
Protokoll   CENTRALVALNÄMNDEN    

Vårdö 22.10.2019 kl 19 – 20.45 

Närvarande: 

Magnus Sandberg, viceordförande 

Lars-Erik Eriksson 

Stina Åberg  

Åsa Björklund ersättare 

Inger Pehrson ersättare     

 

§ 1 Mötets öppnande, beslutförhet, laglighet 

Enligt 100 § Vallagen för landskapet Åland skall kommunala centralvalnämnderna vid ett möte som 

hålls senast den 4:e dagen efter valdagen fastställa det officiella  

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter beslutfört. 

§ 2 Fastställande av valresultatet i kommunalvalet 

Centralvalnämnden konstaterade att kontrollräkning av rösterna i kommunalvalet inte behöver 

göras, eftersom antalet röster överensstämt med anteckningar i vallängden både vad gäller 

förhandsröstningen och valdagsröstningen. Rösterna förseglades för förvaring i kommunens arkiv.  

Det preliminära resultatet från kommunalvalet kompletterades med fullständiga kandidatuppgifter 

enligt bilaga. 

Centralvalnämnden beslöt att fastställa resultatet av kommunalvalet enligt bilagd kungörelse.   

Till kungörelsen fogas en besvärsanvisning enligt vad som stadgas i 13.kap Vallag för Åland §§ 109 -

110 

 Kungörelsen tillställs Vårdö kommun för kungörelse på den officiella anslagstavlan och  

 för delgivning till de invalda ledamöterna  

 samt för komplettering av kungörelsen med kontaktuppgifter  

 samt för delgivning till Landskapsrevisionen, PB 69, 22101 MARIEHAMN, eller per e-post till 

marika.bjorkman@revisionen.ax 

Ovanstående uppgifter delegeras till kanslisekreterare Lisbeth Lindfors. 

 

§ 3 Avslutande åtgärder enligt 106 § 

Valsedlarna från kommunalvalet har förseglats, och uträkningarna av kommunalvalsresultatet 

tillsammans med en kandidatlista har förseglats och bifogats valprotokollet för kommunalvalet. 

Separata protokoll över räkningen av förhandsrösterna och valdagsrösterna har upprättats och 

bevaras med övriga protokoll.  

§ 4  Hantering av försent inkommen brevröst 

Nämnden konstaterade att en brevröst inkommit till Vårdö kommun 22.10.2019. 

Centralvalnämnden beslöt i enlighet med 61 § Vallagen förstöra valkuvertet med innehåll utan att 

öppna detta.  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201945#pr_12_kap_faststallande_av_valresultatet_och_utfardande_av_fullmakter_100_p
mailto:marika.bjorkman@revisionen.ax


Centralvalnämnden beslöt att befullmäktiga kanslisekreterare Lisbeth Lindfors att förstöra 

eventuella ytterligare brevröster som inkommer efter den 22.10 

§ 5 Mötet avslutades 22.10 kl 20.45 

 

 

Vårdö 22.10.2019 

 

 

Magnus Sandberg  Lars-Erik Eriksson  Stina Åberg 

 

 

Inger Pehrson   Åsa Björklund 


