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116 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Centralvalnämnden

kl. 16:15

24.10.2019

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 16.00.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Centralvalnämnden konstateras vara lagligen sammankallad och beslutför.
PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet justeras efter sammanträdet. Till justerare utses Linda Törnroos
och Tor-Erik Johansson.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Centralvalnämnden

kl. 16:15

117 §

24.10.2019

FASTSTÄLLANDE AV VALRESULTATET

CVN § 117/24.10.2019:

./.

BESLUT:
Sammanställning över valresultatet ordnat efter slutligt jämförelsetal, enligt
bilaga:
Bilaga A – CVN § 117
Då rösträkningen avslutats och samtliga kandidater ordnats efter avtagande
jämförelsetal förklarar den kommunala centralvalnämnden de 17 främsta
som invalda i kommunfullmäktige i Jomala och fastställer därmed valets
utgång till kommunfullmäktige i Jomala för åren 2020-2023.
____________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3

Centralvalnämnden

kl. 16:15

118 §

24.10.2019

OFFENTLIGGÖRANDE AV VALRESULTATET

CVN § 118/24.10.2019:
./.

Förslag till meddelande om offentliggörande av valresultatet, enligt bilaga:
Bilaga A – CVN § 118
BESLUT:
Kommunala centralvalnämnden beslutar underrätta de invalda och kommunens styrelse om valresultatet enligt Bilaga A samt att delge detsamma på
kommunens elektroniska anslagstavla.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4

Centralvalnämnden

kl. 16:15

119 §

24.10.2019

STATISTIK ÖVER BREVRÖSTNINGEN

CVN § 119/24.10.2019:

./.

En förteckning över de som har beställt brevröstningshandlingar har gjorts
upp i enlighet med 75 § vallagen för Åland (2019:45). Förteckning, enligt
bilaga:
Bilaga A – CVN § 119
Av förteckningen framgår att 15 personer har erhållit brevröstningshandlingar från Jomala kommunkansli och skickat tillbaka dem i tid inför
granskningen 18.10.2019. Det framgår vidare att 6 personer har erhållit
brevröstningshandlingar från andra kanslier och skickat tillbaka dem i tid
inför granskningen. 9 personer har beställt brevröstningshandlingar från
Jomala kommunkansli. Returen har inte kommit tillbaka i tid för granskningen 18.10.2019.
Centralvalnämnden beslutar om eventuella åtgärder till följd av beredningen ovan.
BESLUT:
Centralvalnämnden antecknar sig informationen ovan till kännedom.
_______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Centralvalnämnden

kl. 16:15

120 §

24.10.2019

CENTRALVALNÄMNDENS AVSLUTANDE ÅTGÄRDER

CVN § 120/24.10.2019:
BESLUT:
Kommunala centralvalnämnden ger i uppdrag till sekreteraren att efter protokolljusteringen försegla protokollet över fastställande av valresultatet tillsammans med de bilagor som enligt 106 § vallagen för Åland (2019:45) ska
bifogas.
_________

Protokolljustering:

121 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Centralvalnämnden

kl. 16:15

24.10.2019

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 16.23.
_______

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7

Centralvalnämnden

kl. 16:15

24.10.2019

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: 118, 119, 120.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 116.
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: 116.
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:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8

Centralvalnämnden

kl. 16:15

24.10.2019

ANVISNING FÖR BESVÄR
Besvär enligt 109-110 §§ vallagen för Åland (2019:45)
Besvär över ett beslut om fastställande av valresultat i ett kommunalval får anföras av var och en
vars rätt eller fördel kränks av beslutet. Den som har varit uppställd som kandidat i valet, en etablerad kommunal politisk förening och en etablerad politisk förning som lämnat in en kandidatanmälan får anföra besvär på den grund att beslutet strider mot lag.
Den som är röstberättigad i kommunalvalet eller kommunmedlem får dessutom anföra besvär på
den grund att valet har skett i oriktig ordning och att detta har kunnat påverka valresultatet.
Besvär anförs hos Ålands förvaltningsdomstol inom 14 dagar från det att valresultatet har offentliggjorts på kommunens elektroniska anslagstavla. På besvärsförfarandet och behandlingen av
besvär tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen.
Besvär ska handläggas i brådskande ordning.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 MARIEHAMN
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet: 117.

Protokolljustering:

