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57 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Centralvalnämnden

kl. 16:00

2.9.2019

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 16.04.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Centralvalnämnden konstateras vara lagligen sammankallad och beslutför.
PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet justeras efter sammanträdet. Till justerare utses Tor-Erik Johansson och Charlotta Solax.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Centralvalnämnden

kl. 16:00

58 §

2.9.2019

SEKRETERARE FÖR KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDEN

CVN § 58/2.9.2019:
BESLUT:
Tf. kommunsekreterare Emilia Josefsson utses till sekreterare för centralvalnämnden.
________________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3

Centralvalnämnden

kl. 16:00

59 §

2.9.2019

ANTALET FULLMÄKTIGELEDAMÖTER

CVN § 59/2.9.2019:
Enligt 38 § i kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) bestäms
antalet fullmäktigeledamöter i förhållande till kommunens invånarantal på
valårets första dag, vilket för Jomala kommun skulle innebära 21 stycken
fullmäktigeledamöter. Kommunfullmäktige kan dock före utgången av april
månad under valåret besluta att antalet ledamöter som väljs ska vara högre
eller lägre än vad som följer av kommunallagen. Kommunfullmäktige i
Jomala beslöt genom § 30/22.4.2003 att antalet kommunfullmäktigeledamöter i Jomala ska uppgå till 17 stycken. Det här beslutet gäller alltjämt.
Förslag:
Kommunala centralvalnämnden konstaterar att antalet fullmäktigeledamöter
som ska väljas vid kommunalvalet 2019 är oförändrat sedan föregående
kommunalval. Antalet ledamöter som ska väljas till kommunfullmäktige
uppgår sålunda fortsättningsvis till 17 stycken.
BESLUT:
I enlighet med förslag.
________________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4

Centralvalnämnden

kl. 16:00

60 §

2.9.2019

MOTTAGANDE AV VALHANDLINGAR

CVN § 60/2.9.2019:
Enligt 41 § vallag för Åland (2019:45) ska kandidatanmälan och anmälan
om överenskommelse om valförbund lämnas in senast kl. 16.00 den måndag som infaller den 34 dagen före valdagen, vilket för detta valår innebär
måndagen den 16 september 2019. Av praktiska skäl är det ändamålsenligt
att mottagandet av valhandlingar sker av personer som i tjänsten befinner
sig på kommunkansliet.
Förslag:
Kommunala centralvalnämnden beslutar att personer som är anställda av
Jomala kommun och i tjänsten befinner sig på kommunkansliet äger rätt att
mottaga valhandlingar. Valhandlingarna ska vara inlämnade senast den 16
september 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet.
BESLUT:
I enlighet med förslag.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Centralvalnämnden

kl. 16:00

61 §

2.9.2019

KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDENS MEDDELANDE ENLIGT 44 § VALLAG (2019:45) FÖR ÅLAND

CVN § 61/2.9.2019:
./.

Förslag till meddelande i enlighet med 44 § vallag för Åland, enligt bilaga:
Bilaga A – CN § 61
Förslag:
Kommunala centralvalnämnden beslutar att meddelandet enligt Bilaga A
ska anslås på kommunens officiella anslagstavla. Vidare delges även valnämndernas ordföranden.
BESLUT:
I enlighet med förslag.
__________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Centralvalnämnden

kl. 16:00

62 §

2.9.2019

BESTÄLLNING AV VALSEDLAR

CVN § 62/2.9.2019:
Förslag:
Kommunala centralvalnämnden beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att
ombesörja att lämpligt antal valsedlar beställs i god tid inför förtidsröstningen och röstningen på valdagen.
BESLUT:
I enlighet med förslag.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Centralvalnämnden

kl. 16:00

2.9.2019

Dnr: DIARIET
63 §

5/19

LAGTINGSVALET OCH KOMMUNALVALET 2019, FASTSTÄLLANDE AV FÖRTIDSRÖSTNINGSSTÄLLENA SAMT RÖSTNINGSSTÄLLENA PÅ VALDAGEN I JOMALA KOMMUN

KST § 308/17.12.2018:
Lagtingsvalet och kommunalvalet förrättas söndagen den 20 oktober 2019.
Förtidsröstningen ordnas på Åland den 5-15 oktober.
Enligt 2 § landskapslag (ÅFS 1970:39) om lagtingsval och kommunalval
utgör kommunen ett röstningsområde, om det inte av särskild orsak är erforderligt att dela in kommunen i flera röstningsområden. Kommunfullmäktige beslutar om röstningsområdena. Kommunfullmäktige i Jomala beslöt
genom § 11/21.1.2003 att dela in kommunen i två röstningsområden. Vid
lagtingsvalet och kommunalvalet 2019 iakttas den indelning i röstningsområden som kommunfullmäktige beslutat och kommunerna meddelat till magistraterna senast under april 2019. På valdagen ska varje röstningsområde
ha ett röstningsställe.
Enligt 2 a § landskapslag om lagtingsval och kommunalval ska kommunstyrelsen ta beslut om var röstning ska ske på valdagen samt meddela detta
till landskapsregeringen och till länsstyrelsen på Åland, numera Statens
ämbetsverk på Åland, i egenskap av registerförvaltningens lokalmyndighet.
Enligt 51 § landskapslag om lagtingsval och kommunalval ska kommunstyrelsen fatta beslut om var i kommunen allmänna förtidsröstningsställen ska
inrättas. Varje kommun ska ha minst ett allmänt förtidsröstningsställe om
inte något annat följer av särskilda skäl. Förtidsröstning vid allmänna förtidsröstningsställen ombesörjs av valförrättare som förordnas av den kommunala centralnämnden. Vid varje allmänt förtidsröstningsställe ska det
finnas minst två valförrättare. Den som är kandidat i valet kan inte vara valförrättare.
De senaste valen har Jomala kommun anlitat Åland Post Ab och postkontoret i Mariehamn för förtidsröstningen. Det skulle dock vara möjligt att
ordna förtidsröstning i Maxinge köpcentrum och med tanke på att Maxinge
redan är välbesökt torde det vara smidigt för väljarna att förtidsrösta i samband med ett besök på Maxinge. Centrumchef Björn Wennström på Maxinge Ab ställer sig positiv till ett sådant arrangemang. Valadministratör
Casper Wrede på Ålands landskapsregering har varit i kontakt med bland
annat justitieministeriet och ser inga hinder för förtidsröstning i Maxinge.
Kommunstyrelsen i Jomala har möjlighet att besluta om att för Jomala
kommuns del hålla allmänt förtidsröstningsställe i Maxinge. Det är sedan
upp till Maxinge Ab, om de bedömer det möjligt, att ingå avtal med eventuella andra kommuner som önskar anlita dem som förtidsröstningsställe, likt
Jomala tidigare har anlitat postkontoret i Mariehamn. Även Åland Post Ab
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kl. 16:00

2.9.2019

är införstådda med den eventuella ändringen av förtidsröstningsställe och
ser positivt på möjligheten till avlastning under förtidsröstningen.
Av 51 a § landskapslag om lagtingsval och kommunalval följer att kommunstyrelsen bestämmer under vilka tider förtidsröstning vid ett allmänt
förtidsröstningsställe sker. Utgångspunkten är att ett allmänt förtidsröstningsställe är öppet för röstning alla dagar utom söndagar under förtidsröstningstiden, om inte något annat av särskilda skäl bestäms av kommunstyrelsen. Röstningstiderna får inte infalla vardagar före klockan 8.00 eller efter
klockan 20.00 och inte heller lördagar före klockan 10.00 eller efter klockan
16.00. Av praktiska skäl bör kommunens valansvariga, kommunsekreteraren, befullmäktigas att samordna och meddela slutgiltiga förtidsröstningsdagar och tider till landskapsregeringen och Statens ämbetsverk på Åland.
Enligt 83 § landskapslag om lagtingsval och kommunalval står landskapsregeringen för kostnaderna för förtidsröstningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i 51 § landskapslag (ÅFS 1970:39) om lagtingsval och kommunalval avsedda förtidsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för lagtingsvalet och kommunalvalet 2019:
1. Maxinge köpcentrum (allmänt).
2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i
Jomala (anstalt).
För förhandsröstningen på Maxinge köpcentrum uppmanar kommunstyrelsen Maxinge Ab att återkomma till kommunen med ett avtalsförslag för förtidsröstningen där även förslag till förtidsröstningstider finns presenterat.
Kommunsekreteraren befullmäktigas att samordna och meddela slutgiltiga
förtidsröstningsdagar och tider till landskapsregeringen och Statens ämbetsverk på Åland.
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.
Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala centralnämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden
i god tid ska ha möjlighet att förordna om valförrättare.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 7/15.1.2019:
Åland Post Ab har 20.12.2018 meddelat att de inte har möjlighet att tillhandahålla valförrättare till förtidsröstningsstället Maxinge köpcentrum. Åland
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Post Ab har dock möjlighet att tillhandahålla förtidsröstning vid postkontoret i Mariehamn likt tidigare år.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i 51 § landskapslag (ÅFS 1970:39) om lagtingsval och kommunalval avsedda förtidsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för lagtingsvalet och kommunalvalet 2019:
1. Postkontoret i Mariehamn (allmänt).
2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i
Jomala (anstalt).
För förtidsröstningen vid postkontoret i Mariehamn uppmanar kommunstyrelsen Åland Post Ab att återkomma till kommunen med ett avtalsförslag
för förtidsröstningen där även förslag till förtidsröstningstider finns presenterat. Utgångspunkten är postkontorets ordinarie öppettider.
I övrigt kvarstår kommunstyrelsens beslut § 308/17.12.2018.
Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala centralnämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden
i god tid ska ha möjlighet att förordna om valförrättare.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 157/19.8.2019:

./.

Åland Post Ab har inkommit med ett avtalsförslag för förtidsröstningen där
även förslag till förtidsröstningstider finns presenterade. Avtalsförslag, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 157
Kommundirektörens förslag:
Förhandsröstningens dagar och öppettider fastställs i enlighet med Bilaga
A. Kommundirektören befullmäktigas även slutligt utforma och ingå avtalet.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

CVN § 63/2.9.2019:
Förslag:
Beslutet antecknas till kännedom.
BESLUT:
I enlighet med förslag.
_______________
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64 §

2.9.2019

BOKNING AV VALLOKALER

CVN § 64/2.9.2019:
Vallokaler för valdagen ska enligt kommunstyrelsens beslut §
308/17.12.2018 finnas i Vikingaåsens skola och i Gottby daghem.
Förslag:
Kommunala centralvalnämnden beslutar ge sekreteraren i uppdrag att boka
vallokalerna i Vikingaåsens skola och i Gottby daghem för valdagen. Till
Gottby daghem beställs även mattor för att skydda golvet.
BESLUT:
I enlighet med förslag.
_________
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65 §

2.9.2019

SMÅ RÖSTNINGSOMRÅDEN

CVN § 65/2.9.2019:
Om antalet röstberättigade personer i ett röstningsområde inte är flera än
100 ska den kommunala centralvalnämnden i god tid före valet besluta att
valsedlarna från det aktuella röstningsområdet ska slås ihop med rösterna
från minst ett annat av kommunens röstningsområden enligt 94 § vallag för
Åland (2019:45).
Förslag:
Kommunala centralvalnämnden konstaterar att inget röstningsområde i
Jomala är så litet som avses i 94 § vallag för Åland (2019:45).
Beslutet delges till centralnämnden för lagtingsval.
BESLUT:
I enlighet med förslag.
_________
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66 §

2.9.2019

BLANKETTER FÖR RÄTTELSEYRKANDE

CVN § 66/2.9.2019:
Förslag:
Kommunala centralvalnämnden beslutar i enlighet med 22 § 4 och 5 mom.
vallag för Åland (2019:45) att blanketter för rättelseyrkande ska finnas tillgängliga på kommunkansliet i Jomala.
BESLUT:
I enlighet med förslag.
___________
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67 §

2.9.2019

UTSÄNDANDE AV FÖRTIDSRÖSTNINGSMATERIAL

CVN § 67/2.9.2019:
Den som är röstberättigad men som på grund av vistelse utanför Åland eller
som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning eller på grund av någon
annan liknande omständighet inte kan rösta på ett allmänt förtidsröstningsställe eller i en vallokal under valförrättningen får förtidsrösta per brev enligt vad som föreskrivs i 10 kap. vallag för Åland (2019:45). Detta enligt 58
§ vallagen för Åland.

./.

Den som har för avsikt att förtidsrösta per brev ska skriftligen beställa brevröstningshandlingar hos den kommunala centralvalnämnden. Anhållan görs
på blankett som har utarbetats för ändamålet. Officiell beställningsblankett,
enligt bilaga:
Bilaga A – CVN § 67
Beställningen ska göras till den kommunala centralvalnämnden före utgången av förtidsröstningstiden. Det vill säga att handlingarna som behövs
för att rösta per brev ska beställas från den kommunala centralvalnämnden
senast den 15 oktober 2019. Finns inte särskilda skäl för att avslå anhållan
ska centralvalnämnden till uppgiven adress sända förtidsröstningsmaterial
jämte anvisningar, samt om möjligt kandidatsammanställning för ifrågavarande val. Den som brevröstar måste återsända röstsedlarna och följebrevet
så att de är nämnden tillhanda senast kl. 19.00 fredagen före valen, det vill
säga den 18 oktober 2019.
Centralvalnämnden kan delegera de uppgifter som nämnts ovan till av
nämnden utsedd person. Beslut om att inte sända förtidsröstningsmaterial
ska dock fattas av centralvalnämnden.
Förslag:
Kommunala centralvalnämnden beslutar med stöd av 75 § vallagen för
Åland att delegera till sekreteraren att sända förtidsröstningsmaterial till de
som får rösta per brev med stöd av 58 § vallagen för Åland och att iaktta
vad därom stadgas.
Sekreteraren får även i uppdrag att tillhandahålla blanketter för anhållan om
förtidsröstning.
BESLUT:
I enlighet med förslag.
_______
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Dnr: DIARIET
68 §

351/19

KOMMUNAL CENTRALVALNÄMND, BEFRIELSE OCH FYLLNADSVAL

KST § 158/19.8.2019:
Jessica Simons har 9.7.2019 anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget
som ledamot i kommunala centralvalnämnden på grund av arbetsskäl.
Enligt 9 § vallag för Åland (ÅFS 2019:45) tillsätts den kommunala centralvalnämnden av kommunfullmäktige.

./.

Jessica Simons anhållan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 158
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Jessica Simons befrias
från uppdraget som ledamot i kommunala centralvalnämnden och att en ny
ledamot tillsätts.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 41/27.8.2019:
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att Jessica Simons befrias från uppdraget som
ledamot i kommunala centralvalnämnden och beslutar att Charlotta Solax
tillsätts som ny ledamot. Som fjärde ersättare, istället för Charlotta Solax,
beslutar kommunfullmäktige tillsätta Sofi Söderdahl, Prestgården by.
_______________
CVN § 68/2.9.2019:
Förslag:
Centralvalnämnden antecknar beslutet till kännedom.
BESLUT:
I enlighet med förslag.
_______________
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69 §

2.9.2019

NÄSTA SAMMANTRÄDE

CVN § 69/2.9.2019:
Förslag:
Kommunala centralvalnämnden beslutar att hålla sammanträden vid följande tillfällen:
Tisdag 17.9 kl. 19.00
Fredag 20.9 kl. 16.15 (lagstadgad)
Måndag 23.9 kl. 16.15
Onsdag 16.10 kl. 19.00
Fredag 18.10 kl. 19.00 (lagstadgad)
Söndag 20.10 kl. 18.00
Måndag 21.10 kl. 9.00
Torsdag 24.10 kl. 16.15
Kommunala centralvalnämnden beslutar vidare att sammanträdena hålls
utan föregående kallelse.
Nästa sammanträde hålls den 17 september 2019 kl. 19.00.
BESLUT:
I enlighet med förslag.
_______
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 16.25.
_______
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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: 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 57, 58, 61, 65, 69.
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: 57, 58, 61, 65, 69.
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.
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