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109 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Centralvalnämnden

kl. 09:00

21.10.2019

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 09.00.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Centralvalnämnden konstateras vara lagligen sammankallad och beslutför.
PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet justeras efter sammanträdet. Till justerare utses Linda Törnroos
och Charlotta Solax.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Centralvalnämnden

kl. 09:00

110 §

21.10.2019

GRANSKNING AV VALNÄMNDERNAS PROTOKOLL

CVN § 110/21.10.2019:
Kommunala centralvalnämnden granskar valnämndernas protokoll.
Centralvalnämnden konstaterar att valnämndsprotokollen är uppgjorda i vederbörlig ordning.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3

Centralvalnämnden

kl. 09:00

111 §

21.10.2019

GRANSKNING AV VALSEDLAR

CVN § 111/21.10.2019:
Centralvalnämnden påbörjar granskning av de inkomna valsedlarna. De förseglade paketen med kommunalvalssedlarna öppnas röstningsområdesvis.
BESLUT:
Röstningsområde 1
Kommunala centralvalnämnden konstaterar att avgivna valsedlar i valdagsrapporten för röstningsområde 1 var 1 097 stycken, varav 1 037 stycken
godkänts och 60 förkastats. Kommunala centralvalnämnden godkänner
uppgjord valdagsrapport för röstningsområde 1.
Kommunala centralvalnämnden beslutar bland de förkastade rösterna i
röstningsområde 1 att godkänna en (1) valsedel. Den förkastade rösten som
kommunala centralvalnämnden väljer att godkänna tillfaller enligt följande:
 1 röst på nummer 502.
Av de 1097 stycken avgivna valsedlarna beslutar kommunala centralvalnämnden således att godkänna 1 038 stycken och förkasta 59 stycken. Av
de förkastade rösterna konstaterar kommunala centralnämnden att:
 27 stycken är blanka,
 29 stycken med lagtingsnummer,
 3 stycken med nummer som ej återfinns på kandidatlista.
Centralvalnämnden konstaterar att två röster som hade tillräknats för kandidat nr. 535 tillfaller kandidat nr. 533.
Röstningsområde 2
Kommunala centralvalnämnden konstaterar att avgivna valsedlar i valdagsrapporten för röstningsområde 2 var 744 stycken, varav 715 stycken godkänts och 29 förkastats. Kommunala centralvalnämnden godkänner uppgjord valdagsrapport för röstningsområde 2.
Kommunala centralvalnämnden beslutar bland de förkastade rösterna i
röstningsområde 2 att inte godkänna någon av dem.
Av de 744 stycken avgivna valsedlarna beslutar kommunala centralvalnämnden således att godkänna 715 stycken och förkasta 29 stycken. Av de
förkastade rösterna konstaterar kommunala centralnämnden att:
 19 stycken är blanka,
 9 stycken med lagtingsnummer,
 1 stycken med nummer som ej återfinns på kandidatlista.
Efter granskningen kontrollräknas valsedlarna och kandidatlistornas röstetal. Den kommunala centralvalnämnden konstaterar att 1 753 godkända röster har avlagts på valdagen och att 88 röster har förkastats.
Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4

Centralvalnämnden

kl. 09:00

21.10.2019

Röstsedlarna förpackas och förseglas i enlighet med 106 § vallagen för
Åland (2019:45).
__________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Centralvalnämnden

kl. 09:00

112 §

21.10.2019

ORDNINGSFÖLJDEN FÖR KANDIDATERNA

CVN § 112/21.10.2019:
BESLUT:
Ordningsföljden för kandidaterna fastställs i enlighet med 100 § vallagen
för Åland (2019:45). Ordningsföljden mellan kandidaterna med samma röstetal avgörs genom lottning. Kandidaterna tilldelas jämförelsetal.
Den slutliga sammanställningen över kandidaternas slutliga jämförelsetal
kontrolleras och uppgörs. Kandidaterna ordnas efter fallande slutligt jämförelsetal.

./.

Ordningsföljden för kandidaterna efter uträkning av slutligt jämförelsetal,
enligt bilaga;
Bilaga A – CVN § 112
__________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Centralvalnämnden

kl. 09:00

113 §

21.10.2019

LEDAMÖTER I KOMMUNFULLMÄKTIGE

CVN § 113/21.10.2019:

./.

BESLUT:
Kommunala centralvalnämnden sammanställer förteckning över invalda i
kommunfullmäktige för åren 2020-2023 samt deras ersättare, enligt bilaga:
Bilaga A – CVN § 113
__________

Protokolljustering:

114 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7

Centralvalnämnden

kl. 09:00

21.10.2019

NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa sammanträde hålls den 24 oktober 2019 kl. 16.15 på kommunkansliet.

Protokolljustering:

115 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8

Centralvalnämnden

kl. 09:00

21.10.2019

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 11.26.
_______

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 9

Centralvalnämnden

kl. 09:00

21.10.2019

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: 110, 114.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 109, 111, 112, 113.
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: 109, 111, 112, 113.
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:

