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Protokollet är framlagt till allmänt påseende från och med 18.9.2019. Mötet har kallats av
centralvalnämndens sekreterare på uppdrag av ordförande.
På uppdrag av centralvalnämndens ordförande, Greger Leino
Centralvalnämndens sekreterare,
byråsekreterare Barbro Jansson,
.

Protokolljustering: ________________________________
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Datum: 17.9.2019
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40 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Cvn § 40/17.9.2019
Sammanträdets öppnande
Ordförande Greger Leino öppnar mötet och sammanträdet inleds kl. 17.00,
kommunkansliet i Vestergeta.
Sammankallning och beslutförhet
Centralvalnämnden konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet. Till justerare utses Kurt
Skogberg och Inger Skogberg
Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse.

Protokolljustering: ________________________________
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41 § ANTALET FULLMÄKTIGELEDAMÖTER
Cvn § 41/17.9.2019
Enligt 38 § i kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 1997:73)
bestäms antalet fullmäktigeledamöter i förhållande till kommunens
invånarantal på valårets första dag, dock minst nio (9) ledamöter. Getas
befolkning består av ca. 500 invånare. Konstateras att
kommunfullmäktige i Geta har haft och ska ha nio ledamöter.
Förslag:
Centralvalnämnden konstaterar att antalet fullmäktigeledamöter som ska
väljas vid kommunalvalet 2019 är oförändrat sedan föregående
kommunalval. Antalet ledamöter som ska väljas till kommunfullmäktige
uppgår sålunda fortsättningsvis till 9 stycken.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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42 § MOTTAGANDE AV VALHANDLINGAR
Cvn § 42/17.9.2019
Enligt 41 § vallag för Åland (2019:45) ska kandidatanmälan och
anmälan om överenskommelse om valförbund lämnas in senast kl. 16.00
den måndag som infaller den 34 dagen före valdagen, vilket för detta
valår innebär måndagen den 16 september 2019.
Det har konstaterats av kommunkansliets tjänstemän att av praktiska
skäl är det ändamålsenligt att mottagandet av valhandlingar sker av
personer som i tjänsten befinner sig på kommunkansliet.
Förslag:
Centralvalnämnden konstaterar att personer som är anställda av Geta
kommun och i tjänsten befunnit sig på kommunkansliet har tagit emot
valhandlingar. Konstateras att valhandlingarna ska ha varit inlämnade
senast den 16 september 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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43 § KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDENS MEDDELANDE ENLIGT 44 §
VALLAG (2019:45) FÖR ÅLAND
Cvn § 43/17.9.2019

./.

Kommunkansliet har publicerat meddelande i enlighet med 44 § vallag
för Åland, enligt bilaga:
Bilaga Cvn § 43/2019
Förslag:
Centralvalnämnden konstaterar att meddelandet enligt Bilaga Cvn §
43/2019 har anslagits på kommunens officiella anslagstavla.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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44 § BESTÄLLNING AV VALSEDLAR
Cvn § 44/17.9.2019
Förslag:
Centralvalnämnden beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att ombesörja
att lämpligt antal valsedlar beställs i god tid inför förtidsröstningen och
röstningen på valdagen enligt instruktioner från landskapets
valmyndigheter.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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45 § BOKNING AV VALLOKAL SAMT KONSTATERADE AV
FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLEN
Cvn § 45/17.9.2019
Enligt beslut Kst § 13/22.1.2019 är det allmänna förhandsröstningsstället
i kommunen postkontoret i Mariehamn i enlighet med avtal med Åland
Post som kommundirektören tecknat. Förhandsröstningsstället inom
socialvården i kommunen är äldreboendet Hemgården. Kommunstyrelsen
beslutade också att Geta Skola är röstningsställe på valdagen.
Förhandsröstningen är 5.10-15.10.2019.
Förslag:
Centralvalnämnden tar information till kännedom samt beslutar att
sekreteraren får i uppdrag att boka vallokalen på valdagen samt
tillsammans med ledamöterna ordna med iordningsställande av lokalen
innan valet.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att fastighetsskötaren får i uppdrag att
iordningsställa skolgården innan valdagen.
______

Protokolljustering: ________________________________
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46 § BLANKETTER FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Cvn § 46/17.9.2019
Förslag:
Centralvalnämnden beslutar i enlighet med 22 § 4 och 5 mom. vallag för
Åland (2019:45) att blanketter för rättelseyrkande ska finnas tillgängliga
på kommunkansliet i Geta.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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47 § UTSÄNDANDE AV FÖRTIDSRÖSTNINGSMATERIAL
Cvn § 47/17.9.2019
Den som är röstberättigad men som på grund av vistelse utanför Åland
eller som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning eller på grund
av någon annan liknande omständighet inte kan rösta på ett allmänt
förtidsröstningsställe eller i en vallokal under valförrättningen får
förtidsrösta per brev enligt vad som föreskrivs i 10 kap. vallag för Åland
(2019:45). Detta enligt 58 § vallagen för Åland.
Den som har för avsikt att förtidsrösta per brev ska skriftligen beställa
brevröstningshandlingar hos den kommunala centralvalnämnden.
Anhållan görs till kommunkansliet i Geta. Beställningen ska göras till
den kommunala centralvalnämnden före utgången av
förtidsröstningstiden. Det vill säga att handlingarna som behövs för att
rösta per brev ska beställas från den kommunala centralvalnämnden
senast den 15 oktober 2019. Finns inte särskilda skäl för att avslå
anhållan ska centralvalnämnden till uppgiven adress sända
förtidsröstningsmaterial jämte anvisningar, samt om möjligt
kandidatsammanställning för ifrågavarande val. Den som brevröstar
måste återsända röstsedlarna och följebrevet så att de är nämnden
tillhanda senast kl. 19.00 fredagen före valen, det vill säga den 18
oktober 2019.
Centralvalnämnden kan delegera de uppgifter som nämnts ovan till av
nämnden utsedd person. Beslut om att inte sända förtidsröstningsmaterial
ska dock fattas av centralvalnämnden.
Förslag:
Kommunala centralvalnämnden beslutar med stöd av 75 § vallagen för
Åland att delegera till sekreteraren att sända förtidsröstningsmaterial till
de som får rösta per brev med stöd av 58 § vallagen för Åland och att
iaktta vad därom stadgas. Sekreteraren får även i uppdrag att
tillhandahålla blanketter för anhållan om förtidsröstning.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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48 § BESLUT OM VALFÖRRÄTTARE VID FÖRTIDSRÖSTNINGEN
Cvn § 48/17.9.2019
Den kommunala centralvalnämnden ska utse valförrättare för de
allmänna förtidsröstningsställena (11 § vallagen). Vid varje allmänt
förtidsröstningsställe ska finnas minst två valförrättare. Eftersom Geta
kommun har valt att anordna förtidsröstningen i samarbete med Åland
Post är det mest ändamålsenligt att den kommunala centralvalnämnden
fattar beslut om att utse de valförrättare posten föreslår.
Förslag:
Centralvalnämnden beslutar att utse samma valförrättare till
förtidsröstningen som Åland Post föreslår.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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49 § GENOMGÅNG AV KANDIDATANMÄLNINGAR, HANDLINGAR OCH
VALLISTOR
Cvn § 49/17.9.2019
Enligt utskickade instruktioner från landskapsregeringen skall
centralvalnämnden vid mötet den 17 september göra följande:
- anmälan som inkommit för sent ska avvisas
- eventuellt behövliga korrigeringar av handlingarna meddelas berörda
ombudsmän och ska göras senast fredagen den 20 september kl. 16 (en
valmansförening får kompletteras endast ifall centralnämnden strukit
personer som skrivit på flera stiftelseurkunder)
- en kandidat som finns på flera listor stryks från samtliga
- de listor och valförbund mot vilka anmärkning inte framställs godkänns
- lottning förrättas om ordningsföljden mellan listor och valförbund och
om listornas ordning inom valförbund.
Förslag:
Centralvalnämnden går igenom kandidatanmälningar, handlingar och
vallistor samt godkänner listor och eventuella valförbund.
Centralvalnämnden förrättar lottning om ordningsföljden mellan listor.
BESLUT:
Konstateras att en (1) lista inkommit och att det är 64 namnunderskrifter för
listan. Kim Björling står som undertecknare för stiftelseurkunden.
Kandidatmedgivandena överensstämmer med antalet kandidater på
kandidatlistan. Antalet kandidater på listan är 16 stycken.
Centralvalnämnden beslutar att den inkomna listan godkänns.
______

Protokolljustering: ________________________________
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50 § GODKÄNNANDE AV DATASKYDDSOMBUD FÖR
CENTRALVALNÄMNDEN
Cvn § 50/17.9.2019
Kommunstyrelsen har tidigare (se beslut Kst § 46/10.4.2018) beslutat att
anlita ÅDA Ab att tillhandahålla dataskyddsombud i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning. I efterhand har det visat sig, efter inkomna
rekommendationer från Datainspektionen, att även nämnderna ska
behandla frågan. Kommunstyrelsen beslutade därför vid sitt möte den 14
maj 2019 (§ 81) att samtliga av Geta kommuns nämnder fattar ett
formellt beslut där de utnämner ÅDA dataskyddsombud. Det finns inget
hinder mot att dela dataskyddsombud inom organisationen, men varje
enskild personuppgiftsansvarigt organ (dvs varje nämnd) måste ändå
formellt utse ett dataskyddsombud. Detta ”kan göras genom ett
retroaktivt godkännande av kommunstyrelsens tjänsteavtal om
dataskyddsombud”, som kommunstyrelsen redan tecknat med ÅDA AB,
enligt beslut § 46/10.4.2018, gällande handhavandet av tjänster som
dataskyddsombud.
Förslag:
Centralvalnämnden beslutar, som personuppgiftsansvarigt organ, att
nämnden omfattas av kommunstyrelsens tjänsteavtal om
dataskyddsombud, tecknat med ÅDA AB den 28 maj 2018, enligt beslut
10 april 2018, gällande handhavandet av tjänster som dataskyddsombud
för nämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.
_________

Protokolljustering: ________________________________
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51 § NÄSTA SAMMANTRÄDE
Cvn § 51/17.9.2019
Den kommunala centralvalnämnden ska sammanträda tisdagen den 17
september, fredagen den 20 september, måndagen den 23 september,
fredagen den 18 oktober, söndagen den 20 oktober (valdagen), måndagen
den 21 oktober samt senast torsdagen den 24 oktober. Nämnden får
sammanträda även under andra dagar.
Förslag:
Centralvalnämnden beslutar att följande möten hålls: fredagen den 20
september, måndagen den 23 september, fredagen den 18 oktober,
söndagen den 20 oktober (valdagen), måndagen den 21 oktober samt
senast torsdagen den 24 oktober. Exakta tider meddelas ledamöterna
vartefter.
Kommunala centralvalnämnden beslutar vidare att sammanträdena hålls
utan föregående kallelse.
BESLUT:
Enligt förslag.
_________

Protokolljustering: ________________________________
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52 § MÖTETS AVSLUTANDE
Cvn § 52/17.9.2019
Mötet förklaras avslutat kl. 18.00.
______

Protokolljustering: ________________________________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Det aktuella beslutsprotokollet framläggs till påseende på kommunens elektroniska anslagstavla
(www.geta.ax) samt i Geta kommunkansli, Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via
direkt skriftlig delgivning till part. Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller
besvärsanförande kan rådgöras med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524.
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Med stöd av 112 § kommunallagen kan rättelseyrkande eller kommunalbesvär inte framställas eller
anföras över följande beslut, då beslut endast gäller beredning eller verkställighet:
§§ 41, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52
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
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.
I enlighet med 110 § kommunallagen kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut, då
emellertid skriftligt rättelseyrkande kan framställas över beslutet:
§§ 40, 43, 48, 49, 50
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Kommunstyrelsen i Geta
Getavägen 2115
AX-22 340 Geta

Yrkandet skall 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. Av rättelseyrkandet skall framgå
yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR
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.
Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:
Ålands förvaltningsdomstol
Protokolljustering: ________________________________
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PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN
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 byggnadslagen är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits
på den kommunala anslagstavlan.
ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR
Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

§§
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia.
INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går
ut.

AVGIFT
Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller
sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015).
Rättegångsavgiften är för närvarande 250 euro.

Protokolljustering: ________________________________

