
 PROTOKOLL 
 Nummer Sammanträdesdatum 

 14 12.2.2019 
37 

 
 
Protokoll fört vid enskild föredragning 
Regeringskansliet 
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a  
 
 
Beslutande Föredragande Justerat 

Minister 
Nina Fellman 

Valadministratör 
Casper Wrede 

Omedelbart 

 
…...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. 

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 38 
Förfrågan från Lumparlands kommun angående kommun-
fullmäktiges stadgade antal. 
ÅLR 2019/1207 
101 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt att besvara förfrågan enligt bilaga 1. 
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BILAGA 1 
 Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BESLUT 101 Rk1a 2 (1) 
  
 Datum Dnr 

 12.2.2019 ÅLR 2019/1207 
  
 Lumparlands kommun 
 Kommundirektör Mattias Jansryd 
 Kyrkvägen 26 
 22630 LUMPARLAND 
  
Hänvisning 
Er skrivelse den 1 februari 2019 
 
Ärende 

KOMMUNFULLMÄKTIGES STADGADE ANTAL 
 

Ålands landskapsregering har tagit emot er förfrågan angående det stad-
gade antalet ledamöter i fullmäktige. 

Landskapsregeringen konstaterar att förfrågan gäller tolkningen av 77 § 
LL om lagtingsval och kommunalval (ÅFS 1970/39) om när en anmälan 
om att antalet ledamöter har blivit för litet behöver göras. Veterligen har 
bestämmelsen aldrig behövt användas och en tolkning har därför aldrig 
gjorts. 

Landskapsregeringen konstaterar också att bestämmelsen har fått en an-
norlunda utformning i den nya vallagen för Åland. Den nya vallagen har 
godkänts av Ålands lagting den 16 januari 2019, men har ännu inte trätt i 
kraft. Vid den nya lagens ikraftträdande upphävs den nu gällande valla-
gen. 

I den nya vallagen har uttrycket ”--- stadgade antal” bytts ut mot ”--- det 
antal som har bestämts enligt 38 § kommunallagen”. Kommunallagens 
38 § ger kommunen möjlighet att bestämma ett antal ledamöter i full-
mäktige som avviker från det som anges i paragrafen. Antalet ska alltid 
vara udda och får inte understiga nio. 

Den ändrade formuleringen kan ses som lagstiftarens klargörande av vad 
som ska anses vara det stadgade antalet ledamöter: det är det antal som 
fullmäktige har bestämt och som har tillsatts – eller skulle ha tillsatts – i 
det senaste kommunalvalet. 

Landskapsregeringen ser ingen orsak att göra en preliminär tolkning av 
bestämmelsen tills den nya vallagen har trätt i kraft. 

 

 

Minister Nina Fellman  

 
 
Valadministratör   Casper Wrede 

 


