
·1982-83 Lt - Ls framst. nr 36 och l~t.nr 70 - Lu. 

LAGUTSKOTTETS BETANKANDF nr ~8 /1982-83 med 

anledning av 

1) landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskapslag om 

ändring av komrmmallagen för landskapet Aland 

och 

2) ltm Jan-Erik Lindfors; lagmotion med för-· 

slag till landskapslag om ändring av kommunal

lagen för landskapet Aland. 

Landstinget har inbegärt lagutskottets yttrm1de över förenämnda framställ

ning och motion, vilka utskottet behandlat i ett sammanhang. Utskottet, 

som hört lagberedningschefen Christer Jansson, stads<li rcktören Lars Lönn

qvist och stadssekreteraren Bjarne Pettersson från Marieharnns stad samt kom

rr.unstyrelsens ordförande i Hammarland och ordförm1den i kommunala samarbets

nämndens arbetsutskott Viking Lindbom, får härmed vördsamt anföra följ ande. 

Framställningen innehåller förslag till ändringar av c. tjugofem paragrafer. 

Några mer genomgripande förändringar föreslås inte, utan de flesta ändringar 

lir påkallade av erfarenheter som vunnits under lagens giltighetstid. Dess

utom föreslås en ändring av reglerna för beräkning av kommuns röstetal i 

kommunalförbunds fullmäktige. Nu gällande maximala röstetal om sju Cörcs lils 

upphävt och utbytt mot en begränsning enligt viUEn ingen kommun får rösta 

för mer än en tredjedel av det vid sammanträdet företrädda sammanlagda röste

talet. I anslutning till paragrafen har utskottet behm1dlat hemställnings

motionerna nr 33 och 34/1981-82, över vilka landstinget 18.4 1983 beslutat 

inbegära utskottets utlåtande. Dessa utlåtanden kommer att avges Särskilt. 

Utskottet har till största delen omfattat framställningens förslag och däri 

inarbetat vissa av de i motionen ingående förslagen. Bestämmelserna röran@e 

valbarhet har något omarbetats och förtydligats. Anclr.ingsförslaget rörande 

tjänstemans språkkunskap har inte omfattats, liksom inte heller förslaget 

om strängare krav för ändring av komrnunalförbunds grundstadga. 

Landskapsstyrelsen uttalar i motiveringarna önskemålet att lagändringarna 

borde träda i kraft före konnrunalvalet inkommande oktober månad. Med be

aktande av den sena tidpunkt framställningen nådde landstinget är detta 

inte längre möjligt. Utskottet föreslår att lagen träder i kraft vid 

årsskiftet clå en ny kommunal valperiod inleds. Enligt utskottets uppfatt

ning bör detta inte medföra några avsevärda praktiska problem. 
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Detaljmotivering. 

3 §: Utskottet har efter omröstnjng (2-2) vidblivit framställningens förslag. 

Minoriteten U edam. Olof M. Jansson och Sune Carlsson) önskade till paragrafen S:tmt 

till 7 § foga bestämmelser om att beslut som fullmäktige fattar om förvärv 

av fast egendom i annan kommun skall Lmderställas landskapsstyrelsen för fäst

ställelse och har anfört avvikande åsikt. 

15 §: Utskottet har omformulerat senare delen av 4 mom. Om ledamot i fullmäktige 

utses till ledamot i landskapsstyrelsen bör han enligt utskottets uppfattning 

inte vara skyldig att söka befrielse från uppdraget i fullmäktige. I enlighet 

med de principer som gäller för ersättaruppdrag i fullmäktige bör det vara 

tillräckligt om vederbörande inte utövar sitt fullmäktigeuppdrag under den 

t uppdraget i landskapsstyrelsen varar. Under motsvarande tid inträder 

ersättaren i fullmäktige. Samma regler bör enligt utskottet även gälla för er-
. sättare i fullmäktige som således. inte bör inkallas att fungeni. som ersättare 
un,der den tid han är landskapsstyrelseledamot. Utskottets förslag motiveras 
även av att mandatperioden i landskapsstyrelsen är kortare än motsvarande man
datperiod i fullmäktige. 

27 §: Utskottet har omfattat det i motionen ingående förslaget till utform
ning av 1 mom. 

Utskottet har omfattat framställningens förslag till utformning av 3 rnom. 

Det måste anses vara skäligt att ärende,, som beretts av styrelsen och som 

fullmäktige beslutat uppta till behandling, fastän ärendet inte upptagits 

i kallelsen, av fullmäktige 1~an avgöras enligt normala regler för besluts

fattande. 

28 §: Utskottet har omfattat motionens förslag till ändring av 1 morn. så 

att ärendet kan bordläggas först sedan alla som begärt ordet under diskus

sionen, beretts tillfälle att yttra sig. Med hänsyn till att kommunfull

mäktige sammanträder relativt sällan, är det rimligt att ett ärende får 

diskuteras tillräckligt noggrant innan det bordläggs. 

30 §: Utskottet har omfattat motionens förslag till utfornming av 30 § 

på basen av där ingående motivering. Ett skrivfel i 4 punkten har rättats. 

Utskottet konstaterar i sammanhanget att den åländska kommunallagen skiljer 

sig från rikets motsvarande lag såtillvida att enligt den förstnämnda lagen 

kvalificerad majoritet krävs endast för beviljände av nytt ans1ag medan 

enligt rikslagen sådan majoritet krävs även för höjning av tidigare anslag. 

Detta innebär att fullmäktige i de åländska kommunerna redan enligt gällande 

lydelse av paragrnfen kan fatta beslut om tilHimpning av vissa bestämmelser 

i tjänstekollektivavtal med enkel majoritet eller besluta att delegera be-
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slutanderätten i sådana ärenden till styrelsen. Med tanke på de olika situa

tioner som kan tänkas uppkorrnna har utskottet likväl ansett det i motionen 

ingående förslaget påkallat. 

32 §: 
Uts'.Köttet har kompletterat framställningens förslag så att ledamot i full-

mäktige som väckt motion all tid skall ha tillfälle att yttra sig i samb;mJ 

med att motionen framläggs innan den remitteras till beredningsorgan. 

Utskottet har i sammanhanget diskuterat frågan om ersättares rätt att väcka 

motion. Enligt de regler som normalt gäller för fullmäktiges verksamhet och 

som i allmänhet närmare regleras i fullmäktiges arbetsordningar, skall motion, 

som alltid skall vara skriftligen avfattad, lämnas till fullmäktige i anslut

ning till sammanträde. Detta innebär att ersättare som deltar i fu11mäktigcs 

sarrnnanträde måste anses ha samma rätt som ordinarie ledamot att inlämna 

motion. 

39 §: Utskottet har något förtydligat 2 mom. I erilighet med den i lagen m

gående huvudprincipen att uppdrag i fullmäktige och styrelsen inte bör ut

övas samtidigt, har utskottet föreslagit att ersättare i fu11mäktige som ut

setts till ledamot eller ersättare i styrelsen inte skall utöva ersättarnpp

draget i fullmäktige så länge uppdraget i styrelsen pågår. Detta innebär att 

vid förfall för ordinarie ledamot skall den följande i tur stående ersätta

ren i stället inkallas för att delta i fullmäktiges sammanträde. Skyldigheten 

för ledamot eller ersättare i styrelsen att frånträda styrelseuppdraget skall 

enligt utskottets åsikt åberopas endast när vederbörande utses till ordinarie 

ledamot i fullmäktige, inte vid tillfälliga inhopp. I det senare fallet gäller 

den regel som framgår av ovan berörda tillägg till lagtexten. 

43 §: Ändringen är påkallad av förslaget i 66 §, enligt vilket bokslutet 

skall framläggas inom augusti månad. Komrmmalberättelsen och bokslutet 

bör, liksom hittills, framläggas och behandlas i ett sammanhang, varför 

tidpunkten för berättelsens avgivande föreslås framflyttad till nämnda 

tidpunkt. 

48 §: Utskottet anser att det i gällande lag :ingående uttrycket "ledande 

tjänstemannen" vunnit hävd. Samma uttryck återfinns även på andra håll i 

lagen, varför orsak att utbyta termen inte finns. 

Utskottet har inte omfattat motionärens förslag om att landskapsstyrelseleda

mot skulle kunna vara medlem av nämnd i hemkorrnnunen. Enligt utskottets åsikt 

bör den inslagna principen om strikt åtskillnad mellan komrmmala uppdrag och 

medlemskap i landskapsstyrelsen konsekvent iakttas. 

2 mom. har förtydligats. De allmänna och speciella valbarhetskraven skall 



såltm<la gälla endast för sådana kornmi tteer som har ett särskilt uppdrag 

och som medgivits rätt att fatta för kommunen bindande beslut, såsom fallet 

ofta är t.ex. i fråga om byggnadskomrnitteer. I dylika konunitteer kan se:'lllmda 

inte kommunens ledande tjänsteman (komrnundirektören eller -sekreteraren) och 

inte heller vederbörande förval tni:ngsområdes ledande tjänsteman delta som med

lem utan endast som sekreterare eller sakkunnig. För komrnittcer som tills<Jtts 
för t. ex. berednings- eller utredningsuppgifter utan beslutanderätt ska 11 där

emot nä1mda inskränkningar inte tillämpas. 

55 Utskottet anser att även försumlighet 1 tjänsten skall kunna utgöra 

gnmd för i paragrafen avsedda åtgärder. 

56 §: Efter omröstning (3-2) har utskottet beslutat att den föreslagna änd

ringen av 56 § 1 mom. skall utgå. Utskottet konstaterar att momentet fick 

sin gällande utformning efter omröstning i landstinget då lagen stiftades 

1980 och att nya omständigheter som skulle motivera en ändring inte före

bragts. Minoriteten (ledamoten Olof M. Jansson och ersättaren Elmer Jansson) 

har ansett att framställningens förslag skulle bifallas och har anfört avvi
kande åsikt. 

61 §: Lagtexten har förtydligats. 

80 : Utskottet har efter omröstning (3-2) omfattat framställningens förslag. 

Utskottet anser i likhet med landskaps styre] sen att förslaget innehi.i r ;1tt kom

munens faktiska invånarantal beaktas vid uträkningen av kommunens röstetal i 

ombudsstämrna eller kommLmalförbund samtidigt som ett skäligt minoritetsskydd 

skulle kunna tillämpas. Om begränsningen i röstetalet slopades, kunde en 

enda stor medlemskommun ensant diktera besluten inom förbundet. 

Utskottet konstaterar att den föreslagna formuleringen motsvarar de röst

rättsregler som enligt 113 § rikets kommunallag gäller för ombudsstämma. 

I grundstadga kan enligt 124 § nämnda lag fritt beslutas om grunderna för 

medlemskommuns rösträtt. Det är vanligt att begränsningar i rösträtten int;is 

med hänsyn till kommuner med liten andel i kommunalförbundet. Det har dock i 1iket 

inte ansetts möjligt att inta regler om detta i lagen. Varje förblmd beslutar 

fritt, dock med beaktande av bestämmelsen i lagens 125 § 2 mom. om att grw1-

dema för förbundsfullmäktiges rösträtt och kommuns betalningsandelar inte får 

stå i oskäligt missförhållande till varandra. 

Minoriteten (ordföranden Lindfors och ledamoten Roald Karlsson) har omfattat 

1ett av ledamoten Roald Karlsson framfört förslag om att kommun skulle ha en 

röst för varje påbörjat 500-tal invånare. Förslaget har närmare motiverats 

i en till betänkandet fogad reservation. 
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86 §: Lagtexten har preciserats på samma sätt som i 48 §. 

92 §: Utskottet omfattar inte den föreslagna ändringen. Utskottet anser 

dels att varje ändring av grw1dstadgan, även sådana av mindre betydelse, 

inte fordrar kvalificerad majoritet, dels att en regel om två tredjedelars 

majoritet är normal i kommW1ala sammanhang. En awikande regel om tre f jilrde

delars majoritet kan inte anses påkallad. 

Ikraftträdelsebestämmelserna: Utskottet konstaterar att det av praktiska skäJ 

inte är möjligt att slutbehandla lagförslaget så att det skulle kw1na träda i 

kraft den 1 september 1983. Av denna orsak föreslås ikraftträdelsedatum änd

rat till den 1 januari 1984, då även en ny kommW1al valperiod inleds. Förslaget 

om ändrad ikraftträdelsedag föranleder även en del andra ändringar. 

Den föreslagna övergångsbestämmelsen i 3 mom. kan utgå som obehövlig i och 

med att lagändringen föreslås träda i kraft samtidigt som en ny valperiod 

inleds. 

5 mom. föreslås utgå eftersom utskottet inte omfattat de föreslagna ändringa111a 

i 56 § 1 mom. 

Tillämpningen av bestänrrnelserna i 63 § om bestärrrrnande av uttaxeringen per 

skattöre föreslås framflyttad ett år eftersom det inte är möjligt att till

lämpa den nya lagstiftningen redan då beslut om uttaxeringen fattas av res

pektive kommW1fUllmäktige inkommande höst. 

7 mom. föreslås utgå eftersom de ändrade reglerna i 85 § 2 mom. kar1 till

lämpas direkt från och med den nya valperiodens ingång. 

8 mom. föreslås utgå eftersom ändringarna i 92 § I morn. inte omfattats. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet, som lagt framställningen 

till grund för behandlingen, vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i följande lydelse: 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av kommunallagen för landskapet Aland. 

I enlighet med landstingets beslut 

~pphävs 15 § 5 mom. kommunallagen den 19 februari 1980 för landskapet 

J\land (5/80) och 

!ffidras 3 § 1 mom., 7 § 3 mom., 15 § 3 och 4 mom., 23 § 2 mom., 24 § 2 mom., 

rubriken för 27 § och paragrafens I och 3 mom . .J8 § 1 mom., 29 § 3 och 4 rnom., 

30 och 32 §§, 37 § 2 rnom.l punkten, 39 §, 40 § 2 mom., 43, 46, 48 och 55 §§ 

(uteslutn.), 61 § 3 mom., 63 och 66 §§, 67 § 2 rnorn., 80 § 1 mom., 85 § 2 mom., 

86 § 2 rnom. och 91 § 2 rnom.(uteslutn.) samt - -----
fogas till 4 § ett nytt 3 mom., varvid det tidigare 3 mom. blir 4 rnom., 

till 27 § ett nytt 4 mom. och till 86 § ett nytt 3 morn., som följer: 

3 §' 
(Liku. som J_ framställningen) . 

4 §. 

(Lika som i framställningen). 
7 §, 

(Lika som i framställningen), 

15 §' 

(3 mom, lika som i framstö11ningen). 

Ledamot i landskapsstyrelsen som utses till ledamot i fullmäktige får 

tillträda uppdraget först sedan han befriats från uppdraget som ledamot 

i landskapsstyrelsen. Ledamot eller ersättare i fullmäktige som utses till 
ledamot i landskaps styrelsen får inte utöva·. fullrnäktigeuppdrag und_er den 

tid uppdraget i landskapsstyrelsen består. 

23 §. 
(Lika som i framställningen), 

24 §. 

(Lika som i frnrnsttillningcn). 

27 §. 
Led n ingen av s amman träde; förut s ä t t -

ningarna för handläggning av ärende 

Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och föredrager ärendena. Han 

kan vid behov med samtycke av fullmäktige överlåta ordförandeskapet vid sam

man trädet på viceordförtild3 samt under tiden själv deltaga i samman trädet som 

medlem. 

(3 och 4 mom. lika som i framställningen), 
28 §. 

F ö r f a r a n d et v i d h a n d 1 ä g g n i n g a v ä r e n d e 
När ärende som skall handläggas vid sammanträde föredragits skall 

överläggning däri äga rum. Sedan alla som önskar yttra sig beretts till

fälle därtill, skall ordföranden förklara överläggningen avslutad. Har 
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lmder överläggningen hegärts bordläggning eller återremiss till bered:1nde 

organ skall sådant yrkande upptagas till avgörande omedelbart efter 

det att överläggningen förklarats avslutad. Ärendet skall bordläggas 

om yrkandet på bordläggning Vlillnit understöd av minst en tredjedel 

av de närvarande ledamöterna. Ärendet skall härvid åten1pptagas till 

behand1 ing vid nästa sarnmantriide om inte fu1 lmi=iktige enats om <mn;m 

tidpunkt. För bordläggning i fråga om val eller av tidigare bordlagt 

ärende krävs beslut av fullmäktige med enkel majoritet. 

29 §. 
(Lika som i framställningen) . 

30 §. 
K v a 1 i f i c e r a d m a J o r i t e t 

För att beslut skall anses fattat fordras att minst två tredjedelar 

av de närvarande ledamöterna biträtt beslutet när iircndet avser 

1) överlåtelse av annan fast egendom än tomt som är belägen inom om

råde med fastställd stads- eller byggnadsplan; 

2) beviljande av nytt anslag, dock inte i fråga om beslut i ärende, i 

vilket tillämpningen av bestämmelse i tjänstekollektivavtal lämnats be

roende av kommlms prövning inom ramar som anges i avtalet; 

3) inrättande av ny tjänst; 

4) ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet; eller 

5) skiljande av förtroendevald från hans uppdrag. 

32 §. 

Motion 

dnskar ledamot i fullmäktige uppta visst ärende till behandling vid 

fullmäktige skall han väcka motion. Ärende som upptagits genom motion 

skall, sedan ledamot som väckt motionen be~t~~!JXl~älle .?::t_!...L!!_r~ __ 0._g_, 
utan annan överläggning remitteras till styrelsen eller annat berednings

organ för att beredas. Ärendet bör beredas så att fullmäktige kan fatta 

beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålls inom ett år 

fr;''.m dagen då den väcktes. Om beredningen inte kan ;wslut;1s inom s;'\dan 

tid, skall detta och vad som franikomrnit vid beredningen anmälas till 

fullmäktige vid sammanträde inom angiven tid. Fullmäktige får vid be

handling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning. 

37 §. 

(Lika som i framställningen) . 

39 §. 

(1 rnom. lika som i framställningen). 

Ledamot i fullmäktige som utses till ledamot eller ersättare i styrel

sen skall frånträda fullmäktigeuppdraget för den tid han är ledamot eller 



ersättare i styrelsen. Ersättare i fullmäktige som utses till l~damot eJ_Jgr 
•• th . -;;;- " ~ 

ersättare i styrelsen får inte utöva_fullmäktigeuppdrag under den tid ~ämnda 

. u1rndrag ''.t: styrelsen består._ Ledamot eller ersättare i styrelsen som utses 

till ordinarie ledamot i fullmäktige skall frånträda styrelseuppdraget. 

(3 rnom. lika som i franLsUillningcn). 

40 §. 

(Lika som i framställningen). 

43 §. 
F ö r v a 1 t n i n g s b e r ä t t e 1 s e 

Styrelsen skall för varje kalenderår, senast före utgången av augusti 

månad följande år, avge berättelse till fullmäktige över konnnunens för

valtning. Berättelsen skall tillställas även landskapsstyrelsen. 

46 §. 

(Lika som i framställningen) . 

48 §. 

V a 1 b a r h e t m. m. 

Beträffande valbarhet till ledamot eller ersättare i nämnd eller annat 

förvaltningsorgan, rätt för ledamot av landskapsstyrelsen att vara leda

mot i sådant organ, verkan av att valbarhet upphör, rätt till avsägelse 

och skiljande från uppdrag i anledning av fängelsestraff tillämpas bestäm

melserna i 15-17 §§ om ledamot och ersättare i fullmäktige på motsvarande 

sätt. Beslut i angelägenhet som här avses fattas av fullmäktige, om inte 

annat följer av instruktion eller andra särskilda bestämmelser. Utöver ue 

personer som avses i 15 § 2 mom. får inte heller den !edan.de tjänstemannen 

inom nämnds eller annat förvaltningsorgans förvaltningsområde väljas till 

ledamot eller ersättare i den nämnden respektive det förvaltningsorganet. 

Bestämmelserna i 1 mom. gäller (uteslutn.) även ledamot och 

ersättare ·i sådan kommitte som tillsatts för utförande av särskilt uppdrag 

med rätt att fatta för kommunen bindande beslut. 

F e 1 a k t i g t 

55 §. 

f ö r f a r a n d 

t j ä n s t e u t ö v n 1 n g 

e· a v h ä l 1 a n d e 
' 

f r ä n 

Kan tjänsteman på sannolika skäl misstänkas för att uppsåtligen eller 

av vårdslöshet ha förfarit felaktigt vid handhavandet av sina uppgifter 

eller eljest försummat sina uppgifter, skall styrelsen, sedan vederbörande 

beretts tillfälle att avge förklaring, ta ställning tilJ om frågan skall 

lämnas därhän eller om åtgärder i saken är påkallade. Ar fråga om försking

ring, oredlighet eller annat uppsåtligt brott som innebär grovt åsido

sättande av tjänsteplikt, skallsaken m1mälas till allmänna åklagaren 

(uteslutn.). Om åtgärder som här avses skall fullmäktige underrättas. 
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(2 mom, lika som i framställningen), 

56 §. 

(Uteslutn.) 

61 §. 

Under räkenskapsåret kan antas tilläggsbudget. I budgeten dittills 

beslutade ändringar skall beaktas i tilläggsbudgeten. Tilläggsbudget 

skall antas före bestämmandet av uttaxeringen per skattöre. I övrigt 

gäller om tilläggsbudget i tillämpliga delar vad om budget är föreskrivet. 

63 §, 

(Lika som i framställningen) . 

66 §. 

(Lika som l framställningen). 

67 §. 

(Lika som i framställningen). 

80 §. 

(Lika som i framställningen). 

85 §. 

(Lika som l framställningen). 

86 §. 

Utöver vad som följer av 1 mom. är den ledande tjänstemannen inom för

bundet inte valbar till ledamot eller ersättare i förbundsfullmäktige, 

förbundsstyrelsen, nämnd eller annat förvaltningsorgan. Detsamma gäller 

andra tjänstemän i ledande ställning inom förbtmdets centralförvaltning 

och dess övriga förvaltningsområden, dock så att tjänsteman i ledande 

ställning inom nämnds eller annat förvaltningsorgans förvaltningsområde 

är valbar till ledamot eller ersättare i annan nämnd eller annat förvalt

ningsorgan än det han lyder under. 

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller (uteslutn.) även ledamöter och er

sättare i komrnitte som tillsatts för utförande av si:irs1d 1 t uppdrag inne

fattande rätt att fatta för kommunen bindande beslut. 

91 §. 

(Lika som i framställningen). 

92 §. 
(Uteslutn. ) 

Denna lag träder i kraft den 1 anuari 1984. 

(2 mom. lika som i framställningen) . 
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(Uteslutn,) 

(4 mom. lika som i framställningen). 

(Uteslutn.) 

Bestämmelserna i 63 § om bestämmande av uttaxeringen per skattöre till

lämpas första gången år Jil8A._. Vid den beskattning av inkomster som erhål

lits Lmder år 1984 vilken sker år _1285 tillämpas dock de tidigare giilhmde 

bestäJmnelsen1a. 

(Uteslutn,) 

(Uteslutn.) 

M:uiehamn den 27 maj 1983. 

På lagutskottets vägnar: 

Jan-Erik Lindfors 

ordförande 

Lars lngmar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf. J.-E.Lindfors (delvis), v. ordf, Eriksson, leda

möterna Roald Karlsson, SLme Carlsson (delvis) och Olof M. Jansson samt er

siittaren Elmer Jansson (del vis). 



R e s e r v a t i o n 

Lagutskottet lrnr vid behandlingen av 1andskapsstyre1sens framställning 

nr 36 till landstinget med förslag ti11 landskapslag om tindring c:iv kom-

1m.mallagen för landskapet Alan<l efter omröstning (3-2) fattat beslut om 

att godkänna utformningen av 80 § enligt J;:mdskapsstyrelsens framställning. 

Vi undertecknade medleTilJll.ar av lagutskottet har röstat för ett annat för

slag och vi reserverar oss härmed mot det beslut som utskottets flertal 

omfattat. 

Undertecknad Lindfors hade lagt en anslutn ingsmot ion ti 11 lanclskapsstyrel

sens framställning. Enligt motionen skulle konunun vid stänuna tillkonuna en 

röst för varje påbörjat hundratal mantalsskrivna invånare i konununen. 

fngcn komllllm skulle dock ensam för sig tillcrkiinnas ett s;'\ högt röstc:tn I 

att den konununen skulle uppnå egen kvalificerad majoritet enligt 30 § 

kommunallagen. Detta förslag hade inneburit att t.ex. ~ariehanms stad, 

som i många fall ansvarar för mer än hälften av kostnaderna för gemensanuna 

konununala företag, hade erhållit ett röstetal som nära nog hade motsvarat 

kommunens ekonomiska åtaganden. Staden och dess skattebetalare hade alltså 

t illcrkiints ett rtittvist inflytande i olika avseenden .i de kommunalförbun<l 

där staden med stöd av lag måste vara med. Detta förslag vann inte under

stöd i lagutskottet. 

Undertecknad Karlsson, som i princip visserligen anser att hänsyn måste tas 

till rättvisesynpunkter också då det gäller samarbetet mellan ko1mnunerna 

men som har bedömt möjligheterna små att i nu sittande landsting få igenom 

ett förslag som bygger på principen en röst per påbörjat 100-tal invånare 

i kommunen, har i stället lagt ett förslag om en röst per påbörjat 500-

tal :invånare i konrrnunen såsom en grund för röstfördelningen enligt 80 §. 

Undertecknad Lindfors har stött detta förslag, som jnnebär en klar förbätt

rmg i jämförelse med det beslut som majoriteten omfattat. En röst per på

börjat 500-tal invånare innebär t.ex. för Mar:iehmms stads vidkonunande att 

staden skulle uppnå en sådan m:inoritetsposition att beviljandet av nya 

anslag eller inrättandet av nya tjänster inom konununalförbunden formellt 

skulle fordra konrrnunens medgivande. 

Vi reservanter noterar dessutom, att det beslut beträffande 80 § som majo

riteten nu har omfattat, innebär att en konumm enligt denna lagparagraf 

aldrig någonsiri kunde uppnå ovanberörda minoritetsposition - oberoende 

av hur många medborgare som än bor i den konununen - eftersom enskild konununs 
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röstetal inte skall beaktas till den del det överskrider en tredjedel 

av de vid stänunan företrädda kommunernas sammanlagda röstetal. Till denna 

del utgör utskottsmajoritetens ställningstagande t.o.m. en skärpning av 

det beslut som lag- och ekonomiutskottet den 2 7 j anuCiri i år fa ttcidc i 

anledning av en motion om ändring av 80 § kommunallagen. Oberoende av 

vilka befolkningsförskjutningar, som kan komma att äga rum, skall ingen 

kommun ensam för sig formellt tillerkännas något inflytande på gemensam 

kommunal verksamhet .1 

:rvnriehamn den 30 maj 1983. 

f\ !J. , f)t' I 
Je~( ./-(;;tA~ 

Roal Karlsson 


