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 Organ Sammanträdesdatum Nr 

 Centralvalnämnden 26.1.2018 2 
 

 

Sammanträdestid 

 

Sammanträdesplats 

26.1.2018kl.18:30 – 19:45. 

 

Kommunkansliet 

 

Beslutande 

 

 

 

 

 

Frånvarande 

 

Övriga närvarande 

 

 

Häggblom Kenth, ordförande, 

Holmén Nina, vice ordförande, 

Lehtinen Anneli, ersättare, 

Jansén Kerstin, 

Tufvesson Runa. 

 

Branér Clas-Åke. 

 

Jansryd Mattias, tf. kommunsekreterare, sekreterare. 

 

 

Paragrafer 

 

 

§§ 7 – 13. 

Underskrifter 

 

 

 

Jomala den 26 januari 2018 

 

 

 

Kenth Häggblom                                              Mattias Jansryd 

Protokolljustering 

 

 

 

Jomala den 26 januari 2018 

 

 

 

Kenth Häggblom 

Protokollet framlagt till påseende 

 

 

 

Kommunkansliet i Jomala den 29 januari 2018 

 

 

 

Tf. kommunsekreterare                      Mattias Jansryd 

Utdragets riktighet bestyrker 

 

 

Jomala       /      201_ 
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10 § Valstatistik ........................................................................................................................... 4 

11 § Försenade förhandsröstningsförsändelser ........................................................................... 5 
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13 § Sammanträdets avslutande .................................................................................................. 7 

 
 

 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 1  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Centralvalnämnden 26.1.2018 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

7 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Sammanträdet öppnades kl. 18.30. 
 

SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Centralvalnämnden konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankal-

lat och beslutfört. 
 

PROTOKOLLJUSTERING 

Protokollet justeras direkt efter sammanträdets avslutande.  
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkändes oförändrad. 

_______________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 2  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Centralvalnämnden 26.1.2018 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

8 § GRANSKNING AV INKOMNA FÖRHANDSRÖSTER 

 

CVN § 4/24.1.2018: 

Centralvalnämnden inledde granskningen av de hittills till kommunkansliet 

anlända förhandsröstningsförsändelserna, 506 st. 

 

Ordföranden redogör för bestämmelserna om godkännande och förkastande 

av förhandsröster. 

 

Härefter konstaterades att sammalagt 506 st. förhandsröster godkändes för 

personer upptagna i vallängderna i Jomala fördelade enligt följande: 

 

Röstningsområde Män Kvinnor Sammanlagt 
I  137 169 306 

II  81 119 200 

 

Hela kommunen 218 288 506 

 

Centralvalnämnden beslöt att Kenth Häggblom och Nina Holmén för för-

handsrösterna till valkretsnämnden efter att nämndens sammanträde fredag 

26.1.2018 har avslutats. 

_______________ 

CVN § 8/26.1.2018: 

Centralvalnämnden fortsatte granskningen av de till centralvalnämnden an-

lända förhandsröstningsförsändelserna. 

 

Vid granskningen antecknades följande: 

- En röstande var inte upptagen i vallängden, 

- Ett kuvert innehöll inget valkuvert. 

 

Centralvalnämnden konstaterade att ytterligare 32 stycken godkända för-

handsröster inkommit inom föreskriven tid. Centralvalnämnden konstate-

rade vidare att sammanlagt 538 stycken inkomna förhandsröster godkänns 

för personer upptagna i vallängderna för Jomala kommun, fördelade enligt 

följande: 

 

Röstningsområde Män Kvinnor Sammanlagt 
I  149 181 330 

II  83 125 208 

 

Hela kommunen 232 306 538 

_______________ 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 3  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Centralvalnämnden 26.1.2018 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

9 § ARKIVERING AV FÖRHANDSRÖSTER 

 

CVN § 9/26.1.2018: 

Centralvalnämnden beslöt ge sekreteraren i uppgift att följa föreskrifterna 

angående arkivering och andra därtill hörande åtgärder. 

_______________ 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 4  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Centralvalnämnden 26.1.2018 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

10 § VALSTATISTIK 

 

CVN § 10/26.1.2018: 

Centralvalnämnden beslöt ge sekreteraren i uppdrag att upprätta och in-

sända den valstatistik som ska sammanställas. 

_______________ 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 5  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Centralvalnämnden 26.1.2018 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

11 § FÖRSENADE FÖRHANDSRÖSTNINGSFÖRSÄNDELSER 

 

CVN § 11/26.1.2018: 

Eventuella förhandsröstningsförsändelser som anländer till centralvalnämn-

den efter utsatt tid, det vill säga efter fredag 26.1.2018 kl. 19.00, ska förses 

med anteckning om ankomstdag och ankomsttid. Dessa ska sedermera för-

varas oöppnade tillsammans med övriga valhandlingar från presidentvalet. 

_______________ 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 6  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Centralvalnämnden 26.1.2018 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

12 § FÖRSEGLING AV FÖRHANDSRÖSTERNA 

 

CVN § 12/26.1.2018: 

Centralvalnämnden förseglade förhandsrösterna på vederbörligt sätt. 

_______________ 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 7  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Centralvalnämnden 26.1.2018 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

13 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutades kl. 19.45. 

_______________ 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 8  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Centralvalnämnden 26.1.2018 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 

 

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

 

Vad förbudet grundar sig på 

 

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

kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 8, 9, 10, 11. 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 7, 12. 

 

Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras 

över nedan nämnda beslut. 

 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: - 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 

 

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet 

eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 

 

Kommunstyrelsen i Jomala 

PB 2 

AX-22 151 JOMALA 

 

Paragrafer i protokollet: 7, 12. 

 

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 

beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmed-

lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas 

inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

 

Rättelseyrkandets innehåll 

 

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 

av den som framställer det. 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 9  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Centralvalnämnden 26.1.2018 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

KOMMUNALBESVÄR 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med an-

ledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rät-

telseyrkandet. 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. 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: - 

 

Besvärstid 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. En kommunmedlem anses ha 

fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 

 

Avgift 
 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsav-

giften i förvaltningsdomstolen 250 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Centralvalnämnden 26.1.2018 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

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. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskiften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 

Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 

och postadress anges. 

 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 

kopia. 

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget an-

svar. 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), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsav-

giften i förvaltningsdomstolen 250 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

