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87 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Centralvalnämnden

kl. 18:00

16.10.2019

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 18.00.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Centralvalnämnden konstateras vara lagligen sammankallad och beslutför.
PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet justeras 18.10.2019. Till justerare utses Runa Tufvesson och
Charlotta Solax.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Centralvalnämnden

kl. 18:00

88 §

16.10.2019

GRANSKNING AV INKOMNA FÖRTIDSRÖSTER

CVN § 88/16.10.2019:
Centralvalnämnden granskar inkomna förhandsröster och konstaterar att
834 stycken förtidsröstningsförsändelser har inkommit, varav 12 stycken
brevröstningsförsändelser.
Bland försändelserna lämnas 7 stycken valkuvert för lagtingsvalet obeaktade i enlighet med 61 § vallagen för Åland (2019:45) eftersom den som har
förtidsröstat inte är införd i vallängden såsom röstberättigad. 5 stycken valkuvert för kommunalvalet lämnas obeaktade i enlighet med 61 § vallagen
för Åland eftersom den som har förtidsröstat inte är införd i vallängden
såsom röstberättigad.
Av försändelserna godkänns:
451 stycken valkuvert i lagtingsvalet från röstningsområde 1.
 338 stycken valkuvert i lagtingsvalet från röstningsområde 2.
= 789 stycken valkuvert i lagtingsvalet.
451 stycken valkuvert i kommunalvalet från röstningsområde 1.
352 stycken valkuvert i kommunalvalet från röstningsområde 2.
= 803 stycken valkuvert i kommunalvalet.
Centralvalnämnden konstaterar att antalet personer som är avprickade i vallängderna inte överensstämmer med antalet valkuvert. Orsaken tros vara
den mänskliga faktorn. För röstningsområde 1 har 451 valkuvert i kommunalvalet godkänts, men endast 449 personer är avprickade i vallängden. För
röstningsområde 2 har 352 valkuvert i kommunalvalet godkänts, men endast 351 personer är avprickade i vallängden.
BESLUT:
Ärendet bordläggs.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3

Centralvalnämnden

kl. 18:00

89 §

16.10.2019

VALMATERIAL

CVN § 89/16.10.2019:
BESLUT:
Sekreteraren ges i uppdrag att ordna valmaterial för utdelning till valnämndernas ordföranden.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4

Centralvalnämnden

kl. 18:00

90 §

16.10.2019

RÄTT ATT ANLITA SÄRSKILD PERSONAL

CVN § 90/16.10.2019:
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar informera valnämnderna att de i enlighet med
91 § vallagen för Åland (2019:45) har rätt att vid behov anlita särskild personal för att biträda vid räkningen av valsedlar. Vid anlitandet av särskild
personal utgår valnämndsarvode även för sådan personal. Centralvalnämnden framför samtidigt att jävsreglerna måste beaktas även för sådan särskilt
anlitad personal.
Beslutet delges till valnämndernas ordföranden.
___________

Protokolljustering:

91 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Centralvalnämnden

kl. 18:00

16.10.2019

NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa sammanträde hålls fredagen den 18 oktober 2019 kl. 19.00.

Protokolljustering:

92 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Centralvalnämnden

kl. 18:00

16.10.2019

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 22.30.
_______

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7

Centralvalnämnden

kl. 18:00

16.10.2019

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 (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 88, 89, 90.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 87.
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: 87.
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 kommunmedlem 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.
Protokolljustering:

