Sottunga kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige i Sottunga

19.6.2018

Nummer2/2018

Sammanträdestid

kl. 18.00 – 20.30

Sammanträdesplats

Sottunga skola, kommunens mötesrum
KOMMUNFULLMÄKTIGE
MEDLEMMAR
x Göran Stenros
x
Viking Danielsson
x
John Lindholm
Stig Törnroos
x Kerstin Ivarsson
x Regina Pettersson
x Raul Petrell
x Nils Eriksson
x Hans Pettersson

Beslutande

ERSÄTTARE
Britt Pettersson
Thomas Lindström
Inga Eklund
Britta Gustafsson

Kennet Lundström, sekreterare
Björn Rönnlöf, kommunstyrelsens ordförande

Övriga närvarande

Paragrafer

8 - 14

Underskrifter

Göran Stenros
Ordförande
Protokolljustering

Ort och tid

Underskrifter
Protokollet framlagt
till påseende

Plats och tid

Raul Petrell
Sottunga 19.6.2018

Ort och tid

Underskrift

Sekreterare

Sottunga 19.6.2018

Intygar

Utdragets riktighet
bestyrker

Kennet Lundström

Kennet Lundström
Kommunsekreterare

Thomas Lindström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2

Organ

Sammanträdedatum

Protokollnr

Kommunfullmäktige i Sottunga

19.6.2018

2/2018

Sammanträdestid: 19.6.2018
kl. 18.00- 20.30
Sammanträdesplats: Sottunga skola,
kommunens mötesrum

Ärendets §-nummer

Ärende

8§

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

9§

Val av protokolljusterare

10 §

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

11 §

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017

12 §

Anmälningsärenden

13 §

Representanter i skärgådsnämnden

14 §

Kompletteringsval i nämnder

Besvärsanvisning

Protokolljusterarnas signatur
_________________ ___________________

Utdragets riktighet bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige i Sottunga

19.6.2018

KF § 8:

Sida 3

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kommunsekreterarens förslag:
Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut:
Enligt förslag.

KF § 9:

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

Beslut:
Till protokolljusterare valdes Raul Petrell och Thomas Lindström.

KF § 10

Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Kommunsekreterarens förslag:
Föredragningslistan godkänns.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum
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19.6.2018

KF § 11

Sida 4

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017
KS § 38
Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 i bilaga.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 2017 och
överlämnar handlingarna till revisorerna för granskning.
Beslut:
Enligt förslag. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att årets resultat
-14.115 € avdras från eget kapital.

KF § 11
Beslut:
Revisionsberättelsen delgavs. Revisorerna hade inga anmärkningar.
Kommunfullmäktige godkände verksamhetsberättelse och bokslut 2017
och beviljade redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. Årets resultat – 14.115
€ avdras från eget kapital.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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KF § 12
Anmälningsärenden
Ekonomisk rapport
Kommunstyrelsens möte 2-4/2018
Projektaktuellt
Handlingar till landskapsarkivet
Egenkontrollplan för deponin
VA-plan, fortsatt arbete
Utredning om kommunsamordning, info från referensgruppsmötet 12.6
Info från turlistmötet 14.6

Kommunfullmäktige tackar personal och förtroendevalda för gott arbete.
Midsommarlunch 20.6 kl. 12.00 i skolans matsal för kommunstyrelse,
fullmäktige och personal.

Beslut:
Antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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KF § 13

Sida 6

Representanter till Ålands Skärgårdsnämnd
KS § 20
Landskapsregeringen begär skärgårdskommunernas förslag till medlemmar i Ålands skärgårdsnämnd för perioden 1.1.2018 -31.12.2019. Enligt
reglementet består Skärgårdsnämnden av dels en förtroendevald eller annan av kommunen utsedd representant för näringslivet i kommunen. Varje
kommun nominerar en man och en kvinna till vardera plats i nämnden enligt gällande jämställdhetslag.
Rosita Stenroos och Björn Rönnlöf är tillfrågade och intresserade av att
fortsätta.
Kommunsekreterarens förslag:
Rosita Stenros (ersättare Kerstin Lindholm) och Björn Rönnlöf (ersättare
Peter Karlsson) nomineras till Sottunga kommuns representanter i Skärgårdsnämnden. Ärendet förordas kommunfullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.

KF § 13
Kommunfullmäktige utsåg Rosita Stenros (ersättare Kerstin Lindholm)
och Björn Rönnlöf (ersättare Peter Karlsson) till Sottunga kommuns representanter i Skärgårdsnämnden.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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KF § 14

Sida 7

Kompletteringsval i nämnder
KS § 24
Kommunfullmäktige bör besluta om kompletteringsval i nämnder eftersom följande personer flyttat från orten och därigenom förlorat sin valbarhet.
Kompletteringsval bör ske för följande personer:
Skolnämnden
Annika Gustafsson
Terese Eriksson
Näringsnämnden
Johan Eriksson
Efter diskussion med kommunstyrelsens ordförande föreslås följande
kompletteringsval:
Skolnämnden
Lesia Pylypenko istället för Annika Gustafsson
Taija Eriksson istället för Terese Eriksson
Näringsnämnden
Jenny Nylund istället för Johan Eriksson
Inget kompletteringsval för Maragareta Enne eftersom näringsnämnden
inte har personliga ersättare.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige kompletteringsval enligt ovan.
Beslut:
Enligt förslag.

KF § 14
Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med beredningen.

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: 8 – 10, 12

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: 11, 13-14
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

