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Kennet Lundström

Kennet Lundström
Kommunsekreterare

Viking Danielsson
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Sammanträdestid: 29.1.2017
kl. 13.30 – 15.25
Sammanträdesplats: Sottunga skola,
kommunens mötesrum

Ärendets §-nummer

Ärende

1§

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2§

Val av protokolljusterare

3§

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4§

Val av kommunfullmäktiges presidium

5§

Antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2018-2019

6§

Val av kommunstyrelse 2018 - 2019

7§

Anmälningsärenden

8§

Kompletteringsval i nämnder

Besvärsanvisning

Protokolljusterarnas signatur
_________________ ___________________

Utdragets riktighet bestyrkes
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KF § 1:

Sida 3

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kommunsekreterarens förslag:
Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut: Göran Stenros har haft förtroendeuppdrag längst i kommunen och
öppnande mötet. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

KF § 2:

Val av protokolljusterare
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras
efter mötet.

Beslut:
Till protokolljusterare valdes Nils Eriksson och Viking Danielsson. Protokolljustering efter mötet i kommunkansliet.

KF § 3

Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Kommunsekreterarens förslag:
Föredragningslistan godkänns.
Beslut:
Enligt förslag med tillägget att fyllnadsval § 8 behandlas.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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KF § 4

Sida 4

Val av kommunfullmäktiges presidium
Enligt kommunallagens § 40 väljer fullmäktige bland sina ledamöter ett
presidium som består av en ordförande och högst två vice ordförande.
Presidiet väljs för ett år i sänder. Hela presidiet utses vid samma valförrättning. Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen utövar ordförandeskapet tills valförrättningen har slutförts. Enligt
kommunens förvaltningsstadga finns det en vice ordförande i kommunfullmäktige.
Om flera av ledamöterna har tjänstgjort under lika lång tid, utövas ordförandeskapet av den ledamot som är äldst av dessa.
Valet förrättas så att fullmäktige föreslår kandidat till ordförande och
viceordförandeposten. Valet kan förrättas med slutna sedlar eller öppen
omröstning. Den kandidat som får de flesta rösterna torde väljas till ordförande och den andra till viceordförande, förutsatt att fullmäktige väljer en
viceordförande.

Beslut:
Nils Eriksson föreslog att Göran Stenros väljs till ordförande och Regina
Pettersson väljs till viceordförande för kommunfullmäktige 2018. Förslaget understöddes enhälligt.
Göran Stenros valdes till ordförande och Regina Pettersson valdes till
viceordförande för kommunfullmäktige 2018.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Fastställande av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2018 –
2019

Antalet ledamöter i kommunstyrelsen skall enligt Kommunallagen 48§
vara minst fem. Avgående kommunstyrelse består av sex personer och sex
ersättare. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för två år. Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande och vice ordförande. Presidiet utses vid samma valförrättning.
Valbarhetskriterierna på styrelsen framgår av Kommunallagen § 47. Den
främsta begränsningen gäller förhållandet att den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige inte samtidigt kan tjänstgöra som ledamot
eller ersättare i kommunstyrelsen.
Antalet ledamöter i kommunstyrelsen skall enligt Kommunallagen 48§
vara minst fem

Beslut:
Antalet ledamöter i kommunstyrelsen 2018 – 2019 fastställdes till sex ledamöter med personliga ersättare.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2018 - 2019

Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse vid ett sammanträde
som fullmäktige håller inom januari månad. Ledamöterna och deras ersättare kan utses för två år åt gången enligt Kommunallagen (1997:73, 48 §)
för landskapet Åland.
Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för
två år. Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande och
vice ordförande. Presidiet utses vid samma valförrättning. Valbarhetskriterierna på styrelsen framgår av Kommunallagen § 47. Den främsta begränsningen gäller förhållandet att den som är ledamot eller ersättare i
kommunfullmäktige inte samtidigt kan tjänstgöra som ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen består av det antal medlemmar
som kommunfullmäktige bestämmer. I kommunens förvaltningsstadga
antagen 23.5.2000 finns inga uppgifter på hur många ledamöter och ersättare skall väljas till kommunstyrelsen i Sottunga. Antalet ledamöter i
kommunstyrelsen skall enligt Kommunallagen 48§ vara minst fem.
Ordförande och viceordförande i kommunstyrelsen utses vid samma valförrättning.
Följande ordinarie ledamöter med personliga ersättare har fungerat i
kommunstyrelsen under åren 2016-2017.
Ordinarie ledamot
Björn Rönnlöf
Märta Grunér
Sara Johans
Göran Björk
Stig Karlsson
Lotta Bäcksbacka-Karlsson

Protokolljusterarnas signaturer

Ersättare
Inga-Lill Pettersson
Maj-Britt Jansson
Henrik Elomaa
Johan Eriksson
Göran Grönholm
Victoria Näfverborn

Utdragets riktighet bestyrker
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Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att välja följande ledamöter, ersättare och presidium till kommunstyrelse för 2018 – 2019:

Ordinarie ledamot
Björn Rönnlöf (ordförande)
Märta Grunér (viceordf.)
Henrik Elomaa
Göran Björk
Stig Karlsson
Lotta Bäcksbacka-Karlsson

Protokolljusterarnas signaturer

Ersättare
Inga-Lill Pettersson
Maj-Britt Jansson
Sara Johans
Bertel Eriksson
Göran Grönholm
Victoria Näfverborn

Utdragets riktighet bestyrker
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KF § 7
Anmälningsärenden
Ekonomisk rapport
Kommunstyrelsens möte 1/2018
Aktuellt angående fiberprojektet
Aktuellt inom Central Baltic projekt
LR svar angående kommunens skrivelse om skärgårdstrafiken
ÅHS bilen
Skrivelse från Sottunga AHL
Skärgårdsnämnden
Mantalsskrivningslängden
Hamnplatser Kyrkviken
Gamla Ljungö fyrens placering
Bränsleförsäljning i framtiden
Kommunens outhyrda lägenheter
Kommunens outhyrda lägenheter diskuterades och möjligheter till försäljning bör utredas.
Kommunfullmäktige begär att kommunstyrelsen bereder ärendet.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Sottunga kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige i Sottunga

29.1.2018

KF § 8

Sida 9

Kompletteringsval i nämnder
Kompletteringsval bör ske i Näringsnämnden och Skolnämnden.
Beslut:
Ärende remitterades till kommunstyrelsen för behandling.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning
BESVÄRSFÖRBUD
Eftersom nedan nämnda beslut gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslut:
Paragrafer: 1 – 3, 7, 8

Vad förbudet
grundar sig på

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt
rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer:

Enligt 5 §, 1 mom, i förvaltningsprocesslagen kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande
kan framställas
samt tid för yrkande av rättelse.

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Kommunstyrelsen i Sottunga
Sottunga kommun
22720 Sottunga
Paragrafer:
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets
innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighetens I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.
adress och besvärstid Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär
också av dem som är part eller kommunmedlem.
Kommunalbesvär, paragrafer: 4 - 6
Besvärstid: 30 dagar
Adress:
Ålands förvaltningsdomstol
Torggatan 16
22100 MARIEHAMN
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid, 14 dagar
Adress:
Ålands landskapsregering
Box 1060
22111 MARIEHAMN
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras.
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall
också hans yrke, boningsort och postadress anges samt en fullmakt från ändringssökanden.
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 besvärshandlingar

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens
utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så
fall på avsändarens ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de
kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

