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9 § Sammanträdets konstituerande 

 

Sammanträdets öppnande 

Sammanträdet öppnades kl. 19.00. 

 

Laglighet och beslutförhet 

 

Ledamöter (antal protokolljusteringar): 

 

Eriksson Pia  (0) 

Joelsson Annsofi (0) 

Boman Linda (0) 

Lindholm Matti (1) 

Nordberg Ulrika (0) 

Sjölander Jessica (0) 

Staf Martin  (0) 

Stenberg Brage (1) 

Williams Robert (0) 

 

Ersättare 

1. Sandsnäcka Markuz (0) 

 

Vid namnuppropet konstaterades sju av kommunfullmäktiges ledamöter vara 

närvarande. Jessica Sjölander och Martin Staf hade anmält förhinder och 

antecknades som frånvarande. Jessica Sjölander ersattes av Markuz Sandsnäcka. 

Sålunda vara sammanlagt åtta ledamöter närvarande vid uppropet. 

 

Kommunfullmäktige konstaterade sammanträdet lagenligt sammankallat och med 

hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. 

 

Protokolljustering 

Till protokolljusterare utsågs Annsofi Joelsson och Linda Boman.  

 

Protokolljustering sker 6.2.2020. 

  

Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes enhälligt med följande ärende: 

27 § Uppmaning till kommunstyrelsen 
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10 § Anmälningsärenden 

Kf § 10/5.2.2020 

1. Ålands landskapsregerings beslut om investeringsstöd ur 

penninautomatmedel för energieffektiverande åtgärder genom att byta ut 

oljeuppvärmning mot bergvärme. 

 

Beslut: 

Antecknades till kännedom. 

________________ 
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11 § 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: 

 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt bordlägga ärendet. 

________________ 

Kf § 11/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att utse följande till revisorer för 

mandatperioden 2020-2023: 

 

Ordförande Jonny Mattsson 

 Ers. Johan Rönnholm 

 

Vice ordförande Ann-Mari Karlsson 

 Ers. Helena Söderlund 

 

Yrkesrevisor Tove Lindström-Koli OFGR, GR 

 Ers. Andreas Holmgård OFGR, CGR 

 

 

 

  



                                                           Sida    

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige  5.2.2020 

 
 

 

 

Protokolljusterare                                                                                   

 

________________                                                                          

 

4 

12 § Val av socialnämnd 

Kst § 4/29.1.2020 

Enligt socialinstruktionen ska kommunfullmäktige välja sex medlemmar till 

nämnden och för varje medlem en personlig ersättare för en tid som motsvarar 

fullmäktiges mandattid, om inte annat bedöms befogat. Fullmäktige utser en av 

medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande för nämnden. 

 

Socialnämndens verksamhetsområde omfattar organisering, planering och 

genomförande av social service som tillhandahålls kommuninvånarna. 

 

En majoritet av Ålands kommuner har godkänt ett grundavtal för ombildandet av 

Ålands omsorgsförbund k.f. till Kommunernas socialtjänst k.f. i vilket stipuleras att 

all socialvård exklusive äldreomsorg och barnomsorg ska skötas av nämnda 

kommunalförbund från och med 1.1.2021. Därmed bedöms det befogat att ha en 

kortare mandattid för nämnden än den för fullmäktige. 

 

Vid tillsättandet av socialnämnden ska kvinnor och män, enligt 4a § i lagen om 

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

40 procent vardera. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en socialnämnd tillsätts med 

sex ledamöter och för varje ledamot en personlig ersättare med en mandattid fram 

till 31.12.2020. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses till 

socialnämnden med en mandattid fram till 31.12.2020: 

 

Ordförande Pia Eriksson 

 Ers. Ann-Sofi Perjus 

 

Vice ordförande Ronald Nordberg 

 Ers. Robert Williams 

 

Ledamot Linda Boman 

 Ers. Birgitta Eriksson-Paulson 

 

Ledamot Leo Löthman 

 Ers. Mauritz Roos 

 

Ledamot Gunilla Johansson 

 Ers. Sandra Helsing-Helenius 
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Ledamot Erkki Santamala 

 Ers. Tomas Mörn 

________________ 

Kf § 12/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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13 § Val av skolnämnd 

Ks § 5/29.1.2020 

Enligt 6 kap. 3 avsnittet i förvaltningsstadgan för Lumparlands kommun har 

kommunen en skolnämnd bestående av sex ledamöter jämte personliga ersättare. 

Av ledamöterna väljs en till ordförande och en till vice ordförande. 

 

Skolnämnden ansvarar för förvaltningen och övervakningen av verksamheten i 

grundskolan liksom de särskilda uppgifter som ankommer på den enligt 

grundskolelag för landskapet Åland (ÅFS 1995:18) eller senare motsvarande 

gällande lagstiftning. Förvaltningen och övervakningen av högstadiet handhas dock 

av kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt. 

 

Med tanke på att barnormsorgen enligt ny lagstiftning ska överföras till 

skolförvaltningen och att det ännu inte är klart under vilken nämnd äldreomsorgen 

ska lyda efter att reformen av kommunernas socialtjänst är förverkligad finns skäl 

att överväga skolnämndens mandattid. 

 

Vid tillsättandet av skolnämnden ska kvinnor och män, enligt 4a § i lagen om 

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

40 procent vardera. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en skolnämnd tillsätts med 

sex ledamöter och för varje ledamot en personlig ersättare med en med tanke på 

omständigheterna lämplig mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för fullmäktige att följande utses till skolnämnden 

med en mandattid fram till 31.12.2020: 

 

Ordförande Ulrika Nordberg 

 Ers. Gea Jansén 

 

Vice ordförande Mikael Rosbäck 

 Ers. Martin Staf 

 

Ledamot Markus Eriksson 

 Ers. Robert Williams 

 

Ledamot Niklas Johansson 

 Ers. Markuz Sandsnäcka 

 

Ledamot Jessica Järneström 

 Ers. Annsofi Joelsson 
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Ledamot Jessica Sjölander 

 Ers. Birgitta Eriksson-Paulson 

________________ 

Kf § 13/5.2.2020 

Markuz Sandsnäcka föreslog att skolnämndens sammansättning enligt 

kommunstyrelsens förslag inte godkänns. Förslaget vann inget understöd varför det 

förföll. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes. 

 

Markuz Sandsnäcka reserverade sig mot beslutet. Skriftlig reservation, enligt 

bilaga: 

- Bilaga A – Kf § 13 

________________ 
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14 § Val av ledamöter till tekniska nämnden för Lemland och Lumparland 

Ks § 6/29.1.2020 

Enligt samarbetsavtalet mellan Lemland och Lumparlands kommuner gällande 

byggnadsinspektionen, kommunalteknik m.m. har kommunerna en gemensam 

teknisk nämnd med sex medlemmar. Lumparlands kommun utser två ledamöter 

med personliga ersättare. Enligt ett rullande schema ska Lumparlands kommun för 

mandatperioden välja ordförande i nämnden. 

 

Vid tillsättandet av tekniska nämnden ska kvinnor och män, enligt 4a § i lagen om 

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

40 procent vardera. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att två ledamöter utses med 

personliga ersättare till tekniska nämnden för Lemland och Lumparland, varav en 

av ledamöterna utses till ordförande, för en tid som motsvarar fullmäktiges 

mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses till 

tekniska nämnden för Lemland och Lumparland för perioden 2020-2023: 

 

Ordförande Robert Williams 

 Ers. Johan Malén 

 

Ledamot Gun Nordqvist-Alm 

 Ers. Majvor Blomqvist 

________________ 

Kf § 14/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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15 § Val av ledamöter till byggnads- och miljönämnden för Lemland och 

Lumparland 

Ks § 7/29.1.2020 

Enligt samarbetsavtalet mellan Lemland och Lumparlands kommun gällande 

byggnadsinspektionen, kommunalteknik m.m. har kommunerna en gemensam 

byggnads- och miljönämnd med sex medlemmar. Lumparlands kommun utser två 

ledamöter med personliga ersättare. Enligt ett rullande schema ska Lumparlands 

kommun för mandatperioden välja vice ordförande i nämnden. 

 

Vid tillsättandet av byggnads- och miljönämnden ska kvinnor och män, enligt 4a § i 

lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS 609/1986), vara 

representerade till minst 40 procent vardera. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att två ledamöter utses med 

personliga ersättare till byggnads- och miljönämnden för Lemland och Lumparland, 

varav en av ledamöterna utses till vice ordförande, för en tid som motsvarar 

fullmäktiges mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses till 

byggnads- och miljönämnden för Lemland och Lumparland för perioden 2020-

2023: 

 

Vice ordförande Matti Lindholm 

 Ers. Niklas Johansson 

 

Ledamot Anna-Greta Helsing 

 Ers. Tomas Mörn 

________________ 

Kf § 15/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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16 § Val av ledamot till den gemensamma räddningsnämnden 

(Räddningsområde Ålands landskommuner) 

Ks § 8/29.1.2020 

Lumparlands kommun har ett avtal om gemensamt räddningsområde med Eckerö, 

Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Saltvik, Sund och Vårdö som administreras 

genom en gemensam räddningsnämnd för vilken Jomala kommun är huvudman. 

 

Enligt instruktionen för den gemensamma räddningsnämnden består nämnden av en 

medlem från varje avtalskommun med en personlig ersättare. Nämnden utser inom 

sig en ordförande och en vice ordförande. 

 

Vid tillsättandet av den gemensamma räddningsnämnden ska kvinnor och män, 

enligt 4a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS 609/1986), vara 

representerade till minst 40 procent vardera. Eckerö, Finström, Geta, Hammarland 

och Jomala har företräde att utse representanter. Sedan behöver resterande 

avtalskommuner förhålla sig till könsfördelningen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en ledamot med personlig 

ersättare utses till den gemensamma räddningsnämnden för en tid som motsvarar 

fullmäktiges mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses till den 

gemensamma räddningsnämnden för perioden 2020-2023: 

 

Ledamot Alexandra Lillie 

 Ers. Anton Alm 

________________ 

Kf § 16/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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17 § Val av ledamot till den gemensamma lantbruksnämnden 

Ks § 9/29.1.2020 

Lumparlands kommun har ett avtal om gemensam lantbruksförvaltning med 

Eckerö, Föglö och Hammarland där Hammarland är huvudman för samarbetet. 

 

Samarbetet administreras genom en gemensam lantbruksnämnd till vilken 

Lumparlands kommun utser en ledamot med personlig ersättare.  

 

Vid tillsättandet av den gemensamma lantbruksnämnden ska kvinnor och män, 

enligt 4a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS 609/1986), vara 

representerade till minst 40 procent vardera. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en ledamot med personlig 

ersättare utse till den gemensamma lantbruksnämnden för en tid som motsvarar 

fullmäktiges mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses till den 

gemensamma lantbruksnämnden för perioden 2020-2023: 

 

Ledamot Evert Paulson 

 Ers. Ulrika Nordberg 

________________ 

Kf § 17/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 

 

  



                                                           Sida    

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige  5.2.2020 

 
 

 

 

Protokolljusterare                                                                                   

 

________________                                                                          

 

12 

18 § Val av ledamot till förbundsfullmäktige för Oasen boende- och 

vårdcenter k.f. 

Ks § 10/29.1.2020 

Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har till uppgift att tillhandahålla 

institutionsboende för medlemskommunernas invånare. 

 

Enligt grundavtalet för Oasen ska varje medlemskommun välja en ledamot med 

personlig ersättare till förbundsfullmäktige. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en ledamot med personlig 

ersättare utses till förbundsfullmäktige för Oasen boende- och vårdcenter k.f. för en 

tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses till 

förbundsfullmäktige för Oasen boende- och vårdcenter k.f. för perioden 2020-2023: 

 

Ledamot Annsofi Joelsson 

 Ers. Lil Strandholm-Karlsson 

________________ 

Kf § 18/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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19 § Val av ombud till förbundsstämma för Kommunernas socialtjänst k.f. 

Ks § 11/29.1.2020 

Kommunernas socialtjänst k.f. (tidigare Ålands omsorgsförbund k.f.) har till 

uppgift att tillhandahålla specialomsorg för medlemskommunerna. Från och med 

1.1.2021 tillhandahåller även kommunalförbundet all den socialvård som enligt lag 

ankommer kommunerna i enlighet med 1 § i landskapslagen om en kommunalt 

samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2). 

 

Enligt grundavtalet utser varje medlemskommun en representant till 

förbundsstämman, som är kommunalförbundets högsta beslutande organ. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att ett ombud med personlig 

ersättare utses att representera kommunen vid förbundsstämmor för Kommunernas 

socialtjänst k.f. för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses att 

representera kommunen vid förbundsstämmor för Kommunernas socialtjänst k.f. 

för perioden 2020-2023: 

 

Ordinarie Pia Eriksson 

 Ers. Brage Wilhelms 

________________ 

Kf § 19/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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20 § Val av ledamot till förbundsfullmäktige för Södra Ålands 

högstadiedistrikt k.f. 

Ks § 12/29.1.2020 

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. tillhandahåller medlemskommunerna 

grundskolans högstadieundervisning, träningsundervisningen samt gemensamma 

lärartjänster och andra gemensamma tjänster mellan kommunerna. 

 

Enligt grundavtalet finns två ledamöter med personliga ersättare för varje 

medlemskommun. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att två ledamöter med personliga 

ersättare utses till förbundsfullmäktige för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. för en 

tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses till 

förbundsfullmäktige för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. för perioden 2020-

2023: 

 

Ledamot Ulrika Nordberg 

 Ers. Gea Jansén 

 

Ledamot Robert Williams 

 Ers. Martin Staf 

________________ 

Kf § 20/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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21 § Val av ombud till förbundsstämma för Ålands miljöservice k.f. 

Ks § 13/29.1.2020 

Ålands miljöservice k.f. (Mise) tillhandahåller avfallshanteringen för 

medlemskommunerna. 

 

Enligt grundavtalet utser varje medlemskommun till förbundsstämman två ombud 

med personliga ersättare. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att två ombud med personliga 

ersättare utses att representera kommunen vid förbundsstämmor för Ålands 

miljöservice k.f. för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses att 

representera kommunen vid förbundsstämmor för Ålands miljöservice k.f. för 

perioden 2020-2023: 

 

Ordinarie Pia Eriksson 

 Ers. Ann-Sofi Perjus 

 

Ordinarie Brage Wilhelms 

 Ers. Johan Malén 

________________ 

Kf § 21/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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22 § Val av ombud till förbundsstämma för Ålands kommunförbund 

Ks § 14/29.1.2020 

Ålands kommunförbunds uppgift är bland annat att bevaka kommunernas intressen 

gentemot landskapet samt fungera som samarbetsorgan för kommunerna. 

Kommunalförbundet utser även den kommunala avtalsdelegationen. 

 

Varje landskommun utser två ombud med personliga ersättare till 

förbundsstämman. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att två ombud med personliga 

ersättare utses att representera kommunen vid förbundsstämmor för Ålands 

kommunförbund för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses att 

representera kommunen vid förbundsstämmor för Ålands kommunförbund för 

perioden 2020-2023: 

 

Ordinarie Pia Eriksson 

 Ers. Robert Williams 

 

Ordinarie Brage Wilhelms 

 Ers. Tomas Mörn 

________________ 

Kf § 22/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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23 § Val av ombud till mellankommunal ombudsstämma 

Ks § 15/29.1.2020 

I enlighet med 78 § i kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) om 

samarbetsformer mellan kommuner kan kommunerna besluta om att uppgifter ska 

skötas bland annat av en mellankommunal ombudsstämma. 

 

Enligt 80 § i kommunallagen kan fullmäktige i en kommun ta initiativ till 

sammankallande av en mellankommunal ombudsstämma, där varje deltagande 

kommun representeras av högst tre ombud utsedda av respektive kommuns 

fullmäktige. Fullmäktige kan även utse personliga ersättare för ombuden. Valbar till 

ombud är den som är valbar till kommunens fullmäktige. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att ett ombud med personlig 

ersättare utses att representera kommunen vid mellankommunala ombudsstämmor 

för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses att 

representera kommunen vid mellankommunala ombudsstämmor för perioden 2020-

2023: 

 

Ordinarie Pia Eriksson 

 Ers. Robert Williams 

________________ 

Kf § 23/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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24 § Val av ombud till bolags- och andelsstämmor 

Ks § 16/29.1.2020 

Lumparlands kommun är delägare i ett flertal bolag för vilka kommunen bör utse 

ombud i syfte att representera kommunen vid bolagstämmor eller motsvarande. 

 

Kommunen är delägare i följande bolag eller andelslag: 

 Ålands Vatten Ab 

 Åda Ab 

 Svinryggens Deponi Ab 

 Matboden i Lumparland Ab 

 Ålands Vindenergi Andelslag. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att ombud med personliga 

ersättare utses att representera kommunen vid bolags- eller andelsstämmor för en 

tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses att 

representera kommunen vid bolags- och andelsstämmor för perioden 2020-2023: 

 

Ålands Vatten Ab 

Ordinarie Matti Lindholm 

 Ers. Robert Williams 

 

Åda Ab 

Ordinarie Brage Wilhelms 

 Ers. Tomas Mörn 

 

Svinryggens Deponi Ab 

Ordinarie Tomas Mörn 

 Ers. Brage Wilhelms 

 

Matboden i Lumparland Ab 

Ordinarie Pia Eriksson 

 Ers. Gea Jansén 

 

Ålands Vindenergi Andelslag 

Ordinarie Tomas Mörn 

 Ers. Brage Wilhelms 

________________ 
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Kf § 24/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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25 § Val av nämndemän till tingsrätten 

Ks § 17/29.1.2020 

Lumparlands kommun utser två nämndemän vid Ålands tingsrätt. En nämndeman 

ska vara finsk medborgare och bosatt i en kommun som hör till tingsrättens 

domkrets. En nämndeman får inte ha försatts i konkurs eller vara ställd under 

förmyndarskap. Personen ska dessutom vara lämplig för nämndemannauppdraget. 

Den som är under 25 år kan inte utses till nämndeman, liksom inte heller den som 

har fyllt 65. 

 

Nämndemannen ska vara en opartisk lekman. Den som innehar en tjänst vid en 

allmän domstol eller en straffanstalt eller som är allmän åklagare eller bedriver 

advokatverksamhet kan inte väljas till nämndeman. Inte heller den som utför 

utsökningsuppgifter eller förundersökning vid brott eller tull- eller polisbevakning 

får vara nämndeman.  

 

Nämndemännen väljs av kommunfullmäktige för en tid som motsvarar fullmäktiges 

mandatperiod. Om flera nämndemän väljs i kommunen ska de så rättvist som 

möjligt representera kommuninvånarnas ålders-, köns-, språk- och yrkesfördelning. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att två nämndemän utses till 

tingsrätten för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses till 

nämndemän vid Ålands tingsrätt för perioden 2020-2023: 

 

 Annsofi Joelsson 

 Ronald Nordberg 

________________ 

Kf § 25/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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26 § Val av gode män vid lantmäteriförrättningar 

Ks § 18/29.1.2020 

Enligt 6 § i lagen om fastighetsbildning (FFS 1995/554) ska kommunfullmäktige 

till gode män för kommunen välja minst sex personer för en tid som motsvarar 

kommunfullmäktiges mandatperiod. Den som väljs till god man ska vara förtrogen 

med fastighetsfrågor och känna de lokala förhållandena. 
 

En god man får inte ha försatts i konkurs eller vara ställd under förmyndarskap. 

Personen ska dessutom vara lämplig för uppdraget. Den som är under 25 år kan inte 

utses till god man, liksom inte heller den som har fyllt 65. Den som innehar en 

tjänst vid en allmän domstol eller en straffanstalt eller som är allmän åklagare eller 

bedriver advokatverksamhet kan inte väljas till god man. Inte heller den som utför 

utsökningsuppgifter eller förundersökning vid brott eller tull- eller polisbevakning 

får vara god man.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att sex gode män vid 

lantmäteriförrättningar utses för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att följande utses till gode 

män vid lantmäteriförrättningar för perioden 2020-2023: 

 

 Ronald Nordberg 

 Robert Williams 

 Magnus Sjöwall 

 Birgitta Eriksson-Paulson 

 Pia Eriksson 

 Susanne Mörn 

________________ 

Kf § 26/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 

________________ 
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27 § Uppmaning till kommunstyrelsen 

Kf § 27/5.2.2020 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att uppmana kommunstyrelsen att ta initiativ 

för att få till stånd nya bostäder i kommunen. 
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28 § Sammanträdets avslutande 

 

 

Sammanträdet avslutades kl. 19.55. 
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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: 9, 10, 27, 28. 
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KOMMUNALBESVÄR BESVÄRSANVISNING 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 

 

Paragrafer i protokollet: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

 

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. 

 

 



1

Motivering till reservation paragraf 13 
5/2‐20 
 
 
Reserverar mig mot beslutet med följande motivering: 
 
Jag tycker att det är fel att man nekar någon en ordinarie plats i skolnämnden med motiveringen att man 
hemundervisar. 
 
Jag anser att jag kunde fått den informationen direkt när jag anmälde intresse, att det inte är möjligt att sitta som 
ordinarie då vi hemundervisar. 
 
Att sen antyda att vi inte skulle vara intresserade av skolan med motiveringen att vi inte har våra barn där är inte ok.
 
 
Med vänlig hälsning, Markuz Sandsnäcka 
 
 

MatJan
Textruta
Bilaga A  - Kf § 13


