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1 § Sammanträdets konstituerande 

 

Sammanträdets öppnande 

Sammanträdet öppnades kl. 19.00 av Brage Wilhelms, den 

kommunfullmäktigeledamot som längst innehaft ett kommunfullmäktigeuppdrag i 

kommunen. 

 

Laglighet och beslutförhet 

 

Ledamöter (antal protokolljusteringar): 

 

Eriksson Pia  (0) 

Joelsson Annsofi (0) 

Lindholm Matti (0) 

Mörn Tomas  (0) 

Nordberg Ulrika (0) 

Staf Martin  (0) 

Stenberg Brage (0) 

Wilhelms Brage (0) 

Williams Robert (0) 

 

Ersättare 

1. Boman Linda (0) 

2. Sjölander Jessica (0) 

3. Sandsnäcka Markuz (0) 

 

Vid namnuppropet konstaterades åtta av kommunfullmäktiges ledamöter vara 

närvarande. Martin Staf hade anmält förhinder och antecknades som frånvarande. 

Martin Staf ersattes av Linda Boman. Sålunda vara sammanlagt nio ledamöter 

närvarande vid uppropet. 

 

Kommunfullmäktige konstaterade sammanträdet lagenligt sammankallat och med 

hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. 

 

 

Protokolljustering 

Till protokolljusterare utsågs Matti Lindholm och Brage Stenberg.  

 

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande. 

  

Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad. 
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2 § Anmälningsärenden 

Kf § 2/15.1.2020 

1. Kommundirektören informerar om kommunens organisation. 

 

Beslut: 

Antecknades till kännedom. 

________________ 
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3 § Val av centralnämnd för proportionella val 2020-2023 

Kf § 3/15.1.2020 

Enligt 26 § i kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) och 34 § i 

förvaltningsstadgan ska kommunfullmäktige utse en centralnämnd för 

proportionella val för sin mandattid. Nämnden består av tre ledamöter och en 

personlig ersättare för varje ledamot. 

 

Bland nämnden väljer kommunfullmäktige ordförande och vice ordförande. 

Nämnden är beslutför då tre ledamöter är närvarande. Som nämndens sekreterare 

fungerar kommunfullmäktiges sekreterare, om inte kommunfullmäktige beslutar 

något annat. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att välja följande till centralnämnden för 

proportionella val 2020-2023: 

 

Ordförande Matti Lindholm 

 Ers. Linda Boman 

 

Vice ordförande Robert Williams 

 Ers. Brage Stenberg 

 

Ledamot Ulrika Nordberg 

 Ers. Annsofi Joelsson 

________________ 
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4 § Val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige 2020 

Kf § 4/15.1.2020 

Enligt 40 § i kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) och 6 § i 

förvaltningsstadgan ska kommunfullmäktige vid sitt första sammanträde för året 

utse ordförande och vice ordförande. Enligt 6 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska 

det finnas två vice ordföranden i kommunfullmäktige. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse Pia Eriksson till ordförande, Robert 

Williams till I vice ordförande och Ulrika Nordberg till II vice ordförande i 

kommunfullmäktige.  

________________ 
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5 § Val av revisorer 2020-2023 

Kf § 5/15.1.2020 

Enligt 132 § i förvaltningsstadgan väljer kommunfullmäktige, för den granskning 

av förvaltningen och räkenskaperna som ska utföras för varje löpande räkenskapsår, 

efter nyval för sin mandatperiod två revisorer och för var och en av dem en 

personlig ersättare. Därtill utser kommunfullmäktige en tredje revisor som fungerar 

som yrkesrevisor. Även yrkesrevisorn ska ha en personlig ersättare.  

 

Kommunfullmäktige utser en av revisorerna till ordförande och en till vice 

ordförande. 

 

Revisorernas sammansättning för 2016-2019: 

 

Ordinarie   Ersättare 

Ordförande Jonny Mattsson Johan Rönnholm 

Vice ordförande Kristina Williams Ann-Mari Karlsson 

 

Yrkesrevisor  

Jan Finne 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt bordlägga ärendet. 

________________ 
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6 § Sättet för sammankallande av kommunfullmäktige under 2020 samt 

preliminära sammanträdesdagar 

Kf § 6/15.1.2020 

Enligt 11 § i förvaltningsstadgan ska kallelse till fullmäktiges sammanträden sändas 

minst fem dagar före sammanträdet till varje fullmäktigeledamot separat och till de 

personer som har såväl närvaro- som yttranderätt vid sammanträdet. Inom samma 

tid ska sammanträdeskallelsen tillkännages på kommunens elektroniska 

anslagstavla. I kallelsen ska anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och 

vilka ärenden som ska behandlas. 

 

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden sänds enligt samma paragraf 

endast elektroniskt per e-post. 

 

Enligt 7 § i förvaltningsstadgan beslutar fullmäktige om vilka dagar sammanträden 

ska äga rum. Kommunfullmäktiges ordförande kan dock besluta att ett planerat 

sammanträde inställs. 

 

Onsdag 5.2.2020 

Onsdag 25.3.2020 

Onsdag 10.6.2020 

Onsdag 30.9.2020 

Onsdag 18.11.2020 

Onsdag 2.12.2020 

 

Sammanträdena inleds klockan 19.00 och hålls i Lumparlands skolas matsal. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt om följande sammanträdesdatum under 2020: 

 

Onsdag 5.2.2020 

Onsdag 18.3.2020 

Onsdag 10.6.2020 

Onsdag 30.9.2020 

Onsdag 18.11.2020 

Onsdag 2.12.2020 

 

Sammanträdena inleds klockan 19.00 och hålls i Lumparlands skolas matsal. 

________________ 
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7 § Val av kommunstyrelse 2020-2021 

Kf § 7/15.1.2020 

Enligt 48 § i kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) tillsätter 

fullmäktige en styrelse vid ett sammanträde som fullmäktige håller i januari. 

Antalet ledamöter ska vara minst fem. 

 

Ledamöterna och personliga ersättare för dem utses för två år åt gången. 

 

Bland dem som utsetts till ledamöter i styrelsen utser fullmäktige ett presidium, 

bestående av en ordförande och en vice ordförande. Hela presidiet utses vid samma 

valförrättning. 

 

Kommunstyrelsen har enligt 43 § i förvaltningsstadgan det antal ledamöter 

kommunfullmäktige bestämmer, dock minst fem, och en personlig ersättare för 

envar av dem. 

 

Vid tillsättandet av kommunstyrelsen ska, enligt 4a § i lagen om jämställdhet 

mellan kvinnor och män (FFS 609/1986), kvinnor och män vara representerade till 

minst 40 procent vardera. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att fastställa antalet ledamöter i 

kommunstyrelsen till sex och valde följande till kommunstyrelsen 2020-2021: 

 

Ordförande Brage Wilhelms 

 Ers. Mikael Koskinen 

 

Vice ordförande Tomas Mörn 

 Ers. Andreas Perjus 

 

Ledamot Gea Jansén 

 Ers. Göta Alm-Ellingsworth 

 

Ledamot Hanna Johansson 

 Ers. Ingela Palén 

 

Ledamot Johan Malén 

 Ers. Stefan Finnerman 

 

Ledamot Lil Strandholm-Karlsson 

 Ers. Anna-Greta Helsing 

________________ 

 

  



                                                           Sida    

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige  15.1.2020 

 
 

 

 

Protokolljusterare                                                                                   

 

________________                                                                          

 

8 

8 § Sammanträdets avslutande 

 

 

Sammanträdet avslutades kl. 20.11. 
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BESVÄRSANVISNING 

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § i 

kommunallagen (ÅFS 1997:73) eller 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 

808/2019) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär anföras 

över beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 1, 2, 8. 
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KOMMUNALBESVÄR BESVÄRSANVISNING 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 

 

Paragrafer i protokollet: 3, 4, 5, 6, 7. 

 

Besvärsrätt 

Ändring i beslut kan sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 

påverkas av beslutet (part) och kommunmedlemmar. Ändring i ett beslut med anledning av 

rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt 

rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i 

beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. 

 

Besvärstid 

Besvärstid är 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju 

dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning 

anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat 

påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett 

meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på 

kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Besvärsgrunder 

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på följande grunder: 

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3. beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften ska uppges: 

 ändringssökandens namn, kontaktuppgifter och postadress, 

 det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet) 

 till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena) 

 grunderna för yrkandena, 

 vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden 

själv. 

 

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes 

kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål 

underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna. 

 

Till besvären ska följande fogas: 

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning, 

2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när 

besvärstiden börjat löpa, 

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte 

redan tidigare har lämnats till myndigheten. 
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Besvärsmyndighet 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 Mariehamn 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan 

besvärsmyndigheten stänger. 

 

Avgift 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 

260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning 

samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 

  

mailto:aland.fd@om.fi
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FÖRVALTNINGSBESVÄR BESVÄRSANVISNING 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 

 

Paragrafer i protokollet: 

 

Besvärsrätt 

Besvär får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 

påverkas av beslutet (part) samt av den som har besvärsrätt enligt särskilda bestämmelser i lag. 

En myndighet får även anföra besvär över beslutet om överklagandet är behövligt med anledning 

av det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka. 

 

Besvärstid 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter 

dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part 

ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. 

Beslutet anses dock ha kommit till en myndighets kännedom på ankomstdagen. 

 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften ska uppges: 

 ändringssökandens namn, kontaktuppgifter och postadress, 

 det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet) 

 till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena) 

 grunderna för yrkandena, 

 vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden 

själv. 

 

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes 

kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål 

underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna. 

 

Till besvären ska följande fogas: 

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning, 

2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när 

besvärstiden börjat löpa, 

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte 

redan tidigare har lämnats till myndigheten. 

 

Besvärsmyndighet 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 Mariehamn 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 

mailto:aland.fd@om.fi
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eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan 

besvärstiden går ut. 

 

Avgift 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 

260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning 

samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 

 


