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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 88 
Tillsättande av ordförande, viceordförande och medlem-
mar i centralnämnden för lagtingsval samt arvoden för 
dem. 
ÅLR 2018/1247 
309 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillsätta följande personer som ordförande, 
vice ordförande och medlemmar i centralnämnden för lagtingsval: 
 
Ordförande Robert Sundström 
Vice ordförande Maj-Britt Lind 
Medlem  Jörgen Lindblom 
Medlem  Stig Donning 
Medlem  Gunilla Flöjt 
 
Ersättare  Leif Granlund 
Ersättare  Gun Carlson 
Ersättare  Ulf-Peter Westmark 
Ersättare  Gunnie Jansson 
 
Nämndens mandatperiod varar till dess en ny centralnämnd tillsätts. 
Landskapsregeringen tillhandahåller en sekreterare för centralnämnden. 
Centralnämnden kan vid behov anställa personal för att biträda vid röst-
räkningen. 
 
Arvoden för medlemmarna i centralnämnden för lagtingsval utbetalas en-
ligt följande: 
 
Åt ordföranden ett fast arvode om 1 020 euro. 
Åt ordföranden och sekreteraren 63 euro för varje bevistat sammanträde. 
Till medlemmarna 53 euro för varje bevistat sammanträde. 
Under de dagar då rösträkning utförs dessutom 36 euro per arbetstimme 
åt ordföranden och 26 euro per timme åt medlemmarna. 
 
Arvodena motsvarar dem som justitieministeriet utbetalar till valkrets-
nämndens medlemmar i samband med de statliga valen under 2019. 
 



 2 (3)

Ersättning för resekostnader utbetalas enligt landskapets tjänstekollektiv-
avtal om resekostnadsersättningar. 
 
Om arvode för sekreteraren och för biträden avtalas särskilt. 
 
Tillämpade lagrum 
Bestämmelser om centralnämnden för lagtingsval finns i Landskapslagen 
(1970:39) om lagtingsval och kommunalval, 4 §. Denna lag kommer att 
ersättas av Vallag (2019:45) för Åland då den träder i kraft den 1 juni. I 
den nya lagen finns motsvarande bestämmelser om centralnämnden för 
lagtingsval i 8 §. Enligt lagens ikraftträdelsebestämmelse kvarstår val-
myndigheter som har tillsatts enligt den upphävda lagen i sina uppdrag 
under den tid deras mandatperiod varar. 
 
Centralnämnden för lagtingsval ska, liksom övriga valmyndigheter, sköta 
sitt uppdrag opartiskt (7 §). Lagen innehåller dock inte några närmare be-
stämmelser om centralnämndens sammansättning. I detaljmotiveringen 
till lagförslaget påpekas emellertid att det sedan länge har utvecklats en 
praxis enligt vilken alla grupperingar som är företrädda i lagtinget också 
ska vara företrädda i centralnämnden. Eftersom det är av central bety-
delse att centralnämnden åtnjuter stort förtroende i alla delar av sam-
hället, bör landskapsregeringen vid tillsättandet av centralnämnden även i 
fortsättningen se till att sammansättningen blir sådan att alla grupperingar 
som är representerade i lagtinget kan ha fullt förtroende för nämndens åt-
gärder och beslut. 
 
Landskapsregeringen har vid beredningen av beslutet förvissat sig om att 
den tillsatta centralnämndens sammansättning tillgodoser det ställda kra-
vet.   

 
Nr 89 
Fastställande av vissa formulär för lagtingsvalet och 
kommunalvalen i oktober 2019. 
ÅLR 2018/1247 
 

Formulär fastställs enligt bilaga 1-15. Samtidigt upphävs ÅFS 2015:29, 
landskapsregeringens beslut angående fastställelse av vissa formulär för 
lagtingsval och kommunalval. 
 
Lista på formulär: 
Formulär 1 19 Stiftelseurkund ltval 
Formulär 2 19 Stiftelseurkund kval 
Formulär 3 19 Kandidatanmälan ltval 
Formulär 4 19 Kandidatanmälan kval 
Formulär 5 19 Kandidatlista lt och kval 
Formulär 6 19 Medgivande ltval 
Formulär 7 19 Medgivande kval 
Formulär 8 19 Valförbund ltval 
Formulär 9 19 Valförbund kval 
Formulär 10 19 Rättelseyrkande till rösträttsregistret 
Formulär 11 19 Beställning av brevröstningshandlingar 
Formulär 12 19 Brevröstning följebrev 
Formulär 13 19 Förtidsröstning följebrev 
Formulär 14 19 Förtidsröstförteckning 
Formulär 15 19 Valnämndsprotokoll 
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Tillämpade lagrum 
Enligt 121 § i Vallag (2019:45) för Åland ska landskapsregeringen fast-
ställa nödvändiga formulär för de handlingar och blanketter som används 
vid val. Lagen träder i kraft den 1 juni och tillämpas inför lagtingsvalet 
och kommunalvalen 2019. Enligt lagens ikraftträdelsebestämmelse får 
åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter vidtas innan lagen trä-
der i kraft. 

 
Nr 90 
Konstaterande avseende teknisk beredskap i anslutningen 
till förtidsröstningen inför lagtingsvalet och kommunalva-
len i oktober 2019. 
ÅLR 2018/1247 
 

Landskapsregeringen konstaterar att det inte under valåret 2019 föreligger 
teknisk beredskap att genomföra förtidsröstningen så att en anteckning 
om förtidsröstning görs direkt i rösträttsregistret. Det innebär att valläng-
derna ska skrivas ut ur rösträttsregistret genast efter att registret vunnit 
laga kraft och utan dröjsmål sändas till de kommunala centralvalnämn-
derna.  
 
Tillämpade lagrum 
Enligt 29 § 1 mom. i Vallag (2019:45) för Åland ska landskapsregeringen 
senast den 1 september konstatera om det under valåret finns teknisk be-
redskap att genomföra förtidsröstningen så att en anteckning om förtids-
röstning görs direkt i rösträttsregistret. Lagen träder i kraft den 1 juni och 
tillämpas inför lagtingsvalet och kommunalvalen 2019. Enligt lagens 
ikraftträdelsebestämmelse får åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter vidtas innan lagen träder i kraft. 

 
 
________________________________________ 
  
 

  
 



STIFTELSEURKUND FÖR
VALMANSFÖRENING I
LAGTINGSVALET

Vi undertecknade, som försäkrar att vi är röstberättigade i lagtingsval, har bildat
en valmansförening och beslutat att ställa upp de kandidater som framgår
av den bifogade kandidatlistan.

Till valombud och valombudets ersättare befullmäktigas följande medlemmar
av valmansföreningen:

 VALMANSFÖRENINGENS
 VALOMBUD

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 Postadress och telefon
 VALOMBUDETS
 ERSÄTTARE

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 Postadress och telefon

Samtidigt befullmäktigas valombudet att på valmansföreningens vägnar ingå valförbund.
(Om sådant bemyndigande inte ges, bör detta stycke överstrykas)

……………………………… den…………………………….20………..

Valmansföreningens medlemmar:

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT
(valmansföreningens valombud)

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT
(valombudets ersättare)

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun
forts.



 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 3.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 4.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 5.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 6.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 7.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 8.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 9.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 10.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun
o.s.v.



STIFTELSEURKUND FÖR
VALMANSFÖRENING I
KOMMUNALVALET

Vi undertecknade, som försäkrar att vi är röstberättigade i kommunen, har bildat
en valmansförening och beslutat att ställa upp de kandidater som framgår av
den bifogade kandidatlistan.

Kommun: ..........................................................................

Till valombud och valombudets ersättare befullmäktigas följande medlemmar
av valmansföreningen:

 VALMANSFÖRENINGENS
 VALOMBUD

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 Postadress och telefon
 VALOMBUDETS
 ERSÄTTARE

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 Postadress och telefon

Samtidigt befullmäktigas valombudet att på valmansföreningens vägnar ingå valförbund.
(Om sådant bemyndigande inte ges, bör detta stycke överstrykas)

……………………………… den…………………………….20………..

Valmansföreningens medlemmar:

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT
(valmansföreningens valombud)

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT
(valombudets ersättare)

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun
forts.



 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 3.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 4.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 5.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 6.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 7.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 8.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 9.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT 10.

 Namnförtydligande

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun
o.s.v.



ANMÄLAN AV KANDIDATER
TILL LAGTINGSVALET

Den valmansförening/etablerade politiska förening (det obehövliga utelämnas ) som jag är ombud för
anmäler de kandidater som framgår av bifogade kandidatlista/or (det obehövliga utelämnas - endast en
etablerad politisk förening får anmäla flera kandidatlistor) 1) 

Förslag till beteckning för kandidatlistan/orna i sammanställningen av kandidatlistor:2)

______________________________________________________________________________________
(Om ingen beteckning föreslås, eller om den föreslagna beteckningen inte kan godkännas, ger central-
nämnden en bokstavsbeteckning åt en kandidatlista som ställts upp av en valmansförening. Kandidatlista/or
som ställts upp av en etablerad politisk förening får en beteckning som utgörs av föreningens registrerade
namn).

Jag försäkrar att kandidaterna är valbara.

Jag försäkrar också att undertecknarna av stiftelseurkunden för valmansföreningen är röstberättigade
i lagtingsvalet och att de egenhändigt har undertecknat stiftelseurkunden (utelämnas om anhållan
görs av en etablerad politisk förening).

Samtidigt meddelar jag att valmansföreningen/den etablerade politiska föreningen har ingått valförbund
med de valmansföreningar och etablerade politiska föreningar (det obehövliga utelämnas)  som framgår
av den anmälan som samtidigt med denna anhållan har ingetts till centralnämnden (utelämnas om
valmansföreningen/den etablerade politiska föreningen inte ingått valförbund).

……………………….. den …………………..20……..

……………………………………………………………
(Egenhändig underskrift)          

……………………………………………………………
(Namnförtydligande)          

……………………………………………………………
(Postadress)          

……………………………………………………………
(Telefon, fax, e-post)          

Bilagor:
 - kandidatlista/or (formulär 5 19). Endast en etablerad politisk förening får anmäla flera kandidatlistor.
 - kandidaternas skriftliga medgivande att ta emot uppdrag som lagtingsledamot samt deras försäkran att de inte
   samtyckt till att bli uppställda som kandidater på någon annan kandidatlista för lagtingsvalet (formulär 6 19).
 - om anmälan görs av en valmansförening dessutom stiftelseurkunden för valmansföreningen (formulär 1 19).
 - om anmälan görs av en etablerad politisk förening dessutom ett protokollsutdrag från det organ som fattade
   beslutet om anmälan och utsåg valombudet samt ett av patent- och registerstyrelsen utfärdat utdrag ur vilket
   föreningens registrerade namn och dess namntecknare framgår.
____________
1) Anmälan får även göras av en därtill befullmäktigad person eller av valombudet för ett valförbund i vilket
   valmansföreningen/den etablerade politiska föreningen ingår.
2) Ifall anmälan görs av en valmansförening och förslaget till beteckning innehåller namnet på en förening som finns
   i föreningsregistret, ska föreningen ha gett bevisligt tillstånd. Ifall anmälan görs av en etablerad politisk förening
   ska föreningens registrerade namn ingå i beteckningen. I det fallet behövs inget särskild tillstånd. Om valmans-
   föreningen/den etablerade politiska föreningen ingått valförbund ifylls inte denna punkt.

Till centralnämnden för lagtingsval



ANMÄLAN AV KANDIDATER
TILL KOMMUNALVALET

Den valmansförening/lokala förening/etablerade kommunala politiska förening (det obehövliga utelämnas)
som jag är ombud för anmäler bifogade kandidatlista/-or (det obehövliga utelämnas - endast en
etablerad kommunal politisk förening får anmäla flera kandidatlistor) till kommunalvalet.

Förslag till beteckning för kandidatlistan i sammanställningen av kandidatlistor:

______________________________________________________________________________________________
(Förslaget ska innehålla den etablerade politiska föreningens namn ifall anmälan görs av en etablerad
kommunal politisk förening eller en lokal förening. En valmansförening som föreslår en beteckning
som innehåller en registrerad förenings namn ska ha fått tillstånd av föreningen. Om ingen beteckning
föreslås, eller om den föreslagna beteckningen inte kan godkännas, ger centralvalnämnden en bokstavs-
beteckning åt en kandidatlista som anmälts av en valmansförening).

Jag försäkrar att kandidaterna på den/de bifogade kandidatlistan/-orna är valbara.

Jag försäkrar också att undertecknarna av stiftelseurkunden för valmansföreningen är röstberättigade i
kommunalvalet och att de egenhändigt har undertecknat stiftelseurkunden (utelämnas om anmälan görs
av en lokal förening eller en etablerad kommunal politisk förening).

Samtidigt meddelar jag att valmansföreningen/den lokala föreningen/den etablerade kommunala 
politiska föreningen (det obehövliga stryks) har ingått valförbund med de andra kandidatlistor som
framgår av den anmälan som samtidigt med denna anmälan har ingetts till centralnämnden (ute-
lämnas om valförbund inte har ingåtts).

……….............................……………….. den …………………..20……..

…………….......................................………………………………………………
(Egenhändig underskrift)          

………………………......................................……………………………………
(Namnförtydligande)          

……………………….......................................……………………………………
(Postadress)          

……………………….......................................……………………………………
(Telefon, fax, e-post)          

Bilagor

1. För alla:

 - kandidatlista/-or (formulär 5 19). Endast en etablerad kommunal politisk förening får anmäla flera kandidatlistor.
 - kandidaternas skriftliga medgivande att motta uppdrag som fullmäktigeledamot samt deras försäkran att de inte
   samtyckt till att bli uppställda som kandidater på någon annan kandidatlista (formulär 7 19)

2. För valmansföreningar dessutom:

 - stiftelseurkund (formulär 2 19).

3. För etablerade kommunala politiska föreningar dessutom:

 - protokollsutdrag från det organ som fattade beslutet om anmälan och utsåg valombudet.
 - ett av patent- och registerstyrelsen utfärdat utdrag ur vilket föreningens registrerade namn och dess namn-
   tecknare framgår.

4. För lokala föreningar dessutom:

 - protokollsutdrag från det möte som fattade beslutet om anmälan, utsåg valombudet och gav ombudet
   fullmakt att anmäla föreningens kandidatlista under den etablerade politiska föreningens namn.
 - ett meddelande från den etablerade politiska förening som gett den lokala föreningen rätt att företräda den.
 - namn och kontaktuppgifter för den etablerade föreningens valombud och ersättare i kommunen samt fullmakt för dem.

Till den kommunala centralvalnämnden



KANDIDATLISTA
Anmäld av:                                                 i lagtingsvalet/kommunalvalet (stryk det obehövliga)

Kandidaterna uppräknas i den ordning som de ska ha i sammanställningen av kandidatlistorna.
Enpersonslistor kan skrivas in i en lista. Sätt ett kryss i rutan om kandidaterna nedan ska bilda enpersonslistor:
(numreringen av kandidaterna ändras efter lottning)

Nr Efternamn Förnamn titel, yrke, syssla (högst två uttryck) Hemort*)
Mall: Andersson Aspirantina sjukskötare, lagtingsledamot Kattby

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

*) I en lista som gäller lagtingval anges kandidaternas hemkommun, i en lista som gäller kommunalval kan kandidaternas adress, hemby eller annan i kommunen känd geografisk bestämning anges.



27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

*) I en lista som gäller lagtingval anges kandidaternas hemkommun, i en lista som gäller kommunalval kan kandidaternas adress, hemby eller annan i kommunen känd geografisk bestämning anges.



MEDGIVANDE AV KANDIDAT
I LAGTINGSVALET

 KANDIDATENS NAMN1)

(släktnamn)                                  (förnamn)

 Personbeteckning

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

Jag samtycker härmed till att ställa upp som kandidat i det lagtingsval som förrättas detta
år och att ta emot uppdraget som lagtingsledamot.

Jag försäkrar att jag inte har samtyckt till att bli uppställd som kandidat på någon annan
kandidatlista.

……………………….. den …………………..20……..

……………………………………………………………
(egenhändig underskrift)          

1) Namnet bör överensstämma med det som uppges på kandidatlistan.



MEDGIVANDE AV KANDIDAT
I KOMMUNALVALET

 KANDIDATENS NAMN1)

(släktnamn)                                  (förnamn)

 Personbeteckning

 Titel, yrke eller syssla

 Hemkommun

Jag samtycker härmed till att ställa upp som kandidat i det kommunalval som förrättas
detta år och att ta emot kommunfullmäktigeuppdraget.

Jag försäkrar att jag inte har samtyckt till att bli uppställd som kandidat på någon annan
kandidatlista.

……………………….. den …………………..20……..

……………………………………………………………
(egenhändig underskrift)          

1) Namnet bör överensstämma med det som uppges på kandidatlistan.



Bilaga 8 ANMÄLAN OM ÖVERENSKOMMELSE
OM VALFÖRBUND I LAGTINGSVALET

Vi undertecknade valombud, som befullmäktigats av valmansföreningar som har bildats för lagtingsvalet
och av etablerade politiska föreningar (det obehövliga utelämnas), anmäler att dessa har kommit överens om att
samverka med varandra för valet genom att bilda ett valförbund.

Vårt förslag till beteckning för valförbundet i sammanställningen av kandidatlistor1)

________________________________________________________________
(Om ingen beteckning föreslås, eller om den föreslagna beteckningen inte kan godkännas, ger centralnämnden
en bokstavsbeteckning åt valförbundet. Om en etablerad politisk förening deltar i valförbundet ska dock
föreningens registrerade namn ingå i beteckningen).

Fullmakter för undertecknade valombud att ingå valförbund framgår av stiftelseurkunderna genom vilka respektive
valmansförening har bildats och av protokollsutdragen från respektive etablerade politiska förenings förenings-
möten (det obehövliga utelämnas). Dessa handlingar bifogas.

Till valombud för valförbundet och valombudets ersättare befullmäktigas undertecknade valombud:

 VALFÖRBUNDETS
 VALOMBUD

 Postadress
 Telefon, fax, e-post
 VALOMBUDETS
 ERSÄTTARE

 Postadress
 Telefon, fax, e-post

………………...............……….. den …………………..20……..
Underskrifter:

EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT
(valförbundets valombud)

Namnförtydligande

EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT
(valombudets ersättare)

Namnförtydligande

EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT

Namnförtydligande
o.s.v.

1) Ifall i beteckningen ingår i föreningsregistret infört namn, ska valmansföreningarna ha utverkat bevisligt tillstånd 
   av föreningen.

Till centralnämnden för lagtingsval



ANMÄLAN OM ÖVERENSKOMMELSE
OM VALFÖRBUND I KOMMUNALVALET

Vi undertecknade valombud, som befullmäktigats av valmansföreningar som bildats för kommunalvalet
innevarande år av etablerade kommunala politiska föreningar och av lokala föreningar (det obehövliga
utelämnas), anmäler att dessa har överenskommit att samverka med varandra för valet genom att bilda
ett valförbund.

Vårt förslag till beteckning för valförbundet i sammanställningen av kandidatlistor:1

______________________________________________________________________________________
(Om ingen beteckning föreslås, eller om den föreslagna beteckningen inte kan godkännas, ger centralvalnämnden
en bokstavsbeteckning åt valförbundet)

Fullmakter för undertecknade valombud att ingå valförbund framgår av stiftelseurkunderna varigenom respek-
tive valmansförening bildats och av protokollsutdragen från respektive etablerade kommunala politiska
förenings och/eller lokala förenings föreningsmöten (det obehövliga utelämnas).  Dessa handlingar bifogas.

Till valombud för valförbundet och valombudets ersättare befullmäktigas undertecknade valombud:

 VALFÖRBUNDETS
 VALOMBUD

 Postadress
 Telefon, fax, e-post
 VALOMBUDETS
 ERSÄTTARE

 Postadress
 Telefon, fax, e-post

…………………...............…….. den ………………….. 20……..
 Underskrifter:

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT
 (valförbundets valombud)

 Namnförtydligande

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT
(valombudets ersättare)

 Namnförtydligande

 EGENHÄNDIG UNDERSKRIFT

 Namnförtydligande
o.s.v.

____________
1) Ifall förslaget till beteckning innehåller namnet på en förening som finns i föreningsregistret ska föreningen ha
  gett bevisligt tillstånd. Ifall en etablerad kommunal politisk förening ingår i valförbundet ska föreningens
  registrerade namn ingå i beteckningen. Likaså ska den etablerade politiska föreningens namn ingå, ifall en
  lokal förening deltar. I dessa fall behövs inget särskilt tillstånd.

Till den kommunala centralvalnämnden



YRKANDE PÅ RÄTTELSE I RÖSTRÄTTSREGISTRET 
 

Till Centralnämnden för lagtingsval 

 

PERSON SOM YRKANDET GÄLLER 

 

Släktnamn (även tidigare)  _____________________________________  

Förnamn  _____________________________________  

Personnummer  _____________________________________  

Postadress den 1 september 2019  _____________________________________  

Nuvarande postadress  _____________________________________  

E-post  _____________________________________  

Telefon, dagtid  _____________________________________  

Röstningsområde, om känt  _____________________________________  

 

YRKANDE PÅ RÄTTELSE  

Jag yrkar på rättelse i rösträttsregistret på följande grund (kryssa för en ruta) 

 jag har utelämnats ur rösträttsregistret 

 i rösträttsregistret har antecknats att jag saknar rösträtt i ______________valet 

 i rösträttsregistret har oriktigt antecknats att jag _________________________  

  _______________________________________________________________ 

 

Ytterligare motiveringar _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

________________________________ den ____________ 2019 

 

 

Underskrift  _______________________________________ 



BESTÄLLNING AV BREVRÖSTNINGSHANDLINGAR 
 

 

Till den kommunala centralvalnämnden i _________________________________ (kommun 

där du är röstberättigad. Adressen hittar du på val.ax) 

 

Eftersom jag på grund av vistelse utanför Åland/till följd av sjukdom eller funktionsnedsätt-
ning/annan liknande omständighet (stryk över de alternativ som inte gäller dig) inte kan rösta 
på ett allmänt förtidsröstningsställe eller i en vallokal, beställer jag brevröstningshandlingar. 

 

 Jag har en adress i kommunen och vill att handlingarna ska föras direkt till mig 
och avhämtas efter att jag har röstat. 

 Adressen är: ____________________________________________________ 

 

Adress dit handlingarna annars ska skickas: 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
________________________________ den ____________ 2019 

 

 

Underskrift  _______________________________________ 
 

Namnförtydligande _______________________________________ 

 

   



LAGTINGS- OCH KOMMUNALVAL 2019

FÖLJEBREV FÖR RÖSTANDE SOM FÖRTIDSRÖSTAR PER BREV

Till kommunala centralvalnämnden i
(kommunens 
namn) ...............................................................

(adress) ...............................................................

(postadress) ...............................................................

Se anvisningen på baksidan!

Om du bifogar ditt röstkort behöver du bara underteckna försäkran i p. 5 nedan

VÄNLIGEN TEXTA!
1. Släktnamn (även tidigare)

2. Förnamn (även tidigare)

3. Personbeteckning eller födelsetid

4. Nuvarande adress

5. Jag har personligen, med bevarande av valhemligheten, ifyllt röstsedeln/-sedlarna och
inlagt den/dem i respektive valkuvert som sedan tillslutits.

Ort och tid: .........................................................................

...........................................................................................
(den röstandes underskrift)

Information om e-val
Ålands landskapsregering prövar ett system för röstning via internet i årets val. Systemet är
tillgängligt endast för personer som är bosatta utanför Åland, och internetröstning är denna
gång möjligt endast i lagtingsvalet. Det finns planer på en utvidgning av möjligheterna till nästa val.

Mera information hittar du på www.val.ax

Skriv gärna dina synpunkter här:

Tack för din medverkan!



LAGTINGS- OCH KOMMUNALVAL 2019

FÖLJEBREV FÖR RÖSTANDE SOM FÖRTIDSRÖSTAR PÅ ETT FÖRTIDSRÖSTNINGSSTÄLLE

Till kommunala centralvalnämnden i
(kommunens 
namn) ...............................................................

(adress) ...............................................................

(postadress) ...............................................................

Om du bifogar ditt röstkort behöver du bara underteckna försäkran i p. 5 nedan

VÄNLIGEN TEXTA!
1. Släktnamn (även tidigare)

2. Förnamn (även tidigare)

3. Personbeteckning eller födelsetid

4. Nuvarande adress

5. Jag har personligen, med bevarande av valhemligheten, ifyllt röstsedeln/-sedlarna och
inlagt den/dem i skilda valkuvert som sedan tillslutits.

.....................................................................................
(den röstandes underskrift)

Följebrevet ska undertecknas i närvaro av valförrättaren eller valbestyrelsen

IFYLLS AV VALMYNDIGHETEN:

Jag intygar att den ovannämnda personen har röstat på det sätt som anges i 
Vallag för Åland 8 kap.

............................................... den ............ oktober 2019

.................................................................................................
(underskrift av valförrättaren eller valbestyrelsens ordförande)



  1
  
  
LAGTINGS- OCH KOMMUNALVAL 2019 
   
 
FÖRTECKNING ÖVER FÖRTIDSRÖSTANDE 
 
 
Datum: ………….. oktober 2019  Blad nr ………….. av …………… blad 
 
 
Ifylld vid förtidsröstning    
 

på det allmänna förtidsröstningsstället i …………………………… kommun 
 
i inrättningen …………………………………………………………..………………………… 

 
 per brev i …………………………………………………………………..……….. kommun 
 
 
Antal röstande: ……………….……… personer, varav ……………………………… män 
(vid brevröstning: antal inkomna brevröstningsförsändelser) 
 
 
Namn 

 
Hemkommun 

 
Röstningsdag 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

Forts. på följande sida
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Namn 

 
Hemkommun 

 
Röstningsdag 

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

 
 
IFYLLS AV VALFÖRRÄTTAREN ELLER VALBESTYRELSEN 
 
Anmärkningar  

 

 

 
Valbiträden som utsetts 
av de röstande 

 

  

  

 
Valbestyrelsens 
medlemmar 

 

  

  

 
 
Underskrift 
 
…………………………………..………………………………………. den ……………………. oktober 2019 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(valförrättaren eller valbestyrelsens ordförande) 



LAGTINGS- OCH KOMMUNALVAL 2019

VALPROTOKOLL FÖRT DEN 20 OKTOBER 2019
Fastställt av Ålands landskapsregering

1. Uppgifter om valet
Protokoll fört vid förrättande av 

  lagtingsval

  kommunalval

i    kommun/stad,

röstningsområde nr ............

Skilda protokoll ska föras för respektive val.

2. Uppgifter om nämndens närvaro
Ordförande närv. kl.
Viceordförande närv. kl.
Ledamot närv. kl.
Ledamot närv. kl.
Ledamot närv. kl.
Ersättare närv. kl.
Ersättare närv. kl.
Ersättare närv. kl.

3. Valbiträden
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

4. Biträden som anlitats av de röstande

Vänd



5. Uppgifter om de röstberättigade
Enligt vallängden är antalet röstberättigade personer i röstnings-
området i det val som avses i detta protokoll

män

kvinnor

SAMMANLAGT

6. Uppgifter om förtidsröstningen
Enligt vallängden är antalet personer som  förtidsröstat i röstnings-
området i det val som avses i detta protokoll

män

kvinnor

SAMMANLAGT

7. Uppgifter om valförrättningen
Sedan ordföranden/viceordföranden i enlighet med 89 § Vallag för
Åland (ÅFS 2019:xx) visat de närvarande att valurnan var tom och
öppnat försändelsen med valsedlar, inleddes valförrättningen
kl. ............... och avslutades kl. ............... .

8. Uppgifter om protokollföringen
Protokollet har förts av

9. Uppgifter om personal som anlitats av nämnden för rösträkningen

10. Uppgifter om närvarande valombud (även befullmäktigade)



11. Valförrättningens avslutande och uppgifter om de röstande
Sedan röstningen förklarats avslutad kl. ........... uttogs alla val-
sedlar ur valurnan och räknades oöppnade. För det val som avses
i detta protokoll befanns deras antal utgöra

Därefter räknades antalet personer som enligt anteckningarna i val-
längden hade utövat sin rösträtt under valdagen .

Enligt vallängden är antalet personer som röstat under valdagen  i
i det val som avses i detta protokoll i röstningsområdet

män

kvinnor

SAMMANLAGT

Om antalet valsedlar avviker från det antal personer som utövat sin
rösträtt enligt vallängden, anges den troliga orsaken här:

De på valdagen avgivna rösternas fördelning framgår av bilagan.
(bilagan ifylls skilt för vardera valet på för ändamålet avsedd blankett)

Bilagan ifylls inte om den kommunala centralnämnden har fattat 
beslut enligt 94 § (röstningsområde med högst 100 röstberättigade)
eller 64 § i vallagen (högst 25 förtidsröstande i kommunalvalet).

Valsedlarna inlades i ............ försändelser, som förseglades på 
angivet sätt kl. ............

12. Underskrifter
Protokollet har blivit uppläst och justerat.
Ordförande/viceordförande:
Medlem:

13. Bilagor
Rösternas fördelning (för det val som avses i detta protokoll)
Fullmakter för personer som befullmäktigats av valombud
Protokollet jämte valsedlarna inlämnas till respektive centralnämnd
enligt deras anvisningar.



14. Eventuella tillägg och kommentarer:
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