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93 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Centralvalnämnden

kl. 19:00

18.10.2019

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Centralvalnämnden konstateras vara lagligen sammankallad och beslutför.
PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet justeras efter sammanträdet. Till justerare utses Tor-Erik Johansson och Marianne Rosenholm.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Centralvalnämnden

kl. 19:00

94 §

18.10.2019

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.
___________
CVN § 94/18.10.2019:
Centralvalnämnden fortsätter granskningen av inkomna förtidsröster och
konstaterar att det sedan nämnden senast tillträdde har inkommit inom utsatt tid:
9stycken ytterligare brevröstningsförsändelser.
12stycken ytterligare förtidsröstningsförsändelser.
4 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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3

Centralvalnämnden

kl. 19:00

18.10.2019

Av försändelserna godkänns:
14 stycken valkuvert i lagtingsvalet från röstningsområde 1.
 6 stycken valkuvert i lagtingsvalet från röstningsområde 2.
= 20 stycken valkuvert i lagtingsvalet.
12 stycken valkuvert i kommunalvalet från röstningsområde 1.
3 stycken valkuvert i kommunalvalet från röstningsområde 2.
= 15 stycken valkuvert i kommunalvalet.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar därmed att godkänna följande:
465 stycken valkuvert i lagtingsvalet från röstningsområde 1.
 344 stycken valkuvert i lagtingsvalet från röstningsområde 2.
= 809 stycken valkuvert i lagtingsvalet.
463 stycken valkuvert i kommunalvalet från röstningsområde 1.
355 stycken valkuvert i kommunalvalet från röstningsområde 2.
= 818 stycken valkuvert i kommunalvalet.
Centralvalnämnden konstaterar att differensen från sammanträdet
16.10.2019 kvarstår. För röstningsområde 1 har 463 valkuvert i kommunalvalet godkänts, men endast 461 personer är avprickade i vallängden. För
röstningsområde 2 har 355 valkuvert i kommunalvalet godkänts, men endast 354 personer är avprickade i vallängden.
Kommunala centralvalnämnden konstaterar att det totala antalet avprickade
röstande i vallängden i lagtingsvalet är:
465 stycken i röstningsområde 1
o Varav män: 229 stycken.
344 stycken i röstningsområde 2
o Varav män: 149 stycken.
Totalt 809 avprickade i vallängden i lagtingsvalet.
Kommunala centralvalnämnden konstaterar att det totala antalet avprickade
röstande i vallängden i kommunalvalet är:
461 stycken i röstningsområde 1
o Varav män: 226 stycken.
354 stycken i röstningsområde 2
o Varav män: 152 stycken.
Totalt 815 avprickade i vallängden i kommunalvalet.
_______
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JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Centralvalnämnden

kl. 19:00

95 §

18.10.2019

NOTERING AV RÖSTNING VIA INTERNET I RÖSTRÄTTSREGISTRET

CVN § 95/18.10.2019:
Om landskapsregeringen har konstaterat att det inte finns teknisk beredskap
att genomföra förtidsröstningen så att en anteckning om röstning under förtidsröstningstiden görs direkt i rösträttsregistret, ska centralnämnden för
lagtingsval efter förtidsröstningstidens utgång meddela respektive kommunal centralvalnämnd vilka väljare som har röstat via internet under förtidsröstningstiden enligt 84 § vallagen för Åland (2019:45).
Centralvalnämnden ska meddela centralnämnden för lagtingsval om de väljare som har röstat via internet och som också har röstat på något annat sätt
under förtidsröstningstiden enligt 85 § vallagen för Åland.
Centralnämnden för lagtingsval har 9.10.2019 meddelat att förtidsröstningen via internet ställs in. Således finns inga uppgifter att meddela till centralnämnden för lagtingsval.
BESLUT:
Antecknas till kännedom.
____________
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Centralvalnämnden

kl. 19:00

96 §

18.10.2019

FÖRTIDSRÖSTERNA TILL CENTRALNÄMNDEN FÖR LAGTINGSVALET

CVN § 96/18.10.2019:
Centralnämnden för lagtingsvalet har 17.10.2019 meddelat följande angående överlämnande av förtidsröster i lagtingsvalet:
Försändelserna med förtidsröster som avgivits i lagtingsvalet ska vara inlämnade till Polisinrättningen i Mariehamn på Elverksgatan 5 senast
söndagen den 20 oktober kl. 11.45. Centralnämnderna ska i förekommande
fall arrangera transporten till Mariehamn på ett säkert sätt (se vallagen 63
§ 5 mom.).
Observera att antalet valkuvert ska anges utanpå försändelsen. Antalet förtidsröstande uppges per röstningsområde.
Endast väljare som avlämnat godkända förtidsröstningsförsändelser ska
noteras som röstande i vallängden och endast de godkända valkuverten ska
vidarebefordras till centralnämnden för lagtingsval.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar att förtidsrösterna förs till centralnämnden för
lagtingsvalet den 18 oktober 2019 av Kenth Häggblom och Runa
Tufvesson.
__________
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Centralvalnämnden

kl. 19:00

97 §

18.10.2019

FÖRSENT INKOMNA FÖRTIDSRÖSTNINGSFÖRSÄNDELSER

CVN § 97/18.10.2019:
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar att förtidsröstningsförsändelser som inkommer
efter den 18 oktober 2019 kl. 19.00 förvaras oöppnade i Jomala kommuns
arkiv.
_________
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Centralvalnämnden
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98 §

18.10.2019

FÖRSEGLING AV INKOMNA FÖRTIDSRÖSTER

CVN § 98/18.10.2019:
BESLUT:
Centralvalnämnden förseglar de inkomna förtidsrösterna i lagtingsvalet och
anger antalet förtidsröstande per röstningsområde utanpå försändelsen.
________
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99 §

18.10.2019

VALSTATISTIK

CVN § 99/18.10.2019:
Centralvalnämndens ordförande har meddelat att han kan ombesörja sammanställningen av valstatistik. Sekreteraren kan vara behjälplig med att tillhandahålla informationen.
BESLUT:
Ordföranden får i uppdrag att sammanställa valstatistiken baserat på uppgifter som tillhandahålls av sekreteraren.
____________

Protokolljustering:
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NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa sammanträde hålls söndagen den 20 oktober 2019 kl. 18.00 på kommunkansliet.
__________

Protokolljustering:
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 20.58.
_______
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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 (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 95, 96, 97, 98, 99, 100.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 93, 94.
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: 93, 94.
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:

