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Emilia Josefsson
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Utfärdad

Centralvalnämnden

23.9.2019

Sammanträdestid
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83 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Centralvalnämnden

kl. 16:15

23.9.2019

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 16.18.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Centralvalnämnden konstateras vara lagligen sammankallad och beslutför.
PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet justeras efter sammanträdet. Till justerare utses Charlotta Solax
och Inger Flöjt.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Centralvalnämnden

kl. 16:15

84 §

23.9.2019

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.
_________

CVN § 84/23.9.2019:
Valombuden för samtliga inlämnade kandidatlistor har delgetts den preliminära sammanställningen över kandidatlistorna i kommunalvalet enligt Bilaga A. Ingen anmärkning har inkommit inom utsatt tid.

./.

Förslag till slutlig sammanställning över kandidatlistorna i kommunalvalet i
Jomala den 20 oktober 2019, enligt bilaga:
Bilaga B – CVN § 84
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar fastställa sammanställningen över kandidatlistorna i kommunalvalet enligt Bilaga B.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3

Centralvalnämnden

kl. 16:15

85 §

23.9.2019

TRYCKNING AV SAMMANSTÄLLNINGEN AV KANDIDATLISTORNA

CVN § 85/23.9.2019:
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar ge sekreteraren i uppdrag att ansvara för tryckningen av den fastställda sammanställningen av kandidatlistorna i en upplaga om 120 exemplar.
Sammanställningen anslås på kommunens elektroniska anslagstavla, kommunkansliet, kommunbiblioteket och Vikingahallen.
Sammanställningen distribueras till kommunstyrelsen, valnämnderna, valbestyrelsen för Oasen boende- och vårdcenter, valombuden samt Ålands
landskapsregering i behövligt antal exemplar.
___________

Protokolljustering:

86 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4

Centralvalnämnden

kl. 16:15

23.9.2019

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 16.23.
_______

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Centralvalnämnden

kl. 16:15

23.9.2019

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: 85.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 83, 84.
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: 83, 84.
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:

