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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Sammanträdet öppnas kl. 18.45. 

 

SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Centralvalnämnden konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

14 § Ibruktagande av valdatasystemet 

_______________ 
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2 § SEKRETERARE FÖR KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDEN 

 

CVN § 2/14.12.2017: 

Till sekreterare utsåg centralvalnämnden tf. kommunsekreterare Mattias 

Jansryd. 

_______________ 
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3 § JUSTERING AV NÄMNDENS PROTOKOLL 

 

CVN § 3/14.12.2017: 

Centralvalnämnden beslöt att protokollen justeras vid efterföljande sam-

manträde, såvida centralvalnämnden inte beslutar om justering på annat 

sätt. Justering av detta protokoll sker dock direkt efter sammanträdets avslu-

tande. 

_______________ 
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4 § PRESIDENTVAL 2018, FASTSTÄLLANDE AV DE ALLMÄNNA 

FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLENA SAMT RÖSTNINGSSTÄL-

LENA PÅ VALDAGEN I JOMALA 

 

KST § 206/02.10.2017: 

Presidentvalets första omgång förrättas söndagen den 28 januari 2018 och 

vid behov förrättas en andra omgång söndagen den 11 februari 2018. För-

handsröstningen ordnas i Finland den 17-23 januari 2018 och utomlands 

den 17-20 januari 2018 och för en eventuell andra omgång i Finland den 31 

januari-6 februari 2018 och utomlands 31 januari-3 februari 2018. 

 

Enligt 8 § i vallagen (FFS 714/1998) utgör kommunen ett röstningsområde, 

om det inte är nödvändigt att dela in kommunen i flera röstningsområden. 

Fullmäktige beslutar om röstningsområdena. Kommunfullmäktige i Jomala 

beslöt genom § 11/21.01.2003 att dela in kommunen i två röstningsområ-

den. Vid presidentvalet 2018 iakttas den indelning i röstningsområden som 

fullmäktige beslutat och kommunerna meddelat till magistraterna senast 

den 30 april 2017. På valdagen ska varje röstningsområde ha ett röstnings-

ställe. 

 

Enligt 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen bestämma de allmänna för-

handsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i kommunen om 

inte något annat följer av särskilda skäl. Varje kommun beslutar självstän-

digt och efter eget gottfinnande hur många allmänna förhandsröstningsstäl-

len kommunen ska ha och var de ska placeras. Detta betyder att Jomala 

kommun kan besluta att ett förhandsomröstningsställe kan vara i en annan 

kommun på Åland så länge röstberättigade i kommunen har tillräckliga 

möjligheter att rösta. 

 

På grund av de särskilda omständigheterna i landskapet Åland har Justitie-

ministeriet tidigare beviljat undantag från regeln om ett förhandsröstnings-

ställe i varje kommun på Åland. Justitieministeriet har på samma sätt som 

vid tidigare val inför presidentvalet 2018 ingått ett ramavtal med Åland Post 

Ab där Jomala kommun uttryckligen erbjuds möjlighet att ingå avtal med 

Åland Post Ab om att Jomala kommuns förhandsröstning vid presidentvalet 

kan förrättas vid postkontoret i Mariehamn. 

 

Åland Post Ab har ställt sitt postkontor i Mariehamn samt behövlig personal 

som valförrättare till förfogande. Kommunstyrelsen kan därmed besluta om 

att utnyttja Postens erbjudande eller välja att ordna den allmänna förtids-

röstningen på något annat sätt, t.ex. i kommunkansliet. Med tanke på att 

postkontoret i Mariehamn ligger nära Jomala kommun kan det dock anses 

att alla röstberättigade i Jomala ges tillräckliga möjligheter att rösta om den 

allmänna förhandsröstningen sker vid postkontoret i Mariehamn.  

 

Om kommunen önskar anlita Åland Post Ab för att anordna allmän förtids-

röstning på postkontoret i Mariehamn bör kommunstyrelsen senast i okto-
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ber 2017 ingå ett avtal om förhandsröstning med Åland Post Ab. Åland Post 

Ab har tillställt kommunen ett avtalsförslag, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 206 

 

Enligt avtalsförslaget erhåller Åland Post Ab en ersättning om 3 600 euro 

exkl. moms per val för att ta hand om Jomala kommuns allmänna förhands-

röstning vid presidentvalet 2018. Kostnaden om 3 600 euro exkl. moms per 

val beräknas vara lägre än om Jomala kommun skolar upp egen personal 

och håller i förhandsomröstningen själv. 

 

I enlighet med vallagen ersätter justitieministeriet kommunerna för de kost-

nader som uppkommer i samband med valen med ett belopp per kommu-

ninvånare som har rösträtt i presidentvalet. Vid det senaste valet 2015 var 

ersättningen 2,1 euro per kommuninvånare som har rösträtt i presidentvalet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att i 9 § vallagen avsedda förhandsröstningsstäl-

len i Jomala kommun ska vara följande för presidentvalet 2018: 

 

1. Åland Post Ab:s postkontor i Mariehamn (allmänt). 

2. Oasen boende- och vårdcenter k.f.:s verksamhetsenhet i Jomala (anstalt). 

 

För förhandsröstningen på postkontoret i Mariehamn tecknar kommunen 

avtal med Åland Post Ab i enlighet med Bilaga A och utser samtidigt kom-

mundirektören till kontaktperson med fullmakt att eventuellt justera avtals-

villkoren och ingå avtalet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa röstningstiderna för förhandsröstning-

en på Åland Post Ab:s postkontor i Mariehamn enligt följande; vardagar kl. 

9-17, torsdag kl. 9-18 samt lördag kl. 10.30 - 13.30.  

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att Vikingaåsens skola fungerar som 

röstningsställe på valdagen för röstningsområde 1 och att Gottby daghem 

fungerar som röstningsställe på valdagen för röstningsområde 2. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

CVN § 4/14.12.2017: 

Centralvalnämnden antecknade sig informationen till kännedom. 

_______________ 
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5 § VALNÄMND FÖR RIKSVAL, FYLLNADSVAL 

 

KST § 207/02.10.2017: 

Fjärde ersättare i valnämnden för röstningsområde II för riksval har avlidit 

och en ny fjärde ersättare behöver således väljas. 

 

Enligt 15 § vallagen (FFS 714/1998) är det kommunstyrelsen som tillsätter 

valnämnden för riksval och således är det kommunstyrelsen som beslutar 

om fyllnadsval gällande valnämnden för riksval. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar välja en ny fjärde ersättare i valnämnden för 

röstningsområde II för riksval. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt utse Christina Larsson i Södersunda till 

ny fjärde ersättare i valnämnden för röstningsområde II för riksval. 

_______________ 

CVN § 5/14.12.2017: 

Centralvalnämnden antecknade sig informationen till kännedom. 

_______________ 
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6 § BOKNING AV VALLOKALER 

 

CVN § 6/14.12.2017: 

Centralvalnämnden gav sekreteraren i uppdrag att boka vallokalerna för 

valdagen. 

_______________ 
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7 § DELGIVNING 

 

CVN § 7/14.12.2017: 

Centralvalnämnden godkände delgivning för valförrättning, förhandsröst-

ning samt hemmaröstning, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – CVN § 7 

 

Centralvalnämnden beslöt att delgivningen tillkännages på det sätt på vilket 

kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. 

 

Centralvalnämnden beslöt vidare att delgivningen inte införs i på Åland ut-

kommande dagstidningar. 

_______________ 
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8 § FÖRBEREDELSER INFÖR VALFÖRRÄTTNINGEN 

 

CVN § 8/14.12.2017: 

Centralvalnämnden gav sekreteraren i uppdrag att inför valförrättningen 

kontrollera: 

- valbåsen 

- valurnan inklusive låset 

- övrig utrustning i överenskommelse med valnämnderna och valbestyrel-

sen. 

_______________ 
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9 § VALSTÄMPLAR 

 

CVN § 9/14.12.2017: 

Centralvalnämnden gav sekreteraren i uppdrag att kontrollera valstämplar-

na. 

_______________ 
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10 § KONTROLL AV VALLÄNGDER 

 

CVN § 10/14.12.2017: 

Centralvalnämnden gav sekreteraren i uppgift att omedelbart efter det att 

vallängderna kommit nämnden tillhanda kontrollera att samtliga vallängder 

inkommit samt att vallängderna är felfria och att alla sidor finns med. Sek-

reteraren ska också kontrollera att valsedlarna är felfria. 

 

Dessutom ska sekreteraren sköta hanteringen av valhandlingarna enligt de 

av Justitieministeriet utgivna anvisningarna samt övriga uppgifter som kan 

ankomma sekreteraren. 

_______________ 
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11 § ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR HEMMARÖSTNING 

 

CVN § 11/14.12.2017: 

Då ingen utnyttjade möjligheten till hemmaröstning vid föregående val be-

slöt centralvalnämnden att inte på förhand skicka ut några anmälningsblan-

ketter för hemmaröstning. 

 

Vid behov finns dock blanketter tillgängliga hos centralvalnämnden. 

_______________ 
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12 § UTBILDNING FÖR KOMMUNENS VALMYNDIGHETER 

 

CVN § 12/14.12.2017: 

Centralvalnämnden beslöt att nämnden inte kommer att anordna något spe-

cifikt informationstillfälle. Information kommer däremot att ges till ordfö-

randena dagen före valet då valhandlingarna delas ut.  

 

Nämnden beslöt vidare att ifall valkretsnämnden i landskapet Åland arran-

gerar ett informationsmöte bör ordförandena samt viceordförandena för 

valnämnderna delta tillsammans med ordföranden samt sekreteraren för 

centralvalnämnden. 

_______________ 
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13 § MEDDELANDE AV UPPGIFTER OM RÖSTNINGSSTÄLLEN OCH 

DE KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDERNAS ADRESS- OCH 

KONTAKTUPPGIFTER FÖR INFÖRANDE I REGISTRET ÖVER 

RÖSTNINGSSTÄLLEN 

 

CVN § 13/14.12.2017: 

Centralvalnämnden antecknade sig för kännedom att tf. kommunsekreterare 

Mattias Jansryd 24.10.2017 har meddelat befolkningsregistercentralen om 

uppgifter om röstningsställen samt centralvalnämndens adress- och kon-

taktuppgifter för införande i registret över röstningsställen. 

_______________ 
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14 § IBRUKTAGANDE AV VALDATASYSTEMET 

 

CVN § 14/14.12.2017: 

Sekreteraren gavs i uppdrag att i samråd med centralvalnämnden och val-

nämnderna utreda möjligheterna till att använda valdatasystemet i kommu-

nen. En möjlighet är att endast centralvalnämnden tar i bruk valdatasyste-

met.  

 

Ifall förutsättningar finns för att ta i bruk valdatasystemet befullmäktigades 

sekreteraren att meddela detta till behövliga instanser och anordna ett in-

formationstillfälle för centralvalnämnden och valnämnderna. 

_______________ 
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15 § NÄSTA SAMMANTRÄDE 

 

CVN § 15/14.12.2017: 

Nästa sammanträde hålls 24.1.2018 kl. 18.30. 

_______________ 
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16 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 19.20. 

_______________ 
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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: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.  

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 1. 

 

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: 1. 

 

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. 
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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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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.  
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