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Beslutande 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

MEDLEMMAR 

 ERSÄTTARE 

X Göran Stenros  Kerstin Ivarsson 

X Jenny Nylund  Raul Petrell 

X Stig Törnroos  Nils Eriksson 

X Regina Pettersson  Thomas Lindström 

 John Lindholm  Britta Gustafsson 

X Peter Wahlbäck   

X Britt Pettersson   

X Erik Eriksson   

X Hans Pettersson   

 

 

Övriga närvarande 
Kennet Lundström, sekreterare 

Björn Rönnlöf, kommunstyrelsens ordförande 

 

Paragrafer 1 - 9 

Underskrifter 
 

 

 Göran Stenros (§§1-4)    Kennet Lundström 

                          
Ordförande   Sekreterare  

Protokolljustering Ort och tid Sottunga 15.1.2020 

  
 

 

Underskrifter 

 

 

Britt Pettersson 

 

 

Peter Wahlbäck 

Protokollet framlagt 

till påseende 

Plats och tid Sottunga  

 

 

 
 Intygar 

Utdragets riktighet 

bestyrker 

Ort och tid  

 

Kennet Lundström 

Kommunsekreterare  Underskrift 
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Sammanträdestid: 14.1.2020 

kl. 14.00 – 16.00 
   

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 2020 

5 §  Fastställa antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2020-

2022 

 

6 §  Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2020-2022 

 

7 §  Kommunens kandidater till mellankommunala ombud 

 

8 § Kommunens kandidater till Skärgårdsnämnden 

 

9 § Anmälningsärenden 

 

 

 Besvärsanvisning 
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KF § 1: Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Vid kommunalvalet i oktober 2019 valdes ledamöterna i kommunfull-

mäktige i Sottunga kommun för den nya mandatperioden som inleds den 

1 januari 2020. Enligt Kommunallagen 42 § (1997:73) sammankallas ett 

nyvalt kommunfullmäktige efter allmänt val av kommunstyrelsens ordfö-

rande. Enligt kommunallagen öppnas första sammanträdet efter nyval av 

den fullmäktigeledamot som längst haft ett fullmäktigeuppdrag i kommu-

nen. Den personen leder även förhandlingarna vid sammanträdet till dess 

ordförande och viceordförande för fullmäktige har utsetts. Kommunalla-

gen 40 § (1997:73). Kommunstyrelsens mandat – liksom andra förtroen-

devalda i kommunala nämnder - sträcker sig enligt Kommunallagens 19 § 

till dess någon annan har valts till uppdraget. Kommunstyrelsens ordfö-

rande meddelade sin avsikt att sammankalla det nyvalda kommunfullmäk-

tige till dess första sammanträde på den nya mandatperioden den 14 janu-

ari 2020. 

  

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Göran Stenros (konstaterades 19.1.2016 § 1 haft längst fullmäktigeupp-

drag i kommunen) öppnar mötet varefter mötesordförande väljes, tills ny 

ordförande utses i enlighet med kommunallagen § 42. 

 

 Beslut: 

 Kommunstyrelsens ordförande Björn Rönnlöf öppnade mötet och hälsade 

samtliga närvarande välkomna.  Görans Stenros valdes till mötesordfö-

rande för paragraferna 1 – 4. 
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KF § 2: Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras 

15.1.2020 kl. 15.00. 

 

 

 Beslut: 

 Till protokolljusterare valdes Britt Pettersson och Peter Wahlbäck.  Proto-

kollet justeras 15.1.2020 kl. 15.00. 

 

 

 

 

 

KF § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut: 

 Enligt förslag med tillägget att nämndstrukturen diskuterades under an-

mälningsärenden. 
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KF § 4 Val av kommunfullmäktiges presidium 2020 

 

 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 valför-

rättning. Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kom-

munen utövar ordförandeskapet tills valförrättningen har slutförts. Enligt 

kommunens förvaltningsstadga finns det en vice ordförande i kommun-

fullmäktige. 

 

 Om flera av ledamöterna har tjänstgjort under lika lång tid, utövas ordfö-

randeskapet 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 ordfö-

rande och den andra till viceordförande, förutsatt att fullmäktige väljer en 

viceordförande. 

 

  

 

Beslut: 

 

 Britt Pettersson föreslog att Göran Stenros väljs till ordförande för kom-

munfullmäktige 2020. Förslaget vann enhälligt understöd. 

 

 Regina Pettersson föreslog att Stig Törnroos väljs till viceordförande för 

kommunfullmäktige 2020. Förslaget vann enhälligt understöd. 

 

 Efter avslutad diskussion konstaterades att kommunfullmäktige valt Gö-

ran Stenros till ordförande och Stig Törnroos till viceordförande för 

kommunfullmäktige 2020. 
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KF § 5                             Fastställa antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2020-

2022 

 

  

 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 kommun-

styrelsen för två år. Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ord-

förande 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 er-

sättare i kommunfullmäktige inte samtidigt kan tjänstgöra som ledamot 

eller ersättare i kommunstyrelsen. 

 

 Antalet ledamöter i kommunstyrelsen skall enligt Kommunallagen 48§ 

vara minst fem. 

 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige fastställde antalet ledamöter och ersättare i kom-

munstyrelsen 2020 – 2022 till sex (6). 
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KF § 6 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2020-2022 

 

 Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse vid ett sammanträde 

som fullmäktige håller inom januari månad året efter genomfört kommu-

nalval. Kommunalval har hållits i Sottunga kommun i oktober 2019. Le-

damöterna och deras ersättare kan utses för två år åt gången enligt Kom-

munallagen (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. Valbarhetskri-

terierna på styrelsen framgår av Kommunallagen § 47. Den främsta be-

gränsningen gäller förhållandet att den som är ledamot eller ersättare i 

kommunfullmäktige inte samtidigt kan tjänstgöra som ledamot eller ersät-

tare 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 ersät-

tare 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 val-

förrättning. 

 

 Följande ordinarie ledamöter med personliga ersättare har fungerat i 

kommunstyrelsen under åren 2016-2019.  

 

 Ordinarie ledamot   Ersättare  

 Björn Rönnlöf  Inga-Lill Pettersson 

 Märta Grunér  Maj-Britt Jansson 

 Henrik Elomaa  Sara Johans 

 Göran Björk   Bertel Eriksson 

 Stig Karlsson  Göran Grönholm 

 Lotta Bäcksbacka-Karlsson Victoria Näfverborn 
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Beslut: 

 

  Björn Rönnlöf föreslog att Regina Pettersson väljs till ordinarie ledamot 

istället för Märta Grunér. Rönnlöf föreslog också att Lotta Bäcksbacka-

Karlsson väljs till viceordförande. Förslagen vann enhälligt understöd. 

 

  Göran Stenros föreslog att Björn Rönnlöf väljs till ordförande. Förslaget 

vann enhälligt understöd. 

 

  Efter avslutad diskussion konstaterades att kommunstyrelsen 2020 – 2022 

består av följande medlemmar och ersättare: 

 

   

 Ordinarie ledamot   Ersättare  

 Björn Rönnlöf (ordf.)  Inga-Lill Pettersson 

 Regina Pettersson  Maj-Britt Jansson 

 Henrik Elomaa  Sara Johans 

 Göran Björk   Bertel Eriksson 

 Stig Karlsson  Göran Grönholm 

 Lotta Bäcksbacka-Karlsson (viceordf.) Victoria Näfverborn 

 

 

  Regina Pettersson gav skriftligt medgivande att avstå sin plats i kommun-

fullmäktige. 

 

  Kerstin Ivarsson väljs i enlighet med röstetal till ordinarie ledamot i 

kommunfullmäktige. 
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KF  § 7 Kommunens kandidater till mellankommunala ombud 

 

  Föglö kommun har kallat till mellankommunal ombudsstämma 27.1.2020. 

 

  Sottunga kommun utser ombud till stämman och kandidater till poster i 

kommunalförbund o.dyl.  

 

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige utsåg Björn Rönnlöf och Kennet Lundström till om-

bud för den mellankommunala stämman på Föglö 27.1.2020. 

 

 

 

 

 

KF § 8 Val av representanter till Skärgårdsnämnden 2020-2022 

 

  Beslut: 

  Ärendet bereds till följande möte. 

 

 

 

 

KF § 9 Anmälningsärenden 

  Aktuella projekt i år 

  Ekonomisk rapport 

  Diskussion om nämndstrukturen 

 

  Beslut: 

  Antecknades för kännedom. 
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Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

 

 

 

 

 

 

 

Vad förbudet 

grundar sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut gäller beredning eller verkställighet, kan 

kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslut: 

 

Paragrafer:  1 – 3, 8 - 9 

 

 

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 vil-

ken rättelseyrkande 

kan framställas 

samt tid för yr-

kande 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. Yr-

kandet skall undertecknas av den som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 

Besvärsmyndighetens 

adress och besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. 

Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunal-

besvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med an-

ledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär 

också av dem som är part eller kommunmedlem. 

 

Kommunalbesvär, paragrafer: 4 - 7 

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 för-

fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall 

också hans yrke, boningsort och postadress anges samt en fullmakt från ändringssö-

kanden.  

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som offi-

ciellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

Inlämnande av be-

svärshandlingar 

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 protokollsut-

draget 
 

 

 


