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Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   

Mötestid    Mötesplats   

07.07.2021   kl   19.00    Kommunkansliet   

Närvarande   ordinarie   beslutsfattare   

x    Pleijel   Christian,   ordförande       Sundström   Gunnar   

x    Holmström   Harry,   viceordförande       Nylund   Robin     

x    Dahlgren   Thomas    Närvarande   ersättare   

x    Bodmark   Inger    x   1   -   Allgode   Gerry   

x    Björk   Natalie      2   -   Hellström   Krister   

x    Sundberg   Maria        

   Carlström   Mats        

Övriga   närvarande   

   Kerstin   Allgode,   ordf   kommunstyrelsen       Rainer   Eriksson,   vice   ordf.   kommunstyrelsen   

x    Johan   Rothberg,   kommundirektör    x   Bo   Phontin   

Underskrifter   

  
  

Christian   Pleijel,   ordförande   

  
  

Johan   Rothberg,   kommundirektör   

Justerat   tid   och   datum      

Efter   mötet      

Dahlgren   Thomas   
  
  

Allgode   Gerry   
  
  

Protokollet   framläggs   till   påseende      
  

Intygas:   Johan   Rothberg   07.07.2021   
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Sida   
Föredragningslista   

  
§   45   Laglighet   och   beslutsförhet 3   

§   46   Val   av   två   protokolljusterare 3   

§   47    Godkännande   av   föredragningslistan 3   

§   48   Anhållan   om   avsked   från   kommunstyrelsen 3   

§   49   Anhållan   om   avsked   från   kommunstyrelsen 3   

§   50   Anhållan   till   kommunstyrelsen   om   tilläggsbudget   för   byte   av   avloppspumpstation. 3   

§   51   Val   av   nya   ledamöter   i   kommunstyrelsen 4   

§   52   Mötet   avslutas 4   
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 §   45 Laglighet   och   beslutsförhet   

KF   Beslut:   Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört.   

§   46 Val   av   två   protokolljusterare   

KF   Beslut:   Till   protokolljusterare   väljs   Dahlgren   Thomas   och   Allgode   Gerry   Protokollet   
justeras   efter   mötet   

§   47   Godkännande   av   föredragningslistan   

KF   Beslut:   Föredragningslistan   godkänns.   

§   48 Anhållan   om   avsked   från   kommunstyrelsen   

Bordlagt   ärende     

Rainer   Eriksson   har   den   16   april   inkommit   med   en   begäran   om   avsked   från   kommunstyrelsen   av   personliga   skäl   
(bilaga).   Kommunfullmäktiges   ordförande   föreslår.   att   anhållan   beviljas.    Eriksson   avser   därmed   återgå   till   det   
uppdrag   som   ledamot   av   fullmäktige   han   är   vald   till.   

Bilaga   KF   §   40   19.05.2021   Anhållan   om   avsked   från   kommunstyrelsen   

KF   Beslut:   Ärendet   bordläggs   

KF   Beslut:   anhållan   beviljas   

§   49   Anhållan   om   avsked   från   kommunstyrelsen   

Kommunstyrelsens   ordförande   har   anhållit   om   befrielse   från   sitt   uppdrag.   

KF   Beslut:   Anhållan   beviljas   

Gerry   Allgode   anmälde   jäv.   

§   50 Anhållan   till   kommunstyrelsen   om   tilläggsbudget   för   byte   av   
avloppspumpstation.   

Beslut:   Byggnadstekniska   nämnden   anhåller   om    till   kommunstyrelsen   om   30   000   €   i   
tilläggsbudget   för   utbyte   av   avloppspumpstation   i   Karlby.   Projektet   omfattar   byta   av   
pumpstation   samt   tillhörande   kringarbeten.   Arbetet   var   planerat   och   budgeterat   2020   men   
kunde   då   ej   genomföras.   

KD:   föreslår   att   nämndens   anhållan   godkänns   inför   fullmäktige.   

KS   Beslut:   förslaget   godkänns   

KF   Beslut:   Förslaget   godkänns   

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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§   51 Val   av   nya   ledamöter   i   kommunstyrelsen   

KF   Beslut:   Till   nya   ordinarie   ledamöter   i   kommunstyrelsen   i   stället   för   de   som   beviljats   avsked   
väljs   Lotta   Eriksson   och   Olle   Dahl.   Som   ersättare   för   Lotta   Eriksson   väljs   Dominic   Karlman.   
Lotta   Eriksson   utses   även   till   kommunstyrelsens   ordförande   och   Robert   Karlman   utses   till   vice   
ordförande   i   kommunstyrelsen.   

§   52 Mötet   avslutas   

Mötet   avlutades:   19:34     

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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ANVISNING   FÖR   BESVÄR   

BESVÄRSFÖRBUD   

KOMMUNALBESVÄR   

  

BESVÄRSSKRIFT   

  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   

Vad   förbudet   grunda   
sig   på   

Eftersom   nedan   nämnda   beslut   endast   gäller   beredning   eller   verkställighet,   
kan   enligt   §   112   kommunallagen   rättelseyrkande   inte   framställas   eller   
kommunalbesvär   anföras   över   beslutet   
  

Paragraf   45-47,   51,   52   
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   

Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

I    i   enlighet   med   kommunallagen   111   §   kan   ändring   sökas   skriftligt   
genom   besvär.   
  

Besvärsmyndighet   är   
Ålands   förvaltningsdomstol   
PB   31   
22101   Mariehamn   
  

Paragrafer:     48-50,   51  
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   
  

I   besvärsskriften   skall   anges   
- ändringssökandens   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   före   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.   


