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1 § Sammanträdets konstituerande 

 

Laglighet och beslutförhet 

 

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

Närvarande:   

 

Erika Sjölund, ordförande 

Mikael Blomqvist, viceordförande 

Jana Lindholm, sekreterare 

Anna-Greta Helsing, ledamot 

Kenneth Granholm, ledamot 

Stefan Karlsson, ersättare 

 

Protokolljustering 

Till protokolljusterare utses Mikael Blomqvist och Kenneth Granholm.  

  

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande. 

  

Godkännande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan godkändes. 

________________ 
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2 § GDPR 

Cvn § 2/24.5.2019  

Ordförande informerade om GDPR och uppmanade medlemmarna att följa 

föreskrifterna.  
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3 § Röstberättigade i kommunen 

Cvn § 3/24.5.2019  

Röstberättigade med hemkommun i Finland är 154 män och 129 kvinnor, totalt 283 

personer. Röstberättigade utlandsfinländare är 36 män och 33 kvinnor, totalt 69 

personer. Det totala antalet röstberättigade är 191 män och 163 kvinnor. Totalt är 

354 personer röstberättigade. 
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4 § Ytterkuvert och valkuvert 

Cvn § 4/24.5.2019 

52 förhandsröster har inkommit. Ytterkuverten öppnades och valkuverten 

granskades. De röstande antecknades i vallängden. Rösträttskorten sorterades i 

alfabetisk ordning. Samtliga 52 förhandsröster godkändes. 

 

Anna-Greta Helsing anmälde jäv då förhandsrösterna räknades. 
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5 § Inkomna förhandsröster 

Cvn § 5/24.5.2019 

Totalt har 52 personer förhandsröstat. Av dessa är 23 män och 29 kvinnor. Finska 

medborgare i Finland är totalt 45, varav 21 män och 24 kvinnor. Utlandsfinländarna 

är totalt 7, varav 2 män och 5 kvinnor. 
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6 § Valkuverten förseglas 

Cvn § 6/24.5.2019 

Valkuverten sattes i kuvert som försågs med sigill kl. 19.55. 
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7 § Resultatuträkningsblankett 1B 

Cvn § 7/24.5.2019 

Ordförande scannar in rapport 1B och mailar till landskapet Ålands valkrets 

klockan 20.00 på fredagen. 
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8 § Valbiträde 

Cvn § 8/24.5.2019 

 Till valbiträde valdes Jana Lindholm och Kenneth Granholm. 
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9 § Arrangemangen på röstningsdagen 

Cvn § 9/24.5.2019 

Nämnden gick igenom arrangemangen på röstningsstället inför valet.  
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10 § Sammanträdets avslutande 

Cvn § 10/24.5.2019 

 Sammanträdet avslutades kl. 20.15. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  

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: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet:  

 

Enligt vallagen (FFS 714/1998)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 

beslut.  

 

Paragrafer i protokollet: 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

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: 

 

Centralvalnämnden i Lumparland 

Kyrkvägen 26 

AX-22 630 Lumparland 

 

Paragrafer i protokollet:  

 

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. Vid elektronisk 

delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte 

något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts 

fram offentligt. I vardera fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i 

besvärstiden. 

 

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 

av den som framställer det. 

 
 

  



                                                           Sida    

                       Lumparlands kommun                        Sammanträdesprotokoll 

                       Centralvalnämnden                                

  24.5.2019 kl. 19.00 

 
 

 

 

                                                                                    

 

12 

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 följande grunder: 

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. Vid elektronisk delgivning 

anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat 

påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram 

offentligt.  

 
AVGIFT 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) 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. 

  

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. Vid elektronisk delgivning anses en part 

ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. 

 
BESVÄRSSKRIFT 

I besvärsskriften 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 BESVÄRSHANDLINGARNA 

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 lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) 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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