglighet   och   beslutsförhet 3  

§   10   Val   av   två   protokolljusterare 3  

§   11   Godkännande   av   föredragningslistan 3  

§   12   Tid   och   plats   för   fullmäktiges   ordinarie   sammanträden 3  

§   13   Val   av   revisorer   för   åren   2020-2023 3  

§   14   Val   av   ombud   till   mellankommunala   ombudsstämman   på   Föglö 3  

§   15   Övriga   ärenden 4  

§   16   Ärenden   till   kännedom 4  

§   17   Mötet   avslutas 4  

  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 20.01.2020  

 

 

 

§   9   Laglighet   och   beslutsförhet  

Beslut:   Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört.  

§   10   Val   av   två   protokolljusterare  

Beslut:   Till   protokolljusterare   väljs   Maria   Sundberg   och   Mats   Carlström   .   Protokollet   justeras  
efter   mötet.  

§   11   Godkännande   av   föredragningslistan  

Beslut:   Föredragningslistan   godkänns.  

§   12   Tid   och   plats   för   fullmäktiges   ordinarie   sammanträden  

Beslut:   Möten   hålls   i   kommunkansliets   mötesrum   onsdagar   eller   torsdagar   enligt   kallelse   första  
två   veckorna   i   månaden.  

§   13   Val   av   revisorer   för   åren   2020-2023  

För   den   granskning   av   förvaltningen   och   räkenskaperna   som   skall   utföras   för   varje   löpande  
räkenskapsår,   väljer   kommunfullmäktige   enligt   Kökars   kommuns   förvaltningsstadga   efter  
nyval   för   sin   mandatperiod   tre   revisorer   och   för   var   och   en   av   dem   en   personlig   ersättare.   
Kommunfullmäktige   utser   en   av   revisorerna   till   ordförande   och   en   till   vice   ordförande.  
 
Kommunen   brukar   ha   två   förtroendevalda   revisorer   jämte   ersättare   och   en   yrkesrevisor   från  
revisionssamfund.   För   perioden   2016-2019   utsågs   Robert   Lindfors,   Ulla   Finneman,   Hans  
Eriksson   och   Krister   Hellström   till   revisorer.  
 
Beslut:   Robert   Lindfors   väljs   som   ordinarie   med   Krister   Hellström   som   ersättare   och   Siv  
Relander   välj   som   ordinarie   med   Ulla   Finneman   som   ersättare.  
 

§   14   Val   av   ombud   till   mellankommunala   ombudsstämman   på   Föglö  

Mellankommunal   ombudsstämma   för   de   sex   skärgårdskommunerna   kommer   att   hållas   i  
Föglö   måndagen   den   27   januari   12:30-16:00   för   att   uppgöra   förslag   till   skärgårdens  
representanter   i   olika   kommungemensamma   organ.   
 
Bilaga:   KF   §   14   1   Protokoll   fört   vid   mellankommunal   ombudsstämma   i   Föglö   2016  
            KF   §   14   2   Mellankommunal   ombudsstämma   kallelse  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande  
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Beslut:   Johan   Rothberg   och   Gunnar   Sundström   utses   att   representera   Kökar   på  
mellankommunala   ombudsstämman   på   föglö.  
 

§   15   Övriga   ärenden  

Ordförande   hälsade   Kerstin   Staf   välkommen   som   ny   kommunstyrelseordförande.  

§   16   Ärenden   till   kännedom  

● Landskapsregeringen   besöker   Kökar   måndagen   den   10   februari.   

§   17   Mötet   avslutas   

Mötet   avslutades   kl.19:47   

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   09-12,15-17   
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:    §   13-14  
 
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  


