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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 16.15.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Centralvalnämnden konstateras vara lagligen sammankallad och beslutför.
PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet justeras efter sammanträdet. Till justerare utses Anders Karlsson
och Linda Törnroos.
_________
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GRANSKNING AV INLÄMNADE VALHANDLINGAR

CVN § 74/17.9.2019:
I enlighet med 45 § vallag för Åland (2019:45) inleds behandling av inlämnade valhandlingar. Till kandidatanmälan ska följande bilagor bifogas:
1. För alla
- valombudets anmälan av kandidatlistan (kan göras av en därtill befullmäktigad person)
- kandidatlista/or. Endast en etablerad kommunal politisk förening får anhålla om offentliggörande av flera kandidatlistor
- kandidaternas medgivande jämte uppgift om personbeteckningen samt
deras försäkran att de inte samtyckt till att bli uppställda som kandidater
på någon annan kandidatlista.
2. För valmansföreningar dessutom
- stiftelseurkund för valmansföreningen
- eventuell rätt att använda en registrerad förenings namn
- eventuell fullmakt att ingå valförbund.
3. För etablerade kommunala politiska föreningar dessutom
- protokollsutdrag från det organ som fattade beslutet om anmälan och utsåg valombudet
- ett av patent- och registerstyrelsen utfärdat utdrag ur vilket föreningens
registrerade namn och dess namntecknare framgår.
4. För lokala föreningar dessutom
- protokollsutdrag från det möte som fattade beslutet om anmälan, utsåg
valombudet och gav ombudet fullmakt att anmäla föreningens kandidatlista
under den etablerade politiska föreningens namn
- ett meddelande från den etablerade politiska förening som gett den lokala föreningen rätt att företräda den
- namn och kontaktuppgifter för den lokala föreningens valombud och
ersättare i kommunen samt fullmakt för dem.
5. För valförbund dessutom
- fullmakt för deltagande valmansförenings valombud att ingå valförbund
(valombud för etablerade kommunala politiska föreningar och lokala föreningar har rätt att ingå valförbund om inte annat beslutats)
- fullmakt för ett av valombuden att vara valförbundets valombud.
Följande kontroll företas av centralvalnämnden:
1.

Är handlingarna inlämnade i rätt tid (senast 16.9 kl. 16)?

2.

Finns alla handlingar?

3.

Kontroll av stiftelseurkunden (valmansförening)
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- finns tillräckligt många underskrifter = minst 3 gånger antalet kandidater?
- är den daterad?
- finns valombud och ersättare angivna med alla uppgifter?
- finns alla uppgifter om medlemmarna?
- är de röstberättigade?
4.

Kontroll av kandidatlistan

- ej för många? (högst två gånger antalet fullmäktige)
- finns namn (allmänt känt tilltalsnamn eller förkortat förnamn får finnas
vid sidan av eller i stället för "officiellt" namn),
- titel, yrke eller syssla (högst två uttryck) och eventuell uppgift om
postadress, hemby eller annan geografisk bestämning
- finns skriftligt medgivande från alla kandidater?
- är kandidaterna valbara? (Detta intygas av valombudet – behöver
ej kontrolleras av nämnden annat än vid uppenbart behov). OBS! Rösträttsregistret vinner laga kraft först fredagen den 4 oktober. Ändringar i rösträtten kan således ske fram till dess.
5.

Kan eventuellt förslag till beteckning godkännas?

- en lista som ställs upp av en lokal förening ska ha den etablerade politiska föreningens registrerade namn i beteckningen
- finns medgivande om namnet från den etablerade politiska föreningen?
6.
-

Kontroll av anmälan om valförbund
inlämnad i rätt tid?
finns alla handlingar?
ej för många kandidater, högst två gånger det antal som ska väljas
undertecknad av valombuden för alla listor?
finns valombud och ersättare?
kan en eventuell beteckning godkännas?

Följande handlingar har inlämnats:
ANMÄLAN I: Ombud Ralf Häggblom
Anmälan inlämnad 13.9.2019.
Centralvalnämnden konstaterar att:
1. Anmälan har inkommit i rätt tid.
2. Alla handlingar som krävs för den lokala föreningens kandidatanmälan
finns med. Kontaktuppgifter till valombudets ersättare saknas dock.
3. Stiftelseurkund behövs inte för lokal förening.
4. Kontroll av kandidatlistan.
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a. Kandidatlistan upptar sammanlagt 6 kandidater, vilket understiger två
gånger det antal som ska väljas.
b. Namn finns för samtliga kandidater.
c. Titel, yrke eller syssla finns angivet för alla kandidater men inte uppgift
om hemby eller annan geografisk bestämning.
d. Skriftligt medgivande finns för samtliga kandidater.
e. Valombudet intygar att samtliga kandidater är valbara och det finns ingen
uppenbar anledning att ytterligare kontroll görs av centralvalnämnden.
5. Som beteckning för kandidatlistan föreslår den lokala föreningen Obunden Samling r.f.
6. Föreningen har inte anmält om att ingå valförbund.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar bordlägga ansökan. Föreningen ombes komplettera med kontaktuppgifter till valombudets ersättare samt med uppgift
om hemby eller annan geografisk bestämning för kandidaterna. Föreningen
ombes vidare inkomma med ett förtydligande av förkortningen AFM. Föreningens kandidatlista föreslås få beteckningen Obunden Samling på Åland
r.f.
---------------------------------------------------------------------ANMÄLAN II: Ombud Wille Valve
Anmälan inlämnad 16.9.2019.
Centralvalnämnden konstaterar att:
1. Anmälan har inkommit i rätt tid.
2. Alla handlingar som krävs för en lokal förenings kandidatanmälan finns
med. Kontaktuppgifter till valombudets ersättare saknas dock.
3. Stiftelseurkund behövs inte för lokal förening.
4. Kontroll av kandidatlistan.
a. Kandidatlistan upptar sammanlagt 21 kandidater, vilket understiger två
gånger det antal som ska väljas.
b. Namn finns för samtliga kandidater.
c. Titel, yrke eller syssla finns angivet för alla kandidater. Uppgift om
hemby eller annan geografisk bestämning saknas.
d. Skriftligt medgivande finns för samtliga kandidater.
e. Valombudet intygar att samtliga kandidater är valbara och det finns ingen
uppenbar anledning att ytterligare kontroll görs av centralvalnämnden.
5. Som beteckning för kandidatlistan föreslår föreningen Moderat Samling
för Jomala.
6. Föreningen har inte anmält om att ingå valförbund.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar bordlägga ansökan. Föreningen ombes komplettera med kontaktuppgifter till valombudets ersättare samt med uppgift
om hemby eller annan geografisk bestämning för kandidaterna. De kandidater som endast har uppgett minister/politiker som titel ombes komplettera
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med ytterligare en titel eller syssla. Kandidat nr. 2 ombes ta bort den ena titeln. Kandidat nr. 10 ombes ta bort ”utbildad”. Kandidat nr. 16 ombes förtydliga sin titel. Föreningens kandidatlista föreslås få beteckningen Moderat
Samling för Åland r.f.
--------------------------------------------------------------------ANMÄLAN III: Ombud Hanna Segerström
Anmälan inlämnad 16.9.2019.
Centralvalnämnden konstaterar att:
1. Anmälan har inkommit i rätt tid.
2. Alla handlingar som krävs för den lokala föreningens kandidatanmälan
finns inte med. Protokollsutdrag från det lokala möte som fattade beslutet
om anmälan, utsåg valombudet och gav ombudet fullmakt att anmäla den
lokala föreningens kandidatlista saknas. E-post till valombudet och kontaktuppgifter till ersättaren saknas även.
3. Stiftelseurkund behövs inte för lokal förening.
4. Kontroll av kandidatlistan.
a. Kandidatlistan upptar sammanlagt 6 kandidater, vilket understiger två
gånger det antal som ska väljas.
b. Namn finns för samtliga kandidater.
c. Titel, yrke eller syssla finns angivet för alla kandidater. Uppgift om
hemby eller annan geografisk bestämning saknas.
d. Skriftligt medgivande finns för samtliga kandidater.
e. Valombudet intygar att samtliga kandidater är valbara och det finns ingen
uppenbar anledning att ytterligare kontroll görs av centralvalnämnden.
5. Som beteckning för kandidatlistan föreslår den lokala föreningen Ålands
Framtid i Jomala.
6. Föreningen har inte anmält om att ingå valförbund.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar att bordlägga ansökan. Föreningen ombes inkomma med protokollsutdrag från det lokala möte som fattade beslutet om
anmälan, utsåg valombudet och gav ombudet fullmakt att anmäla den lokala
föreningens kandidatlista, samt kontaktuppgifter till valombudets ersättare
samt e-post till valombudet. Föreningen ombes även inkomma med uppgift
om hemby eller annan geografisk bestämning för kandidaterna. Föreningens
kandidatlista föreslås få beteckningen Föreningen för Ålands Framtid r.f.
--------------------------------------------------------------------ANMÄLAN IV: Ombud Harry Jansson
Anmälan inlämnad 16.9.2019.
Centralvalnämnden konstaterar att:
1. Anmälan har inkommit i rätt tid.
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2. Alla handlingar som krävs för den lokala föreningens kandidatanmälan
finns inte med. Protokollsutdrag från det lokala möte som fattade beslutet
om anmälan, utsåg valombudet och gav ombudet fullmakt att anmäla den
lokala föreningens kandidatlista saknas. Kontaktuppgifter till valombudets
ersättare saknas.
3. Stiftelseurkund behövs inte för lokal förening.
4. Kontroll av kandidatlistan.
a. Kandidatlistan upptar sammanlagt 20 kandidater, vilket understiger två
gånger det antal som ska väljas.
b. Namn finns för samtliga kandidater.
c. Titel, yrke eller syssla finns angivet för alla kandidater samt uppgift om
hemby eller annan geografisk bestämning.
d. Skriftligt medgivande finns för samtliga kandidater.
e. Valombudet intygar att samtliga kandidater är valbara och det finns ingen
uppenbar anledning att ytterligare kontroll görs av centralvalnämnden.
5. Som beteckning för kandidatlistan föreslår den lokala föreningen JomalaCentern av Åländsk Center r.f.
6. Föreningen har inte anmält om att ingå valförbund.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar bordlägga ansökan. Föreningen ombes inkomma med protokollsutdrag från det lokala möte som fattade beslutet om
anmälan, utsåg valombudet och gav ombudet fullmakt att anmäla den lokala
föreningens kandidatlista, samt kontaktuppgifter till valombudets ersättare.
Föreningens kandidatlista föreslås få beteckningen Åländsk Center r.f.
--------------------------------------------------------------------ANMÄLAN V: Ombud Carina Aaltonen
Anmälan inlämnad 16.9.2019.
Centralvalnämnden konstaterar att:
1. Anmälan har inkommit i rätt tid.
2. Alla handlingar som krävs för en lokal förenings kandidatanmälan finns
med.
3. Stiftelseurkund behövs inte för lokal förening.
4. Kontroll av kandidatlistan.
a. Kandidatlistan upptar sammanlagt 9 kandidater, vilket understiger två
gånger det antal som ska väljas.
b. Namn finns för samtliga kandidater.
c. Titel, yrke eller syssla finns angivet för alla kandidater samt uppgift om
hemby eller annan geografisk bestämning.
d. Skriftligt medgivande finns för samtliga kandidater.
e. Valombudet intygar att samtliga kandidater är valbara och det finns ingen
uppenbar anledning att ytterligare kontroll görs av centralvalnämnden.
5. Som beteckning för kandidatlistan föreslår den lokala föreningen Ålands
socialdemokrater r.f.
6. Föreningen har inte anmält om att ingå valförbund.
Protokolljustering:
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BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar godkänna ansökan. Föreningens kandidatlista
föreslås få beteckningen Ålands socialdemokrater r.f.
--------------------------------------------------------------------ANMÄLAN VI: Ombudets ersättare Sandra Listherby
Anmälan inlämnad 16.9.2019.
Centralvalnämnden konstaterar att:
1. Anmälan har inkommit i rätt tid.
2. Alla handlingar som krävs för en lokal förenings kandidatanmälan finns
med.
3. Stiftelseurkund behövs inte för lokal förening.
4. Kontroll av kandidatlistan.
a. Kandidatlistan upptar sammanlagt 6 kandidater, vilket understiger två
gånger det antal som ska väljas.
b. Namn finns för samtliga kandidater.
c. Titel, yrke eller syssla finns angivet för alla kandidater samt uppgift om
hemby eller annan geografisk bestämning.
d. Skriftligt medgivande finns för samtliga kandidater.
e. Valombudet intygar att samtliga kandidater är valbara och det finns ingen
uppenbar anledning att ytterligare kontroll görs av centralvalnämnden.
5. Som beteckning för kandidatlistan föreslår den lokala föreningen Liberalerna Jomala.
6. Föreningen har inte anmält om att ingå valförbund.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar bordlägga ansökan. Föreningen ombes förtydliga titeln för kandidat nr. 5. Föreningens kandidatlista föreslås få beteckningen Liberalerna på Åland r.f.
--------------------------------------------------------------------ANMÄLAN VII: Ombudets ersättare Sam Palén
Anmälan inlämnad 16.9.2019.
Centralvalnämnden konstaterar att:
1. Anmälan har inkommit i rätt tid.
2. Alla handlingar som krävs för en lokal förenings kandidatanmälan finns
med.
3. Stiftelseurkund behövs inte för lokal förening.
4. Kontroll av kandidatlistan.
a. Kandidatlistan upptar sammanlagt 2 kandidater, vilket understiger två
gånger det antal som ska väljas.
b. Namn finns för samtliga kandidater.
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c. Titel, yrke eller syssla finns angivet för alla kandidater. Uppgift om
hemby eller annan geografisk bestämning saknas.
d. Skriftligt medgivande finns för samtliga kandidater.
e. Valombudet intygar att samtliga kandidater är valbara och det finns ingen
uppenbar anledning att ytterligare kontroll görs av centralvalnämnden.
5. Som beteckning för kandidatlistan föreslår den lokala föreningen
Åländsk Demokrati r.f.
6. Föreningen har inte anmält om att ingå valförbund.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar bordlägga ansökan. Föreningen ombes inkomma med uppgift om hemby eller annan geografisk bestämning för kandidaterna. Kandidat nr. 1 ombes ta bort titeln facebook-debattör dels då det
är ett företag och dels då det anses för allmänt hållet. Föreningens kandidatlista föreslås få beteckningen Åländsk Demokrati r.f.
--------------------------------------------------------------------CVN § 80/20.9.2019:
ANMÄLAN I: Ombud Ralf Häggblom
Centralvalnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att bordlägga ansökan. Föreningen har inkommit med de begärda kompletteringarna. Föreningen godkänner beteckningen Obunden Samling på Åland r.f.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar godkänna ansökan. Beteckningen för kandidatlistan blir Obunden Samling på Åland r.f.
--------------------------------------------------------------------ANMÄLAN II: Ombud Wille Valve
Centralvalnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att bordlägga ansökan. Föreningen har inkommit med de begärda kompletteringarna. Föreningen önskar behålla beteckningen Moderat Samling för Jomala.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar godkänna ansökan. Beteckningen för kandidatlistan blir Moderat Samling för Åland r.f. för att uppnå enhetlighet i sammanställningen.
--------------------------------------------------------------------ANMÄLAN III: Ombud Hanna Segerström
Centralvalnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att bordlägga ansökan. Föreningen har inkommit med de begärda kompletteringarna. Föreningen godkänner beteckningen Föreningen för Ålands Framtid r.f.
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BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar godkänna ansökan. Beteckningen för kandidatlistan blir Föreningen för Ålands Framtid r.f.
--------------------------------------------------------------------ANMÄLAN IV: Ombud Harry Jansson
Centralvalnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att bordlägga ansökan.
Föreningen har inkommit med de begärda kompletteringarna. Föreningen
önskar behålla beteckningen Jomala-Centern av Åländsk Center r.f.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar godkänna ansökan. Beteckningen för kandidatlistan blir Åländsk Center r.f. för att uppnå enhetlighet i sammanställningen.
--------------------------------------------------------------------ANMÄLAN V: Ombud Carina Aaltonen
Centralvalnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att godkänna ansökan.
BESLUT:
Beteckningen för kandidatlistan blir Ålands socialdemokrater r.f.
--------------------------------------------------------------------ANMÄLAN VI: Ombudets ersättare Sandra Listherby
Centralvalnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att bordlägga ansökan. Föreningen har inkommit med begärd komplettering. Föreningen godkänner beteckningen Liberalerna på Åland r.f.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar godkänna ansökan. Beteckningen för kandidatlistan blir Liberalerna på Åland r.f.
--------------------------------------------------------------------ANMÄLAN VII: Ombudets ersättare Sam Palén
Centralvalnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att bordlägga ansökan. Föreningen har inkommit med de begärda kompletteringarna.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar godkänna ansökan. Beteckningen för kandidatlistan blir Åländsk Demokrati r.f.
---------------------------------------------------------------------
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Centralvalnämnden konstaterar sammanfattningsvis att samtliga inkomna
kandidatanmälningar därmed är godkända och kan upptas i sammanställningen över kandidater i kommunalvalet 2019 i Jomala.
___________
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KANDIDATSAMMANSTÄLLNING

CVN § 81/20.9.2019:

./.

Efter centralvalnämndens lottning av ordningsföljden har en preliminär
sammanställning över kandidatlistorna i kommunalvalet skapats, enligt bilaga:
Bilaga A – CN § 81
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar godkänna preliminär sammanställning över
kandidatlistorna i kommunalvalet enligt Bilaga A. Den preliminära sammanställningen delges kandidatlistornas valombud. Eventuella anmärkningar ska ha inkommit per e-post till centralvalnämnden senast den 23 september 2019 kl. 16.00. Centralvalnämnden fastställer sammanställningen den
23 september 2019 kl. 16.15. Valombuden har rätt att närvara vid detta tillfälle. Sammanställningen delges valombuden per e-post.
_________
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 16.30.
_______
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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:
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 79, 80, 81.
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: 79, 80, 81.
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:

