
 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

torsdagen 12.01.2023 kl. 18:30–  18:38 
 

Sammanträdesplats Kommunkansliet 
 
 

 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 
 

KF § 1 Kallelse och beslutsförhet 

KF § 2 Val av protokolljusterare, tid och plats 

KF § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KF § 4 Val av ordförande och viceordförande för kommunfullmäktige 2023 

KF § 5 Kommunfullmäktiges mötesordning 2023 

KF § 6 Kommunal centralvalnämnd 

KF § 7 Val av valbestyrelse 

 

 
 

Eckerö 05.01.2023  
 
 
 
Anders Svebilius 
Kommunfullmäktigeordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. måndag 16.01.2023 
på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommu-
nens hemsida www.eckero.ax. 
 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
12.01.2023 

Nr. 
1 

 

Plats och tid 
 

Kommunkansliet torsdagen 12.01.2023 kl. 18:30-  18:38 

Beslutande Anders Svebilius 
Bernt Bergman 
 
Kalle Björnhuvud 
Johan Hilander 
Ronald Karlsson (frånv.) 
Tage Mattsson (ordförande § 1 -4) 
Berit Metsik 
Mikael Selander 
Ann-Sofi Stjärnfelt 
Mikael Stjärnfelt 
Rune Söderlund 
Glenn Tiitta (frånv.) 
Birgitta Österlund 

Ordförande (§ 5 – 7) 
viceordförande 
 
ledamot 
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Sven-Eric Carlsson (frånv.) 
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Benjamin Sidorov  
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KF § 1 KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET  
 
Kommunfullmäktige 12.01.2023 § 1 
 
 

Enligt § 11 kap. 4 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska i kallelse 
till fullmäktige anges följande: ”I kallelsen anges datum, tidpunkt och 
plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska upptagas till be-
handling.”  

 
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar innan 
sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommun-
styrelsens presidium”. 

 
I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragnings-
listan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan också sändas 
skilt.” Om innehållet i föredragningslistan anges i samma paragraf: ”Fö-
redragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse över 
de ärenden som skall behandlas och beredda förslag till beslut från 
kommunstyrelsen eller från annat organ som kommunfullmäktige i sär-
skilda fall utsett till beredningsorgan”. 

 
Fullmäktige beslutade 21.4.2016/§ 67 att kallelse, föredragningslista 
och bilagor distribueras elektroniskt till alla fullmäktigledamöter torsda-
gen före fullmäktigemötet, i enlighet med den tidsgräns för kallelsen 
som anges i Eckerö kommuns förvaltningsstadga (d.v.s. kallelse ska 
”utsändas minst sju dagar” före mötet). 

 
Av beslutet 21.4.2016 framgår också följande: handlingarna finns 
fr.o.m. tidpunkten för den elektroniska utsändningen tillgängliga i det 
s.k. Inet. Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor till-
gängliga i pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om 
sin önskan att få handlingarna i pappersformat. Alternativt kan kallelse, 
föredragningslista och bilagor avhämtas på kansliet i pappersformat 
före mötet, om önskemål om det meddelas kansliet. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden Tage Mattsson konstaterar att sammanträdet är lagenligt 
sammankallat och efter verkställt namnupprop med hänsyn till antalet 
närvarande ledamöter beslutsfört. 
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KF § 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Kommunfullmäktige 12.01.2023 § 2 
 
 

Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans med 
ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet. Pro-
tokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte kom-
munfullmäktige beslutar om en annan ordning. 
 
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.04.2016 med 
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, 
som beslutas vid sammanträdet. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg ledamöterna Rune Söderlund och Mikael 
Stjärnfelt  till protokolljusterare. Protokolljusteringen sker med elektro-
niska medel senast 15.01.2023, kl. 20.00 
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KF § 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunfullmäktige 12.01.2023 § 3 
 
 

Förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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KF § 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023 
 

Kommunfullmäktige 12.01.2023 § 4 
 

 
Enligt 40 § i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland väljer 
kommunfullmäktige bland sina ledamöter ett presidium som ska bestå 
av en ordförande och högst två viceordföranden. Enligt kap. 4 § 3 för-
valtningsstadgan för Eckerö kommun väljs en viceordförande. Presi-
diet väljs för ett år i sänder. Den ledamot som längst innehaft ett full-
mäktigeuppdrag i kommunen utövar ordförandeskapet tills valförrätt-
ningen har slutförts. 
 
Med andra ord gäller valet två (2) förtroendeplatser som ska väljas 
och valet ska enligt lagframställningen till kommunallagen förrättas i 
samma valförrättning (LF 3/1996-1997, s. 17).  

 
Valbara till presidiet är kommunfullmäktiges ledamöter. I kommunalla-
gen finns bestämmelser om samtycke bl.a. avseende valet av ledamö-
ter till kommunstyrelsen (47 § 5 mom.). I rikets kommunallag finns en 
allmän bestämmelse som stipulerar att till ett förtroendeuppdrag får 
väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget 
(70 § 1 mom. i FFS kommunallag 410/2015). Motsvarande bestäm-
melse finns inte i den åländska lagstiftningen men för tydlighetens skull 
är det att rekommendera att kandidaterna till fullmäktiges ordförande 
och viceordförande ger sitt skriftliga samtycke innan valet förrättas. 

 
Någon egentlig valförrättning behövs inte, om valet är enhälligt. 
 
Om valet förrättas som majoritetsval, har alla som deltar i valet lika 
många röster som antalet personer som ska väljas. Enligt 26 § 4 
mom. ska ett majoritetsval förrättas med slutna sedlar om någon le-
damot yrkar på det. 
 
Proportionellt val 
Ett proportionellt val kan förrättas, om de antal ledamöter som nämns 
i 26 § 2 mom. i kommunallagen begär att valet ska förrättas som pro-
portionellt val. Enligt denna paragraf gäller att ett val ska vara proport-
ionellt om två eller flera personer ska utses och proportionellt val be-
gärs av så många ledamöter som tillsammans kan besätta minst en 
av de poster valet gäller. Vid proportionella val ska vallagen (2019:45) 
för Åland iakttas i tillämpliga delar. 
 
Fullmäktige har vid sitt första sammanträde genom beslutet KF § 4 / 
30.1.2020 utsett följande ledamöter med personliga ersättare till val-
nämnd för förrättande av proportionella val för fullmäktiges mandattid: 
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- valnämndens ordförande Mikael Selander (ersättare Johan Hilan-
der), 

- viceordförande Kalle Björnhuvud (ersättare Tage Mattsson) och 
- ledamot Berit Metsik (ersättare Birgitta Österlund). 
Såsom protokollförare tjänstgör kommunfullmäktiges protokollförare 
om inte fullmäktige beslutar om något annat (Förvaltningsstadga 4 
kap. 37 § 3 mom.). 
 
Enligt 26 § 4 mom. ska ett proportionellt val förrättas med slutna sed-
lar. 
 
Ifall tillräckligt många ledamöter understöder proportionellt valsätt ska 
ett proportionellt val förrättas enligt följande: 
 
- Fullmäktige beslutar om a) tid för inlämnande av kandidatlistor 

och b) när upprop för valförrättning sker. (Förvaltningsstadgan 4 
kap. 39 §). 

- Av kandidatlistans rubrik ska det framgå för vilket val listan an-
vänds. På kandidatlistor får förekomma namn på högst det antal 
ledamöter och ersättare som får väljas vid valet. Kandidatlistan 
ska undertecknas av minst två ledamöter i kommunfullmäktige. 
Den första undertecknaren fungerar som ombud för listan och det 
är denne som inlämnar kandidatlistan till kommunfullmäktiges 
ordförande. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 38 §). 

- När tiden för att lämna in kandidatlistorna har löpt ut, överlämnar 
kommunfullmäktiges ordförandelistorna till valnämnden som 
granskar huruvida dessa har upprättats på ett korrekt sätt. Om det 
förekommer fel i någon lista, bereds ombudet tillfälle att rätta till 
felet inom den tidsfrist som valnämnden utsatt. Kandidatnamn får 
förekomma endast på en lista. Om samma person, efter rättelse i 
den kandidatlista som ombudet inlämnat, fortfarande förekommer 
på två eller flera listor, ska valnämnden tillfråga kandidaten på vil-
ken lista kandidatens namn skall kvarstå. Dennes svar skall av-
ges skriftligt till valnämnden. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 40 § 1-2 
mom.). 

- När den fastställda fristen för korrigering av kandidatlistor har löpt 
ut, framtar valnämnden en sammanställning av de godkända kan-
didatlistorna. Ordningsföljden för listorna lottas, varefter varje kan-
didat förses med löpande ordningsnummer. (Förvaltningsstadgan 
4 kap. 41 § 1 mom.). 

- Sammanställningen av kandidatlistorna skall uppsättas till påse-
ende i kommunfullmäktiges sessionssal innan uppropet för valför-
rättningen börjar och kandidatlistorna skall uppläsas för fullmäk-
tige. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 41 § 2 mom.). 
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- Varje fullmäktigeledamot ska anteckna numret på den kandidat 
som ledamoten röstar på i en sluten omröstning och ge sin röst-
sedel till fullmäktiges ordförande i ordningsföljd enligt uppropet. 
(Förvaltningsstadgan 4 kap. 42 §). 

- När uppropet är förrättat överlämnar kommunfullmäktiges ordfö-
rande röstsedlarna till valnämnden som granskar sedlarnas giltig-
het samt räknar ut och konstaterar valresultatet genom att i till-
lämpliga delar iakttaga bestämmelserna om kommunalval. (För-
valtningsstadgan 4 kap. 43 § 1 mom.). 

- Valnämnden avger ett skriftligt meddelande om valresultatet till 
fullmäktiges ordförande som sedan delger kommunfullmäktige 
valresultatet. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 43 § 2 mom.).  

- De röstsedlar som har avgivits vid ett val ska sparas till dess be-
slut som följer det val där röstsedlarna kommit till användning, har 
vunnit laga kraft. Detta gäller även lottsedlar som använts vid lott-
ning. Då val har förrättats med slutna sedlar ska de bevaras i slu-
tet kuvert till dess beslutet vunnit laga kraft. (Förvaltningsstadgan 
4 kap. 44 §). 

 

 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utser Anders Svebilius till kommunfullmäktiges 
ordförande och Bernt Bergman till kommunfullmäktiges viceordförande 
för år 2023. 
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KF § 5 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTESORDNING 2023 
 
Kommunfullmäktige 12.01.2023 § 5 
 
 

Enligt 4 kap. 4 § i förvaltningsstadgan för Eckerö kommun bestämmer 
kommunfullmäktige datum och tidpunkt för sina ordinarie sammanträ-
den och en mötesordning bör fastställas vid kommunfullmäktiges 
första sammanträde för året. Mötesordningen kan gälla för ett halvt år 
eller ett år i taget. 
 
Utöver ordinarie sammanträden kan kommunfullmäktige kallas till 
möte då styrelsen eller minst en fjärdedel av kommunfullmäktiges le-
damöter begär det för behandling av ett visst ärende eller då fullmäk-
tiges ordförande anser att det behövs. 

 
 Kommunfullmäktige har vanligen sammankallats till ordinarie möte 

den tredje torsdagen i månaden under år 2022. Särskilda omständig-
heter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning. 
 

 BESLUT: 
 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige sammankallas 
till ordinarie möte den tredje torsdagen i månaden under år 2023 
och att särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla an-
nan ordning. 
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KF § 6 KOMMUNAL CENTRALVALNÄMND 
 
Kommunfullmäktige 12.01.2023 § 6 

 
Kommunstyrelse 10.01.2023 § 6 
 

Riksdagsval samt lagtings- och kommunalval ska hållas på Åland 2023. I 
enlighet med 9 § i vallag (2019:45) för Åland om lagtings- och kommunal-
val ska kommunfullmäktige inom januari månad under valåret tillsätta en 
kommunal centralvalnämnd för kommunalvalet bestående av fem ledamö-
ter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande. Fullmäktige 
utser även fem ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i 
stället för de ordinarie ledamöterna.  

 
I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet Åland i 
varje kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, president-
val och Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i 
landskapet och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i vallagen be-
stäms om kommunal centralvalnämnd. Detta innebär att den kommunala 
centralnämnden fungerar som kommunal centralvalnämnd vid alla riks-
dagsval. I enlighet med 10 § Vallag (2019:45) för Åland fungerar den kom-
munala centralvalnämnden som valnämnd i Eckerö kommun eftersom 
kommunen inte är indelad i röstningsområden.  
 
I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (FFS 1986/609) ska kvinnor och 
män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda 
skäl talar för något annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och er-
sättare.  
 
Den kommunala centralvalnämndens mandatperiod varar tills dess en ny 
nämnd är vald i enlighet med 12 § 1 mom. Vallag (2019:45) för Åland. 
 
Den kommunala centralvalnämnden ska tillsättas av kommunfullmäktige.  
 
Nuvarande kommunala centralvalnämnd enligt nedan:  

 
Ordinarie ledamöter:  Ersättare/suppleant: 
Carl-Gunnar Bergman (Ordförande) Karin Fällman  
Nina Andersson (Vice. Ordförande) Keijo Rosenqvist  
Margareth Häggblom   Jenny Söderlund 
Herbert Karlsson   Kerstin Wikgren  
Britt Berthén-Eklund  Susanna Auner 
 
Kommundirektörens förslag:  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
12.01.2023 
 

Sida 
10 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, varav en 
ordförande och en viceordförande, och fem ersättare väljs till kommunala 
centralvalnämnden, för åren 2023 - 2026. Paragrafen justeras omedelbart.  

 
BESLUT: 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att till Eckerö kommuns 
kommunala centralvalnämnd, som tillika väljs till kommunal centralval-
nämnd år 2023 – 2026, väljs följande personer: 
 
Carl-Gunnar Bergman ordförande 
Nina Andersson vice ordförande  
Margareth Häggblom medlem 
Britt Berthén-Eklund medlem 
Keijo Rosenqvist medlem 
 
Karin Fällman första suppleant  
Gunnar Stjärnfelt andra suppleant  
Bo Ekblom tredje suppleant  
Erna Zopf fjärde suppleant 
Caroline Nordqvist femte suppleant 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
 
 

Kommunfullmäktige 12.01.2023 § 6 
 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att till Eckerö kommuns 
kommunala centralvalnämnd, som tillika väljs till kommunal centralval-
nämnd år 2023 – 2026, väljs följande personer: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Carl-Gunnar Bergman ordförande 
Nina Andersson vice ordförande  
Margareth Häggblom medlem 
Britt Berthén-Eklund medlem 
Keijo Rosenqvist medlem 
 
Ersättare: 
Karin Fällman första suppleant  
Gunnar Stjärnfelt andra suppleant  
Bo Ekblom tredje suppleant  
Erna Zopf fjärde suppleant 
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Caroline Nordqvist femte suppleant 
 

 
Beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att till Eckerö kommuns kommunala central-
valnämnd, som tillika väljs till kommunal centralval-nämnd år 2023 – 2026, 
väljs följande personer: 
 
 
Ordinarie ledamöter: 
Carl-Gunnar Bergman ordförande 
Nina Andersson vice ordförande  
Margareth Häggblom medlem 
Britt Berthén-Eklund medlem 
Keijo Rosenqvist medlem 
 
Ersättare: 
Karin Fällman första suppleant  
Gunnar Stjärnfelt andra suppleant  
Bo Ekblom tredje suppleant  
Erna Zopf fjärde suppleant 
Caroline Nordqvist femte suppleant 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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KF § 7 VAL AV VALBESTYRELSE 
 

Kommunfullmäktige 12.01.2023 § 7 
 
Kommunstyrelse 10.01.2023 § 7 
 

Enligt 10 § Vallag (2019:45) för Åland och 15 § vallagen (FFS 
714/1998) ska för förhandsröstning som verkställs i anstalter tillsättas 
en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordförande 
och en annan medlem samt ett nödvändigt antal gruppvisa ersättare, 
dock minst tre. 
 
Valbestyrelsen ska tillsättas av kommunfullmäktige. 
 
Nuvarande valbestyrelse enligt nedan: 
 
Ordinarie ledamöter:  Ersättare: 
Carl-Gunnar Bergman  Britt-Inger Berthén-Eklund 
Nina Andersson   Ingvald Svensson 

     (avliden) 
Margareth Häggblom  Karin Fällman 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige val av valbestyrelse 
för samtliga allmänna val som sker 2023 -2026 enligt följande:  
- tre ledamöter, varav en utses till ordförande och en till vice ordförande  
- tre ersättare. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att till Eckerö kom-
muns valbestyrelse för samtliga allmänna val som sker 2023-2026 
väljs följande personer: 
 
Margareth Häggblom ordförande  
Britt Berthén-Eklund vice ordförande  
Gunnar Stjärnfelt medlem 
 
Karin Fällman första suppleant  
Bo Ekblom andra suppleant  
Keijo Rosenqvist tredje suppleant 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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Kommunfullmäktige 12.01.2023 § 7 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att till Eckerö kom-
muns valbestyrelse för samtliga allmänna val som sker 2023-2026 
väljs följande personer: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Margareth Häggblom ordförande  
Britt Berthén-Eklund vice ordförande  
Gunnar Stjärnfelt medlem 
 
Ersättare: 
Karin Fällman första suppleant  
Bo Ekblom andra suppleant  
Keijo Rosenqvist tredje suppleant 
 
Beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att till Eckerö kommuns valbestyrelse för 
samtliga allmänna val som sker 2023-2026 väljs följande personer: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Margareth Häggblom ordförande  
Britt Berthén-Eklund vice ordförande  
Gunnar Stjärnfelt medlem 
 
Ersättare: 
Karin Fällman första suppleant  
Bo Ekblom andra suppleant  
Keijo Rosenqvist tredje suppleant 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
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BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl-
lighet, kan kommunalbesvär enligt 111 § KomL inte anföras över be-
slutet i nedanstående paragrafer. 
 
Paragrafer: 1 – 3 , 5 
 

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte an-
föras över nedan nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 
 

 
BESVÄRSANVISNING 
 

Besvärsmyndighet och  
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. 
 
Paragrafer: 4, 6 -7 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress: 
 
Ålands Förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Kommunalbesvär, paragrafer:  
Besvärstid 30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer:  
Besvärstid  dagar 
 

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Paragrafer: 
Besvärstid   dagar 
 
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. 
 

 
Fogas till protokollet 
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Besvärskrift I besvärsskriften skall uppges: 
 
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringar till att beslutet bör ändras  
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av 
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften 
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original el-
ler officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärsti-
den räknas. 
 

Inlämnande av  
besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
svärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post 
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna 
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärsti-
den går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

 
Fogas till protokollet 

 
 


