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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet inleds kl. 16.00.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Centralvalnämnden konstateras vara lagligen sammankallad och beslutför.
PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses Linda Törnroos och Marianne Rosenholm. Protokollet justeras efter mötet.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad.
_______
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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 information om att rösterna fanns hos postombudet.
I enlighet med 63 § vallagen (714/1998) lämnas förhandsrösterna nu obeaktade 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 utredning över vad som hände med de 56 förhandsröster som inte inkom till
centralvalnämnden i tid inför granskningen av förhandsröster till riksdagsvalet 2019. Åland Post Ab har meddelat att de återkommer med en utredning så snart som möjligt.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar anteckna informationen ovan till kännedom.
_______________
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Dnr: DIARIET
34 §

649/18

EUROPAPARLAMENTSVALET 2019, FASTSTÄLLANDE AV
FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLENA SAMT RÖSTNINGSSTÄLLENA PÅ VALDAGEN I JOMALA KOMMUN

KST § 234/29.10.2018:
Europaparlamentsvalet förrättas söndagen den 26 maj 2019. Förhandsröstningen ordnas i Finland den 15-21 maj och utomlands förrättas förhandsröstning den 15-18 maj.
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 röstningsområden. Vid Europaparlamentsvalet 2019 iakttas den indelning i
röstningsområden som fullmäktige beslutat och kommunerna meddelat till
magistraterna senast den 30 april 2018. På valdagen ska varje röstningsområde ha ett röstningsställe.
Enligt 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen bestämma de allmänna förhandsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i kommunen om
inte något annat följer av särskilda skäl. Varje kommun beslutar självständigt och efter eget gottfinnande hur många allmänna förhandsröstningsställen 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 postkontoret i Mariehamn för förhandsröstningen. Det skulle dock vara möjligt att
ordna förhandsröstning i Maxinge köpcentrum och med tanke på att Maxinge 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 eventuella 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 förhandsröstning vid ett allmänt förhandsröstningsställe sker. FörhandsröstProtokolljustering:
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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 förhandsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för Europaparlamentsvalet 2019:
1. Maxinge köpcentrum (allmänt).
2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i
Jomala (anstalt).
För förhandsröstningen på Maxinge köpcentrum uppmanar kommunstyrelsen Maxinge Ab att återkomma till kommunen med ett avtalsförslag för
förhandsröstningen där även förslag till förhandsröstningstider finns presenterat.
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 centralnämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden
i god tid ska ha möjlighet att förordna om valförrättare.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 6/15.1.2018:

./.

Åland Post Ab har 20.12.2018 meddelat att de inte har möjlighet att tillhandahålla 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 för förhandsröstningen. Avtalsförslag, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 6
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i 9 § vallagen (FFS 714/1998) avsedda förhandsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för Europaparlamentsvalet 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.
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I övrigt kvarstår kommunstyrelsens beslut § 234/29.10.2018.
Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala centralnämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden
i god tid ska ha möjlighet att förordna valförrättare.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
CVN § 34/29.4.2019:
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar anteckna informationen ovan till kännedom.
_______________
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MEDDELANDE AV UPPGIFTER OM RÖSTNINGSSTÄLLEN OCH
DE KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDERNAS ADRESS- OCH
KONTAKTUPPGIFTER FÖR INFÖRANDE I BEFOLKNINGSDATASYSTEMET

CVN § 35/29.4.2019:
Centralvalnämnden beslutar anteckna till kännedom att tf. kommunsekreterare 17.1.2019 har meddelat befolkningsregistercentralen om uppgifter om
röstningsställen inför Europaparlamentsvalet samt centralvalnämndens
adress- och kontaktuppgifter för införande i befolkningsdatasystemet.
_____________
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DELGIVNING

KST § 36/29.4.2019:

./.

Centralvalnämnden beslutar godkänna delgivningen för valförrättningen,
förhandsröstning på Posten Åland Ab:s postkontor i Mariehamn och hemmaröstning, enligt bilaga:
Bilaga A – CVN § 36
Centralvalnämnden beslutar att delgivningen tillkännages på det sätt på vilket kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.
Centralvalnämnden beslutar vidare att delgivningen inte införs i på Åland
utkommande dagstidningar.
_________
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ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR HEMMARÖSTNING

CVN § 37/29.4.2019:
Då det var få som utnyttjade möjligheten till hemmaröstning vid föregående
val och då det i nuläget finns kännedom om endast en person i behov av
hemmaröstning, beslutar centralvalnämnden att inte på förhand skicka ut
några anmälningsblanketter för hemmaröstning.
Vid behov finns dock blanketter tillgängliga hos centralvalnämnden.
_________
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VALFÖRRÄTTARE VID FÖRHANDSRÖSTNINGEN

CVN § 38/29.4.2019:

./.

I enlighet med 17 § vallagen ska den kommunala centralvalnämnden förordna valförrättare till de allmänna förhandsröstningsställena och för hemmaröstning. 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 förtidsröstningen vid Europaparlamentsvalet 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 ordförande Runa Tufvesson till valförrättare för hemmaröstningen vid Europaparlamentsvalet 2019.
BESLUT:
Centralvalnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
_________
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FÖRBEREDELSER FÖR VALFÖRRÄTTNINGEN

CVN § 39/29.4.2019:
Centralvalnämnden ger sekreteraren i uppdrag att inför valförrättningen
kontrollera:
- valbåsen
- valurnan inkl. låset
- övrig utrustning i överenskommelse med valförrättarna på valbestyrelsen.
__________
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40 §

29.4.2019

VALSTÄMPLAR

CVN § 40/29.4.2019:
Sekreteraren har kontrollerat valstämplarna och konstaterat att de fungerar
som de ska.
________
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KONTROLL AV VALLÄNGDER

CVN § 41/29.4.2019:
Centralvalnämnden gav sekreteraren i uppgift att omedelbart efter det att
vallängderna kommit nämnden tillhanda kontrollera att samtliga vallängder
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 sekreteraren.
_______
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NÄSTA SAMMANTRÄDE

CVN § 42/29.4.2019:
Nästa sammanträde hålls den 22 maj 2019 kl. 19.00 i kommunkansliet.
_________
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 16.15.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 15

Centralvalnämnden

kl. 16:00

29.4.2019

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: 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 32, 36, 38.
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: 32, 36, 38.
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:
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KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. 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 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget 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 rättegångsavgiften 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. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. 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 rättegångsavgiften 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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