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§ 12 Konstatera sammanträdets laglighet

Kommunfullmäktige är beslutföra då minst två tredjedelar av fullmäktige
är närvarande. (KomL § 58). I Iniö betyder detta minst nio av tretton.
Kallelsen har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla 26.2.2008
(KomL § 64) samt kungjorts i medborgarnätet MEBBen. Kopia av
kungörelsen har skickats till Åselholm vänthus.
Kallelse har skickats till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
medlemmar 26.2.2008.
Kallelsen skall vara skickad senast fyra dagar före mötesdagen,

Förslag:

Ordföranden konstaterar vilka som är närvarande samt huruvida
sammanträdet är lagenligt sammankallat samt beslutfört.

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och
beslutfört.

Ärende:

§ 13 Val av protokolljusterare
Protokollet justeras av två protokolljusterare som justerar protokollet före
det framläggs till påseende.

Förslag:

Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare.

Beslut:
kfg
2/2008

Till protokolljusterare valdes Trygve Karlsson och Gun-Viol Toivo.
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§ 14 Köp av Aftonro-området av Iniö församling
Iniö församling har den 22.2.2008 inlämnat bifogat brev och
protokollsutdrag till kommunkansliet.
Enligt § 13 i kyrkofullmäktiges protokoll (kyrkofullmäktig 2/2008) erbjuder
församlingen det s.k. Aftonro-ormrådet åt Iniö kommun för 18.000 €.
Kommunen har tidigare vänt sig till församlingen med förfrågan om
församlingens intresse att sälja området som är bebyggt med kommunens
servicebostäder och omfattas av ett arrendekontrakt.

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
godkänna Iniö församlings erbjudande gällande försäljning av det
kd
s.k. Aftonro-området åt Iniö kommun för 18.000 €.
Kommunstyrelsen befullmäktigas att godkänna köpebrev.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

Kst
2/20087
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Beslut:
kfg
2/2008

Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens
förslag.

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Kommunfullm.

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta
Kommunfullmäktige - KUNNANvaltuusto

Mötesdag - kokouspäivä
2.3.2008

Ärende:

PROTOKOLL – pöytäkirja
2008
sida: 5

Nr: 2-2008

§ 15 Iniö församlings erbjudande om markbyte
Hänvisas till bifogat brev och protokollsutdrag från kyrkofullmäktige i Iniö.
Kyrkofullmäktige 2/2008 § 14.

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
följande:
kd
Kommunfullmäktige konstaterar att markbyte i enlighet med
bifogade handlingar inte är aktuellt med beaktande av de
osäkerhetsfaktorer som framkommer av församlingens brev.

Beslut:
Kst
2/20087

Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion enhälligt avvikande från
kommundirektörens förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner
församlingens anbud enligt § 14 i kyrkofullmäktige protokoll
2/2008 under förutsättning att bytesaffären sker före utgången av
mars månad 2008.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Bifogas brev och protokollsutdrag från kyrkofullmäktige samt inlämnat
brev av ”rågrannar” till Källaråkern.
Bifogas även karta över området med fastighetsgränser samt utdrag ur
Iniö generalplan.

Beslut:
kfg
2/2008

Kommundirektören meddelade att Iniö församling har meddelat
att frågan behandlas av domkapitlet 27.3.2008 och därefter av
kyrkostyrelsen inom 1-2 månader.
Under diskussionen framfördes följande förslag:
1. Tove Brander understödd av Linda Lindberg föreslog att
fullmäktige vidhåller sitt gamla beslut att bygga radhuset
på Källaråkern och därmed inte godkänner församlingens
erbjudande eftersom ett markbyte skulle riskera byggets
förverkligande. Detta p.g.a. att det är oklart hur snabbt
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bytet kan förverkligas.
2. Mats Eklund understödd av Eddie Lundell och Lasse
Lindberg föreslog att kommunstyrelsens förslag skulle
godkännas med den ändringen att kommunen förutsätter
att domkapitlets godkännande finns inom mars månad.
Kommunfullmäktiges ordförande konstaterade att det
föreligger två understödda förslag förutom kommunstyrelsens förslag och föreslog att fullmäktige först röstar om
dessa två förslag varefter det vinnande förslaget ställs mot
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden föreslog att
röstningen sker genom handuppräkning.
Omröstningsförfarandet godkändes enhälligt.
I den första omröstningen fick Mats Eklunds förslag 9 röster
och Tove Branders 2 röster. En medlem röstade blankt.
Ordföranden konstaterade att Mats Eklunds förslag vunnit
och att det därefter ställs mot kommunstyrelsens förslag.
I den andra omröstningen fick Mats Eklunds förslag 11 röster
och kommunstyrelsens förslag 0 röster. En medlem röstade
blankt.
Ordföranden konstaterade att Mats Eklunds förslag segrat
och det därmed var kommunfullmäktiges beslut.
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§ 16 Överskridningar i 2007års budget
Efter att redovisningar och tilläggsräkningar har kommit från Egentliga
Finlands sjukvårdsdistrikt står det klart att social- och
hälsovårdsavdelningen budget har överskridits mera än beräknat.
Social- och hälsovårdsnämnden behandlar frågan vid sitt möte 20.2.08.
Mindre överskridningar har även skett i övriga avdelningars budgeter.
Enligt de bokslutsiffror som nu finns att tillgå har totalbudgeten inte
överskridits netto.
För frågan redogörs närmare vid sammanträdet.

Förslag: Kommunstyrelsen tar del av överskridningar på avdelningsnivå och
föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna dem.
kd

Beslut:
kst
2/2008

Beslut:
kfg
2/2008

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget och föreslår
sålunda att kommunfullmäktige godkänner överskridningar enligt
bilaga.

Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens
förslag.
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§ 17 Anmälningsärenden
1. Organisationskommissionens för Väståboland möte 5.3.08.

Beslut:
kfg
2/2008

Kommunfullmäktige tog del av kommissionens föredragningslista.
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§ 18 Ev. övriga ärenden

Inga övriga ärenden protokollfördes.

Ärende:

§ 19 Sammanträdets avslutande

Beslut:

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 18.15.

kfg
2/2008
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