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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Sammanträdet inleds kl. 15.00. 

 

SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Centralvalnämnden konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

 
Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 
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2 § SEKRETERARE FÖR KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDEN 

 

CVN § 2/15.3.2019: 

Förslag:  

Centralvalnämnden beslutar utse en sekreterare för nämnden. 

 

BESLUT: 

Centralvalnämnden beslutar utse tf. kommunsekreterare Emilia Josefsson 

till sekreterare för nämnden. 

___________ 
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3 § KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE 

 

CVN § 3/15.3.2019: 

Förslag:  

Ordföranden eller, om denna är förhindrad, vice ordföranden sammankallar 

till sammanträde. Kallelsen sänds elektroniskt till ledamöterna. Föredrag-

ningslistan sänds i mån av möjlighet ut tillsammans med sammanträdeskal-

lelsen.  

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_______________ 
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4 § JUSTERING AV NÄMNDENS PROTOKOLL 

 

CVN § 4/15.3.2019: 

Förslag:  

Centralvalnämnden beslutar att protokollen justeras vid efterföljande sam-

manträde, såvida centralvalnämnden inte beslutar om justering på annat 

sätt. Detta protokoll justeras dock omedelbart efter mötet. 

 

Till protokolljusterare utses Linda Törnroos och Jessica Simons.  

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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Dnr: DIARIET     650/18      

 

5 § VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND 

 

KST § 235/29.10.2018: 

Riksdags- och Europaparlamentsval samt lagtings- och kommunalval ska 

hållas på Åland 2019. 

 

I enlighet med 5 § landskapslag (1970:39) om lagtings- och kommunalval 

ska kommunfullmäktige inom januari månad under valåret tillsätta en 

centralnämnd för kommunalvalet (kommunal centralnämnd) bestående av 

fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande. 

Fullmäktige utser även fem ersättare som uppställs i den ordning de avses 

träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 

 

I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet Åland i 

varje kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, president-

val och Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i 

landskapet och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i vallagen be-

stäms om kommunal centralvalnämnd. Detta innebär att den kommunala 

centralnämnden fungerar som kommunal centralvalnämnd även vid alla 

riksval, om inte annorlunda särskilt bestäms. 

 

I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och män 

vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl ta-

lar för något annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och ersättare.  

 

Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess ny nämnd är 

vald i enlighet med 7 § 1 mom. landskapslag om lagtings- och kommunal-

val.  

 

Den kommunala centralnämndens nuvarande sammansättning är följande: 

 

Ordinarie ledamöter: 
Häggblom Kenth, Björsby, ordförande 

Holmén Nina, Ingby, vice ordförande 

Branér Clas-Åke, Gottby, ledamot 

Jansén Kerstin, Möckelö, ledamot 

Tufvesson Runa, Gottby, ledamot 

 

Ersättare: 
1. Lehtinen Anneli, Gottby 

2. Rosenholm Marianne, Möckelö 

3. Lundell Harriet, Sviby 

4. Jonsson David, Kalmarnäs  

5. Karlström Tore, Prestgården by 
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Av dessa har Kenth Häggblom, Kerstin Jansén och Runa Tufvesson visat 

intresse för att fortsätta arbetet som ordinarie representanter i centralnämn-

den. Marianne Rosenholm, David Jonsson och Tore Karlström har visat in-

tresse för att fortsätta arbetet som ersättare. Övriga representanter och ersät-

tare har tackat nej till fortsatt arbete. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige till i 5 § 

landskapslag om lagtings- och kommunalval avsedd kommunal central-

nämnd i kommunen väljer fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande 

och en till vice ordförande, samt fem ersättare, som uppställs i den ordning 

de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

_______________ 

 

KST § 264/5.11.2018: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige till i 5 § 

landskapslag om lagtings- och kommunalval samt riksval avsedd kommu-

nal centralnämnd i kommunen väljer fem ledamöter, av vilka en utses till 

ordförande och en till vice ordförande, samt fem ersättare, som uppställs i 

den ordning de avses träda in istället för de ordinarie ledamöterna enligt föl-

jande: 

 

Ordinarie ledamöter: 

1. Häggblom Kenth, Björsby, ordförande 

2. Tufvesson Runa, Gottby, vice ordförande 

3. Jansén Kerstin, Möckelö, ledamot 

4. Broström Rosita, Kalmarnäs, ledamot 

5. Johansson Tor-Erik, ledamot 

 

Ersättare:  

1. Jonsson David, Kalmarnäs 

2. Rosenholm Marianne, Möckelö 

3. Karlström Tore, Prestgården by 

4. Solax Charlotta, Prestgården by 

5. Karlsson Anders, Gottby  

_______________ 

KFG § 8/15.1.2019: 

BESLUT:  
Kommunfullmäktige beslutar att till i 5 § landskapslag om lagtings- och 

kommunalval avsedd kommunal centralnämnd i kommunen och övriga val 

välja fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordfö-

rande, samt fem ersättare, som uppställs i den ordning de avses träda in i 

stället för de ordinarie ledamöterna enligt följande: 
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Ordinarie ledamöter: 

1. Häggblom Kenth, Björsby, ordförande 

2. Tufvesson Runa, Gottby, vice ordförande 

3. Simons Jessica, Vestansunda, ledamot 

4. Törnroos Linda, Gölby, ledamot 

5. Johansson Tor-Erik, Gottby, ledamot 

 

Ersättare:  

1. Jonsson David, Kalmarnäs 

2. Rosenholm Marianne, Möckelö 

3. Karlsson Anders, Gottby 

4. Solax Charlotta, Prestgården by 

5. Flöjt Inger, Ramsholmen 

_______________ 

CVN § 5/15.3.2019: 

Förslag:  

Centralvalnämnden antecknar informationen till kännedom. 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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Dnr: DIARIET     651/18      

 

6 § VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE FÖR RIKSVAL 

 

KST § 236/29.10.2018: 

Enligt 15 § vallagen (FFS 714/1998) ska kommunstyrelsen i god tid före 

riksval tillsätta för varje röstningsområde en valnämnd, som består av ord-

förande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt an-

tal ersättare, dock minst tre, med angivande av ordningsföljden för inkal-

lande. 

 

För förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning ska 

tillsättas en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordfö-

rande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst 

tre, med angivande av ordningsföljden för inkallande. 

 

De två röstningsområdena i kommunen är indelade enligt följande: 

 

Röstningsområde 1 (Vikingaåsens skola): 

Andersböle, Björsby, Buskböle, Dalkarby, Gölby, Hindersböle, Ingby, Jett-

böle, Jomalaby, Karrböle, Kihla, Möckelby, Prästgården by, Ringsböle, 

Vesterkalmare, Ytterby, Önningeby, Österkalmare och Överby. 

 

Röstningsområde 2 (Gottby daghem): 

Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Kungsö, Möckelö, Norrsunda, 

Ramsholmen, Sviby, Södersunda, Torp, Ulfsby, Vargsunda, Vestansunda 

och Ödanböle. 

 

I kommunen mantalsskrivna personer, som inte hänförs till någon lägenhet, 

ska hänföras till röstningsområde 1. 

 

Inför riksvalet 2015 tillsattes valnämnder och valbestyrelse enligt kommun-

styrelsens beslut § 347/22.12.2014, med fyllnadsval enligt kommunfull-

mäktiges beslut § 13/27.01.2015 och kommunstyrelsens beslut § 

207/2.10.2017. Valnämnderna och valbestyrelsen har följande sammansätt-

ning:  

 

Valnämnden för röstningsområde 1 

Ordf. Andersson Kenneth Prestgården by 

Vice ordf. Sandell Anneli Ytterby 

 Karlsson Marianne Önningeby 

 Öhberg Anders Ytterby 

 Helén Gitt  Ingby 

 

Ersättare: 

 1. Söderdahl Mari Tingsbacka 

 2. Vickström Gun Dalkarby 

 3. Karlsson Jan-Olof Ytterby 
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 4. Manelius Ralf Prestgården by 

 5. Eriksson Jessica Kalmarnäs 

 

Valnämnden för röstningsområde 2 

Ordf. Lehtinen Jorma Norrsunda 

Vice ordf. Sundblom Jim Vestansunda 

 Karlsson Johan Södersunda 

 Grunér-Jansson Ann Möckelö 

 Fellman Ulla-Britt Torp 

 

Ersättare: 

 1. Jansson Tage Norrsunda 

 2. Törnqvist Petra Kungsö 

 3. Herrgård Barbro Torp 

 4. Larsson Cristina Gottby 

 5. Axén Stig  Djurvik 

 

Valbestyrelsen för Oasen boende- och vårdcenter 

Ordf. Stenlund Bjarne Ingby 

Vice ordf. Jansson Solveig Prestgården by 

 Henriksson Margareta Prestgården by 

 

Ersättare: 

 1. Häger Sven-Olof Ytterby 

 2. Axén Merja Djurvik 

 3. Olofsson Jenny Kungsö 

 

Av representanterna i valnämnden för röstningsområde 1 har Kenneth An-

dersson, Anders Öhberg och Gitt Helén visat intresse för att fortsätta som 

ordinarie representater. Anneli Sandell har meddelat att hon inte längre 

önskar vara ordinarie representant, dock kan hon fortsätta som ersättare. 

Jan-Olof Karlsson har visat intresse för att fortsätta som ersättare. Mari Sö-

derdahl och Ralf Manelius har visat intresse för att fortsätta som ersättare, 

men de kan också tänka sig att gå över till ordinarie. Jessica Eriksson har 

meddelat att hon inte är intresserad av fortsatt arbete i valnämnden. Mari-

anne Karlsson och Gun Vickström har inte gått att nå under beredningsti-

den. 

 

Av representanterna i valnämnden för röstningsområde 2 har Jorma Lehti-

nen meddelat att han inte är intresserad av fortsatt arbete i valnämnden. Jim 

Sundblom, Johan Karlsson och Ulla-Britt Fellman har meddelat att de inte 

önskar fortsätta som ordinarie representanter, de har dock visat intresse för 

att vara ersättare. Ann Grunér-Jansson har visat intresse för att fortsätta som 

ordinarie. Hon kan också tänka sig att vara vice ordförande och möjligen 

ordförande. Cristina Larsson, Tage Jansson och Barbro Herrgård är positiva 

till att fortsätta som ersättare. De önskar inte bli ordinarie. Petra Törnqvist 

och Stig Axén har meddelat att de inte önskar fortsätta i valnämnden.  
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Av representanterna i valbestyrelsen för Oasen har Bjarne Stenlund, Sol-

veig Jansson och Margareta Henriksson visat intresse för fortsatt arbete som 

ordinarie representanter. Sven-Olof Häger och Jenny Olofsson är positiva 

till att fortsätta som ersättare. Merja Axén har meddelat att hon inte önskar 

fortsätta.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om val av de två valnämnderna för kommunens 

röstningsområde enligt följande: 
 - fem ledamöter, 

 - varav en utses till ordförande, 

 - varav en utses till vice ordförande, 

 - fem ersättare med angivande av ordningsföljden för inkallande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar om val av valbestyrelse för Oasen boende- och 

vårdcenter enligt följande: 
 - tre ledamöter 

 - varav en utses till ordförande 

 - varav en utses till vice ordförande 

 - tre ersättare med angivande av ordningsföljden för inkallande. 
 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

_______________ 

KST § 265/5.11.2018: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde.  

_______________ 

 

KST § 292/26.11.2018: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt utse de två valnämnderna för kommu-

nens röstningsområde enligt följande: 

 

Valnämnden för röstningsområde 1 

1. Andersson Kenneth, Prestgården by, ordförande 

2. Söderdahl Mari, Tingsbacka, vice ordförande 

3. Karlsson Marianne, Önningeby, ledamot 

4. Öhberg Anders, Ytterby, ledamot 

5. Helén Gitt, Ingby, ledamot 

 

Ersättare: 

1. Karlsson Jan-Olof, Ytterby 

2. Sandell Anneli, Ytterby 

3. Manelius Ralf, Prestgården by 

4. Koskinen Ann-Mari, Önningeby 

5. Ekström Harry, Ingby 
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Valnämnden för röstningsområde 2 

1. Grunér-Jansson Ann, Möckelö, ordförande 

2. Etzell Gun-Gerd, Djurvik, vice ordförande 

3. Österback Mikael, Södersunda, ledamot 

4. Elevall Kerstin, Kungsö, ledamot  

5. Jansson Tage, Norrsunda, ledamot 

 

Ersättare: 

1. Henriksson Dan, Kungsö 

2. Herrgård Barbro, Torp 

3. Larsson Cristina, Södersunda 

4. Sundblom Jim, Vestansunda  

5. Branér Edvard, Gottby 

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare utse valbestyrelsen för Oasen boende- 

och vårdcenter enligt följande: 

 

Valbestyrelsen för Oasen boende- och vårdcenter 

1. Stenlund Bjarne, Ingby, ordförande  

2. Jansson Solveig, Prestgården by, vice ordförande 

3. Henriksson Margareta, Prestgården by, ledamot 

 

Ersättare: 

1. Häger Sven-Olof, Ytterby 

2. Olofsson Jenny, Kungsö 

3. Skogberg Lena, Gottby 

_____________ 

KST § 8/15.1.2019: 

Kommunfullmäktige har genom beslut § 84/11.12.2018 valt Maria Numme-

lin, Hammarudda, till tredje ersättare i valnämnden för röstningsområde 2 

vad gäller lagtings- och kommunalval. För en samstämmighet även vad gäl-

ler riksvalen bör Maria Nummelin väljas till tredje ersättare i valnämnden 

för röstningsområde 2. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ersätta Cristina Larsson och välja Maria Num-

melin, Hammarudda, till tredje ersättare i valnämnden för röstningsområde 

2. I övrigt kvarstår kommunstyrelsens beslut § 292/26.11.2018.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

CVN § 6/15.3.2019: 

Kontaktinformation till valnämndernas och valbestyrelsens ordförande och 

vice ordförande, enligt bilaga: 

                  ./.                      Bilaga A – CVN § 6 
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Förslag: 
Centralvalnämnden antecknar informationen till kännedom. 

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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Dnr: DIARIET     494/18      

 

7 § RIKSDAGSVALET 2019, FASTSTÄLLANDE AV FÖRHANDS-

RÖSTNINGSSTÄLLENA SAMT RÖSTNINGSSTÄLLENA PÅ 

VALDAGEN I JOMALA KOMMUN 

 

KST § 175/20.8.2018: 

Riksdagsvalet förrättas söndagen den 14 april 2019. Förhandsröstningen 

ordnas i Finland den 3-9 april och utomlands förrättas förhandsröstning den 

3-6 april. 

 

Enligt 8 § i vallagen (FFS 714/1998) utgör kommunen ett röstningsområde, 

om det inte är nödvändigt att dela in kommunen i flera röstningsområden. 

Kommunfullmäktige beslutar om röstningsområdena. Kommunfullmäktige 

i Jomala beslöt genom § 11/21.1.2003 att dela in kommunen i två röst-

ningsområden. Vid riksdagsvalet 2019 iakttas den indelning i röstningsom-

råden som fullmäktige beslutat och kommunerna meddelat till magistrater-

na senast den 30 april 2018. På valdagen ska varje röstningsområde ha ett 

röstningsställe. 

 

Enligt 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen bestämma de allmänna för-

handsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i kommunen om 

inte något annat följer av särskilda skäl. Varje kommun beslutar självstän-

digt och efter eget gottfinnande hur många allmänna förhandsröstningsstäl-

len kommunen ska ha och var de ska placeras. Enligt 17 § vallagen sköts 

förhandsröstning på allmänna förhandsröstningsställen av valförrättare. 

Varje allmänt förhandsröstningsställe ska ha åtminstone två valförrättare. 

Det är den kommunala centralnämnden som förordnar valförrättare till ett 

allmänt förhandsröstningsställe. 

 

De senaste valen har Jomala kommun anlitat Åland Post Ab och postkon-

toret i Mariehamn för förhandsröstningen. Det skulle dock vara möjligt att 

ordna förhandsröstning i Maxinge köpcentrum och med tanke på att Max-

inge redan är välbesökt torde det vara smidigt för väljarna att förhandsrösta 

i samband med ett besök på Maxinge. Centrumchef Björn Wennström på 

Maxinge Ab ställer sig positiv till ett sådant arrangemang. Valadministratör 

Casper Wrede på Ålands landskapsregering har varit i kontakt med bland 

annat justitieministeriet och ser inga hinder för förhandsröstning i Maxinge. 

Kommunstyrelsen i Jomala har möjlighet att besluta om att för Jomala 

kommuns del hålla allmänt förhandsröstningsställe i Maxinge. Det är sedan 

upp till Maxinge Ab, om de bedömer det möjligt, att ingå avtal med eventu-

ella andra kommuner som önskar anlita dem som förhandsröstningsställe, 

likt Jomala tidigare har anlitat postkontoret i Mariehamn. Även Åland Post 

Ab är införstådda med den eventuella ändringen av förhandsröstningsställe 

och ser positivt på möjligheten till avlastning under förhandsröstningen. 

 

Av 48 § vallagen följer att kommunstyrelsen beslutar under vilka tider för-

handsröstning vid ett allmänt förhandsröstningsställe sker. Förhandsröst-
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ning vid ett allmänt förhandsröstningsställe får inte infalla vardagar före 

klockan 8.00 eller efter klockan 20.00 och inte heller lördagar och söndagar 

före klockan 9.00 eller efter klockan 18.00. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att i 9 § vallagen (FFS 714/1998) avsedda för-

handsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för riksdagsvalet 

2019: 

 

1. Maxinge köpcentrum (allmänt). 

2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i 

Jomala (anstalt). 

 

För förhandsröstningen på Maxinge köpcentrum uppmanar kommunstyrel-

sen Maxinge Ab att återkomma till kommunen med ett avtalsförslag för 

förhandsröstningen där även förslag till förhandsröstningstider finns presen-

terat. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att Vikingaåsens skola fungerar som 

röstningsställe på valdagen för röstningsområde 1 och att Gottby daghem 

fungerar som röstningsställe på valdagen för röstningsområde 2. 

 

Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala central-

nämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden 

i god tid ska ha möjlighet att förordna om valförrättare. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 309/17.12.2018: 

Enligt 9 § vallagen ska kommunstyrelsen se till att det i det register över 

röstningsställen som Befolkningsregistercentralen för antecknas namnet, 

besöksadressen samt de dagar och tider då förhandsröstningsstället är öppet. 

Kommunstyrelsen ska även se till att besöksadressen för röstningsstället på 

valdagen antecknas. Befolkningsregistercentralen har meddelat kommuner-

na att uppgifterna för riksdagsvalet ska vara centralen tillhanda senast 

23.1.2019.  

 

Vilka dagar och öppettider som ska gälla för förhandsröstningen i riksdags-

valet är inte ännu bestämt. En samordning ska göras mellan kommunen, 

eventuella övriga deltagande kommuner, Maxinge köpcentrum, Åland Post 

och Ålands landskapsregering. För att möjliggöra ett inlämnande av uppgif-

terna i tid till Befolkningsregistercentralen bör kommunens valansvariga, 

kommunsekreteraren, befullmäktigas att samordna och lämna in informat-

ionen om de dagar och tider då förhandsröstningsstället är öppet. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar befullmäktiga kommunsekreteraren att sam-

ordna och senast 23.1.2019 lämna in information om de dagar och tider då 

förhandsröstningsstället är öppet till Befolkningsregistercentralen. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 5/15.1.2018: 

Åland Post Ab har 20.12.2018 meddelat att de inte har möjlighet att tillhan-

dahålla valförrättare till förhandsröstningsstället Maxinge köpcentrum. 

Åland Post Ab har dock möjlighet att tillhandahålla förhandsröstning vid 

postkontoret i Mariehamn likt tidigare år och har 9.1.2019 inkommit med 

avtalsförslag inför riksdagsvalets förhandsröstning. Avtalsförslag, enligt bi-

laga: 

                   ./. Bilaga A – KST § 5  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att i 9 § vallagen (FFS 714/1998) avsedda för-

handsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för riksdagsvalet 

2019: 

 

1. Postkontoret i Mariehamn (allmänt). 

2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i 

Jomala (anstalt). 

 

Förhandsröstningens dagar och öppettider fastställs i enlighet med Bilaga 

A. 

 

I övrigt kvarstår styrelsens beslut § 175/20.8.2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala central-

nämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden 

i god tid ska ha möjlighet att förordna valförrättare. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

CVN § 7/15.3.2019: 

Förslag: 

Centralvalnämnden antecknar informationen till kännedom. 

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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8 § MEDDELANDE AV UPPGIFTER OM RÖSTNINGSSTÄLLEN OCH 

DE KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDERNAS ADRESS- OCH 

KONTAKTUPPGIFTER FÖR INFÖRANDE I BEFOLKNINGSDA-

TASYSTEMET 

 

CVN § 8/15.3.2019: 

Förslag:  

Centralvalnämnden antecknar till kännedom att t.f. kommunsekreterare 

Emilia Josefsson 17.1.2019 har meddelat Befolkningsregistercentralen upp-

gifter om röstningsställen samt centralvalnämndens adress- och kontakt-

uppgifter för införande i befolkningsdatasystemet. 

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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9 § FÖRORDNANDE AV VALFÖRRÄTTARE VID FÖRTIDSRÖST-

NINGEN 

 

CVN § 9/15.3.2019: 

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 § 9 

 

Förslag: 

Centralvalnämnden beslutar att förordna om valförrättare för förtidsröst-

ningen vid riksdagsvalet 2019 enligt Bilaga A, så att följande personer 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 riks-

dagsvalet 2019.  

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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10 § MEDDELANDE AV KONTAKTUPPGIFTER TILL VALKRETS-

NÄMNDEN 

 

CVN § 10/15.3.2019: 

Förslag:  

Centralvalnämnden konstaterar att t.f. kommunsekreterare Emilia Josefsson 

13.3.2019 har meddelat centralvalnämndens samt valnämndernas kontakt-

uppgifter till valkretsnämnden. 

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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11 § UTBILDNING FÖR KOMMUNENS VALMYNDIGHETER 

 

CVN § 11/15.3.2019: 

Förslag: 

Centralvalnämnden beslutar ge i uppdrag till t.f. kommunsekreterare Emilia 

Josefsson att i samråd med centralvalnämndens ordförande anordna ett ut-

bildningstillfälle för kommunens nyvalda valnämnder och valbestyrelse. 

Utbildningstillfället hålls 28.3.2019 på kommunkansliet. Information kom-

mer dessutom att ges till ordförandena dagen före valet då valhandlingarna 

delas ut. 

 

Vidare antecknar nämnden sig till kännedom att justitieministeriet ordnade 

ett informationstillfälle för sekreterare och ordföranden i de kommunala 

centralvalnämnderna 7.3.2019 kl. 12.00-14.30. Centralvalnämndens ordfö-

rande Kenth Häggblom och t.f. kommunsekreterare Emilia Josefsson närva-

rade. 

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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12 § STRAFFRÄTTSLIGT ANSVAR 

 

CVN § 12/15.3.2019: 

Valmyndigheters straffrättsliga ansvar regleras i 185 § vallagen (FFS 

714/1998). Av bestämmelsen framgår att om en medlem av centralval-

nämnden, valnämnden eller valbestyrelsen försummar sina skyldigheter en-

ligt vallagen straffas han eller hon såsom tjänsteman för tjänstebrott. Mot-

svarande reglering för åländska val finns i 86 § landskapslag (1970:39) om 

lagtingsval och kommunalval.  

 

Av detta följer en skyldighet att iaktta tystnadsplikt och bestämmelser om 

sekretess. Vidare ska kommunens principer för dataskydd och personupp-

giftshantering antagna av kommunstyrelsen genom § 109/14.5.2018 iakttas. 

Personuppgifter får endast användas för det ändamål som de har samlats in 

för och endast för att möjliggöra tillhandahållandet av lagstadgad service.  

 

Förslag: 

Centralvalnämnden antecknar informationen till kännedom och beslutar att 

informationen även ska delges vid utbildningstillfället för valnämnder och 

valbestyrelse.  

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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13 § MATERIAL TILL VALNÄMNDERNA 

 

CVN § 13/15.3.2019: 

Förslag:  

Valnämndernas ordförande kallas till kommunkansliet 13.4.2019 för utdel-

ning av valhandlingarna. Centralvalnämnden ger i uppdrag till sekreteraren 

att ombesörja kallandet och att valhandlingarna finns iordningställda för 

upphämtning nämnda dag. 

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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14 § ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR HEMMARÖSTNING 

 

CVN § 14/15.3.2019: 

Förslag:  

Centralvalnämnden beslutar att inte på förhand skicka ut några anmälnings-

blanketter för hemmaröstning. Vid behov finns blanketter tillgängliga hos 

centralvalnämnden. 

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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15 § DELGIVNING 

 

CVN § 15/15.3.2019: 

Delgivningen för valförrättningen, förhandsröstning på Posten Åland Ab:s 

postkontor i Mariehamn och hemmaröstning, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – CVN § 15 

 

Förslag: 

Centralvalnämnden beslutar godkänna delgivningen för valförrättningen, 

förhandsröstning på Posten Åland Ab:s postkontor i Mariehamn och hem-

maröstning enligt bilaga A. Centralvalnämnden beslutar vidare att delgiv-

ningen tillkännages på det sätt på vilket kommunala tillkännagivanden of-

fentliggörs i kommunen. Centralvalnämnden beslutar även att delgivningen 

inte införs i på Åland utkommande dagstidningar. 

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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16 § BOKNING AV VALLOKALER 

 

CVN § 16/15.3.2019: 

Förslag:  

Centralvalnämnden beslutar ge sekreteraren i uppdrag att boka vallokalerna 

för valdagen. 

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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17 § FÖRBEREDELSER FÖR VALFÖRRÄTTNINGEN 

 

CVN § 17/15.3.2019: 

Förslag:  

Centralvalnämnden beslutar ge sekreteraren i uppdrag att inför valförrätt-

ningen kontrollera: 

- valbåsen, 

- valurnorna samt deras lås, samt 

- övrig utrustning i överenskommelse med valnämnderna och valbesty-

relsen. 

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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18 § VALSTÄMPLAR 

 

CVN § 18/15.3.2019: 

Förslag: 

Centralvalnämnden beslutar ge sekreteraren i uppdrag att kontrollera val-

stämplarna. 

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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19 § KONTROLL AV VALLÄNGDER 

 

CVN § 19/15.3.2019: 

Förslag: 

Centralvalnämnden beslutar ge sekreteraren i uppgift att omedelbart efter 

det att vallängderna kommit nämnden tillhanda kontrollera att samtliga val-

längder inkommit samt att vallängderna är felfria och att alla sidor finns 

med. Sekreteraren ska också kontrollera att valsedlarna är felfria. 

 

Dessutom ska sekreteraren sköta hanteringen av valhandlingarna enligt de 

av Justitieministeriet utgivna anvisningarna samt övriga uppgifter som kan 

ankomma på sekreteraren. 

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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20 § NÄSTA SAMMANTRÄDE 

 

CVN § 20/15.3.2019: 

Förslag: 

Centralvalnämnden beslutar hålla nästa sammanträde onsdagen 10.4.2019 

kl. 19.00 på kommunkansliet i Jomala. 

 

BESLUT:  
Förslaget godkänns.  

_________ 
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21 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 15.25. 

_______ 
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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: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 1, 2, 9, 15. 

 

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: 1, 2, 9, 15. 

 

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. 
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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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