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Övriga närvarande 

 

 

Eriksson Tage, ordförande, 

Aaltonen Carina, 

Aller Kristian, 

Efstathia Pla, ersättare för Ekström Siv, 

Eriksson Anders, 

Eriksson Roger, 

Karlsson Mona, ersättare för Hambrudd Annika, 

Holmberg Sarah, 

Karring André, ersättare för Holmberg-Jansson Annette, 

Högman Gyrid, 

Janetzko René, 

Skogberg Marie, ersättare för Jansson Harry,  

Jansson Dennis, 

Kenttä Henri, ersättare för Karlström Fredrik, 

Nordberg Tommy,  

Valve Linda, 

Valve Wille,  

 

Hambrudd Annika, 

Holmberg-Jansson Annette, 

Jansson Harry,  

Karlström Fredrik, 

 

Dreyer Christian, kommundirektör, 

Eriksson Heidi, vik. kommunsekreterare, sekreterare, 

Strand Jörgen, kommunstyrelsens ordförande, 

Boedeker Tomas, kommunstyrelseledamot, 

Blomqvist Susanne, kommunstyrelseledamot.  
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Tage Eriksson      Heidi Eriksson  
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André Karring Mona Karlsson 

Protokollet framlagt till påseende Kommunkansliet i Jomala den 11.1.2023 

 

 

Vik. kommunsekreterare Heidi Eriksson  

Utdragets riktighet bestyrker 
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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av Anders Eriksson, den kommunfullmäk-

tigeledamot som längst innehaft ett kommunfullmäktigeuppdrag i kommu-

nen. Eriksson leder ordet tills ordförande och vice ordföranden har valts för 

kommunfullmäktige. 

 

NAMNUPPROP 

Vid namnuppropet är 13 ordinarie ledamöter närvarande. Annette Holm-

berg-Jansson, Annika Hambrudd, Harry Jansson och Fredrik Karlström har 

meddelat frånvaro. Annette Holmberg-Jansson ersätts av André Karring, 

Annika Hambrudd ersätts av Mona Karlsson, Harry Jansson ersätts av Ma-

rie Skogberg och Fredrik Karlström ersätts av Henri Kenttä. Sålunda är 

sammanlagt 17 ledamöter närvarande vid uppropet. 

 

SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 

PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses André Karring och Mona Karlsson. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     414/22      

 

2 § VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I KOMMUN-

FULLMÄKTIGE 2023 

 

KFG § 2/10.1.2023: 

I enlighet med 40 § kommunallag för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) och 

6 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun av 17.5.2022 ska kommun-

fullmäktige vid sitt första sammanträde för året utse ordförande och vice 

ordförande. Kommunfullmäktige kan högst välja två vice ordförande, där 

en, om två väljs, ska utses till första vice ordförande och den andra till 

andra vice ordförande. 

 

Den kommunfullmäktigeledamot som längst innehaft ett kommunfullmäk-

tigeuppdrag i kommunen öppnar sammanträdet och leder ordet tills ordfö-

rande och vice ordföranden har valts för kommunfullmäktige. 

 

Diskussion: 

Dennis Jansson föreslår, understödd av samtliga, att en ordförande och en 

vice ordförande väljs. Dennis Jansson föreslår vidare att Tage Eriksson ut-

ses till ordförande och Gyrid Högman till vice ordförande. 

 

BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar att en ordförande och en vice ordförande 

väljs. Kommunfullmäktige utser enhälligt Tage Eriksson till ordförande och 

Gyrid Högman till vice ordförande. 
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Dnr: DIARIET     327/22      

 

3 § TILLSÄTTANDE CENTRALVALNÄMND 

 

KST § 215/7.11.2022: 

År 2023 ska riksdags-, lagtings- och kommunalval förrättas på Åland och år 

2024 hålls presidentval och Europaparlamentsval. För att förrätta valen 

krävs kommunala valmyndigheter, bland annat en centralvalnämnd. 
 

I 9 § vallagen för Åland (2019:45) stadgas att fullmäktige i januari valåret 

(2023) ska tillsätta en kommunal centralvalnämnd bestående av en ordfö-

rande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. Fullmäktige ska samti-

digt utse fem ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället 

för ordinarie ledamöter. Enligt 3 mom. fungerar kommunkansliet som 

centralvalnämndens kansli. Kommunen ska tillhandahålla en sekreterare för 

den kommunala centralvalnämnden. 
 

Enligt 12 § 1 mom. vallagen varar mandatperioden för en kommunal 

centralvalnämnd till dess en ny nämnd har tillsatts. Enligt praxis sen tidi-

gare har Jomala kommuns valmyndigheter en mandatperiod på fyra år. 

Valmyndigheterna som utses för mandatperioden 2023-2026 fungerar såle-

des som valmyndigheter både i riksdagsvalet 2023, lagtings- och kommu-

nalvalen 2023 samt EU-valet och presidentvalet 2024 (13 § 3 mom. i rikets 

vallag). 
 

Valbar till centralvalnämnden är röstberättigade kommuninvånare. Den som 

är kandidat i valen får inte vara medlem eller ersättare i kommunens 

centralnämnd. Övriga bestämmelser om jäv för medlemmar och ersättare i 

kommunala centralvalnämnder finns i 24 och 25 §§ i förvaltningslagen 

(2008:9) för landskapet Åland.  
 

Vid tillsättandet bör kommunerna se till att sammansättningen blir sådan att 

alla grupperingar som är representerade i fullmäktige kan ha fullt förtroende 

för valmyndigheternas åtgärder och beslut. Även jämställdhetslagens anvis-

ning att kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 % vardera i 

offentliga organ bör beaktas. 
 

Mandatperioden 2019–2022 har den kommunala centralvalnämndens sam-

mansättning sett ut enligt följande: 
 

Ordinarie ledamöter: 

Häggblom Kenth, ordförande 

Tufvesson Runa, vice ordförande 

Solax Charlotta, ledamot 

Törnroos Linda, ledamot 

Johansson Tor-Erik, ledamot 
 

Ersättare: 

1. Jonsson David 
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2. Rosenholm Marianne 

3. Karlsson Anders 

4. Söderdahl Sofi  

5. Flöjt Inger 
 

Av dessa har Kenth Häggblom, Runa Tufvesson, Charlotta Solax och Linda 

Törnroos visat intresse för att fortsätta arbetet som ordinarie representanter i 

centralvalnämnden. David Jonsson, Marianne Rosenholm, Anders Karlsson 

och Sofi Söderdahl har visat intresse för att fortsätta arbetet som ersättare. 

Övriga representanter och ersättare har tackat nej till fortsatt arbete. Således 

bör det tillsättas en ordinarie ledamot och en ersättare till centralvalnämn-

den. 
 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår ledamöter till centralvalnämnden till kommun-

fullmäktige. Kommunfullmäktiges slutliga beslut ska meddelas till land-

skapsregeringen, kommunens centralvalnämnd samt digitalt i rikets valda-

tasystem. 
 

BESLUT: 

Ärendet bordläggs. 

_______________ 

KST § 248/7.12.2022: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen föreslår följande ledamöter till centralvalnämnden för 

mandatperioden 2023-2026 till kommunfullmäktige: 
 

Ordinarie ledamöter: 

Häggblom Kenth, ordförande 

Tufvesson Runa, vice ordförande 

Solax Charlotta, ledamot 

Törnroos Linda, ledamot 

Eriksson Tage, ledamot 
 

Ersättare: 

1. Karlsson Anja 

2. Jonsson David 

3. Rosenholm Marianne 

4. Karlsson Anders 

5. Söderdahl Sofi  
 

Kommunfullmäktiges slutliga beslut ska meddelas till landskapsregeringen, 

kommunens centralvalnämnd samt digitalt i rikets valdatasystem. 

______________ 

KFG § 3/10.1.2023: 

  BESLUT:  

  Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

  _______________ 
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4 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 19.15. 

 

Besvärsanvisning, enligt bilaga: 

 ./.  Bilaga 1. 

_______________ 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

 

Vad förbudet grundar sig på 

 

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

kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 4 

 

 

KOMMUNALBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär får framstäl-

las av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av be-

slutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyr-

kande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om be-

slutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kom-

munalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.  

 

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

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

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: 1, 2, 3 

 

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

beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande 

med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av be-

slutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommu-

nens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Avgift 

 

Hos den som söker ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen kan det tas ut en rättegångs-

avgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015). 

mailto:aland.fd@om.fi

