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44 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Sammanträdet inleds kl. 19.00. 

 

SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Centralvalnämnden konstateras vara lagligen sammankallad och beslutför. 

 

PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Linda Törnroos och Marianne Rosenholm. Pro-

tokollet justeras efter mötet. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad.  

_______ 
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45 § VALFÖRRÄTTARE VID FÖRHANDSRÖSTNINGEN 

 

CVN § 38/29.4.2019: 

I enlighet med 17 § vallagen ska den kommunala centralvalnämnden för-

ordna valförrättare till de allmänna förhandsröstningsställena och för hem-

maröstning. Enligt kommunstyrelsens beslut § 5/15.1.2019 ombesörjer 

Åland Post Ab förtidsröstningen för Jomala kommun. Åland Post Ab har 

inkommit med förslag till utnämning av valförrättare, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – CVN § 38 

 

Förslag: 

Centralvalnämnden beslutar att förordna om valförrättare för förtidsröst-

ningen vid Europaparlamentsvalet 2019 enligt Bilaga A, så att följande per-

soner är valförrättare: 

1. Tina Hietanen-Rauttu (förman) 

2. Agneta Holmberg 

3. Monica Eriksson 

4. Björn Kangashaka 

5. Christina Gröndahl 

6. Sanni Jama 

7. Berit Söderlund 

 

Centralvalnämnden beslutar vidare förordna centralvalnämndens vice ord-

förande Runa Tufvesson till valförrättare för hemmaröstningen vid Europa-

parlamentsvalet 2019.  

 

BESLUT: 

Centralvalnämnden beslutar i enlighet med förslaget.  

_________ 

 

CVN § 45/22.5.2019: 

Åland Post Ab har meddelat att ändringar har behövt göras bland valförrät-

tarna på grund av frånvaro. Valförrättare, enligt bilaga: 

                         ./. Bilaga B – CVN § 45 

 

Följande personer har agerat som valförrättare: 

1. Tina Hietanen-Rauttu (förman) 

2. Monica Eriksson  

3. Björn Kangashaka 

4. Christina Gröndahl 

5. Sanni Jama 

6. Berit Söderlund 

7. Sara Hallman 

8. Zacharias Sandvik 

 

Förslag: 

Centralvalnämnden beslutar i efterhand godkänna de ovan nämnda valför-

rättarna.  
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BESLUT: 

Centralvalnämnden beslutar i enlighet med förslaget.  

_________ 
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46 § EJ INKOMNA FÖRHANDSRÖSTER VID RIKSDAGSVALET 2019 

 

CVN § 33/29.4.2019: 

Åland Post Ab meddelade 13.4.2019 att en bunt förhandsröster befann sig 

hos postombudet i Maxinge. Av oklar anledning hade förhandsrösterna inte 

delats ut till kommunkansliet. Kommunen hade inte heller fått någon in-

formation om att rösterna fanns hos postombudet.  

 

I enlighet med 63 § vallagen (714/1998) lämnas förhandsrösterna nu obeak-

tade och arkiveras. Det rör sig om 56 förhandsröster varav en brevröst från 

Sverige, tio förhandsröster från fastlandet och 45 förhandsröster av vilka det 

inte går att utläsa någon information.  

 

Jomala kommun har 15.4.2019 begärt att posten ska företa en grundlig ut-

redning över vad som hände med de 56 förhandsröster som inte inkom till 

centralvalnämnden i tid inför granskningen av förhandsröster till riksdags-

valet 2019. Åland Post Ab har meddelat att de återkommer med en utred-

ning så snart som möjligt.  

 

BESLUT: 

Centralvalnämnden beslutar anteckna informationen ovan till kännedom.   

_______________ 

 

CVN § 46/22.5.2019:  

Åland Post Ab har 30.4.2019 inkommit med utredning över de förhandsrös-

ter som ej inkom i tid till Jomala kommun. Av utredningen framgår att ku-

verten anlände tillsammans med övrig värdepost från fastlandet och utlan-

det. Försändelsen hanterades i värdepostkedjan och blev därmed felaktigt 

styrd som värdepost till postombudet i Maxinge. En diskussion ska föras 

med berörda postoperatörer för att något liknande inte ska upprepas. Berörd 

postpersonal och postombud ska också informeras.  

                    ./.                    Utredning 30.4.2019, enligt bilaga: 

Bilaga A – CVN § 46 

 

Förslag: 

Centralvalnämnden beslutar anteckna informationen ovan till kännedom 

och översänder beslutet till Åland Post Ab. Centralvalnämnden understry-

ker vikten av att berörd verksamhet informeras om den korrekta postproces-

sen och att samma misstag inte upprepas. Centralvalnämnden konstaterar 

att misstaget inte påverkade valresultatet i riksdagsvalet 2019. För ett kom-

munalval eller även lagtingsval hade konsekvenserna dock kunnat vara för-

ödande.  

Avslutningsvis önskar centralvalnämnden att Åland Post Ab svarar på föl-

jande frågar:  

Varför skickades ingen avi till Jomala kommun över de röster som fanns 

hos postombudet i Maxinge? 

Vid misstanke om att röster saknas, vart ska kommunen vända sig?  
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BESLUT: 

Centralvalnämnden beslutar i enlighet med förslaget.  

_________ 
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47 § DISTRIBUTION AV SAMMANSTÄLLNING AV KANDIDATLIS-

TOR 

 

CVN § 47/22.5.2019: 

Enligt 44 § vallagen (FFS 714/1998) sköter Helsingfors valkretsnämnd dis-

tributionen av sammanställningar av kandidatlistorna för Europaparla-

mentsval till de kommunala centralvalnämnderna i en valkrets för vidare 

utdelning till valnämnderna, valbestyrelserna och valförrättarna samt kom-

munstyrelserna i de kommuner som hör till valkretsen. 

 

Ålands valkretsnämnd har utdelat sammanställningen av kandidatlistorna 

för Europaparlamentsvalet 26.5.2019 till centralvalnämnden. Sammanställ-

ningen finns tillgänglig på kommunkansliet och i vallokalerna på valdagen. 

_________ 
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48 § GRANSKNING AV FÖRHANDSRÖSTER 

 

CVN § 48/22.5.2019: 

Centralvalnämnden inleder granskningen av de hittills anlända förhands-

röstningsförsändelserna (532 st.). 

 

Vid granskningen antecknas inget särskilt.  

 

CVN konstaterar att sammanlagt 532 förhandsröster godkänts för personer 

upptagna i vallängderna i Jomala fördelade enligt följande: 

 

Röstningsområde Män Kvinnor Sammanlagt 

I 142 154 296 

II 105 131 236 

Totalt 247 285 532 

  

___________ 
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49 § NÄSTA SAMMANTRÄDE 

 

CVN § 49/22.5.2019: 

Nästa sammanträde hålls den 24 maj 2019 kl. 19.00 i kommunkansliet. 

_________ 
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50 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 21.13. 

___________ 
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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: 46, 47, 48, 49. 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 44, 45. 

 

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: 44, 45. 

 

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 kommunmed-

lem 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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KOMMUNALBESVÄR 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med an-

ledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rät-

telseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet 

sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut 

får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet:  

 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses 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. 

 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (ÅFS 2008:102) för landskapet Åland är 30 da-

gar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är an-

slaget - 

 

Avgift 
 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 

§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgif-

ten i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har 

framgång i ärendet. 

 

 

mailto:aland.fd@om.fi
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter 

dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskiften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 

Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 

och postadress anges. 

 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 

kopia. 

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget an-

svar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går 

ut. 

 

Avgift 
 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 

§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgif-

ten i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har 

framgång i ärendet. 
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