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LAGUTSKOTTETS

bet änk and e N:o 17

i anl edn ing av Landskapsnärnnd
ens
fra ms täl lni ng rör and e et t
til l
La nd sti ng et inkommet för sla
g til l
va lla g för lan dsk ape t.

Se dan La nd sti ng et den 28
inn eva ran de november för utl
åta nd e til l
La gu tsk ott et rem itt era t för
enä mn da fra ms täl lni ng jäm
te för sla g til l
va lla g, får Ut sk ott et i an
led nin g där.av vör dsa mt fra mh
åll a föl jan de:
Vid gen cm gåe nde t av sag da
för sla g til l va lla g har Ut
sko tte t med beakt and e av La nds kap snä mn den
s fra ms täl lni ng i anl edn ing
av detsamma anse tt sig kun na för sin de
l god kän na ifr åga var and e för
sla g med und ant ag
av de §§ , med avs een de å
vil ka Ut sko tte t här ned an
kommer att fra ms täl la fö rsl ag til l än 1ri ng .
Ti ll c.enna. § :t>orde fog as
ett 2 rnorn., sål yd and e: "Är
ord för and e eller leda?not. i cen tra J.r, äm nde
n up pst äll d såsom kan did at
til + lan dst ing sman elle:.:- på ann at sä tt jäv
ig, trä de sup ple ant i han s
stä :\.l e."
En lig t Ut sk ott ets åsi kt bor
de näm lig en ord för and e ell er
led am ot av
cen tra lnä mn de n ick e til låt
as gra nsk a ka nd ida tli sto r,
å vil ka han s ege t
namn fin ne s up pta .ge t, ell
er avg öra frå go r, som han
av nys s ber örd orsak el le r på gru nd av ann
an anl edn ing kunde ans es var
a jäv ig.
den na §:s 1 mom. sta dg as att
til lsä tta nd et av valnämnd ank
ommer
å ko m m un ~a ow Q sam
t att valnämnden bör be stå
av ord för and e och
··11
d av kommunala va l i all mä
fyr a led am öte r, Då ve rks ta
nhe t är anf öran e
tro tt ko mm un alf ull mä kti· ge, t 0 rde J•ämväl uts een de av valnämnd läm
_
pli r i valnämnd öas kar Ut sko tga st kun na ava··1 v as de"~'amma An tal et 1 e d am..~te
,
·
"
d tt t 1· 11 två emedan
de tta an tal för de up pg ift er,
tet fa :,ae sa
·
·som an,
o
••
d
t
k omma pa va lna mn , otel! va ra all de les til lrä ck lig t.
,i.
01
Sag da m ~ fin ge sa u nda föl jan de lyd els e: "J va rje kommun sko la
.
av J. anu ar i månad det år, und er vil ke t titig e i bö-- r Jan
kommuna lfu llmek
·
t 1an dst ing sm ann avr l til län
da ga" r, til lsä tta
den av tre år frå n sen a3
e
rdf öra nd e och' /tv å medlemmar,
en val näm r.d , be st §.ende av
för att iR
en o
!'I.I'
.
1 a.nds t ing sm ann lv'a l . j)of
·.i_c_k ska ll, om på gru nd
nom kommunen fö rrä tta
av
1

0

t ...

\

I
!

- 2 ..

pr es ide nte ns för ord na nd e
ny a va l fö rrä tta s, ny val
näm nd uts es i jan ua r~
månad år et ef ter de t, va
run de r sag da va l äg t rum
.

u..:_

En lig t mom. 3 i de nn a§
sk all dä ri om för mä lt til lkä
nn ag iva nd e an slå s i de t hu s, dä r kommu
nalstämma hå lle s. Ut sk ott
et an ser de t va ra mera än da må lse nli gt, at t et
t såd an t til lkä nn ag iva nd e
an slo ge s i de t hu s,
dä r kommunala sam ma ntr äde
n hå lla s.
De tta moment bo rde dä rfö
r eP hå lla föl jan de inn eh
åll : " Så dan t til l~rä nna gi van de inl äm na s un
de r om sla g, va rå emot tag are
ns namn och bondmgsor t äro tec kn ad e, å nä rm
ast e po sta ns tal t; do ck är
nämnden ob eta ge t att
lå ta på an na t sä tt tiJ _ls
täl la honom det sam ma . Är
han s bo nin gso rt ick e
kä nd , an slå s til lkä nn ag iva
nd et å läm pli gt stä lle i
de t hu s, dä r kommuna•
la sam me .nt räd en hå lla s,
och i sta d i råd hu set .
§ l 7.

En lig t Ut sk ott ets tan ke
vo re de t ur syn pu nk ten. av
at--t.f0rekomm~
ev en tu elt on öd igt sto rt
an ta l-• ~ uta n eft ert an ke
up pg jor da lis to r
läm pli ga re, om de t fö r
bil da nd e av va lm an sfö ren
ing erf orr u:, ad~ s m~nst
20 va lm än i stä lle t för
,så so m i §:n nu för esk riv
es,
tor de uta n sv åri gh et fås
i an tyt t sy fte ho pb rag t.
De nn a § bo rde sål un da lyd
a: "Hava val mä n til l et t
an t.al av mi nst
t jug u genom en av dem un de rte ck na d sk rif t
sam ma nsl uti t sig för vis st
lan ds tin gs ma nn av a1 Samt i av sk rif ten nämnt den
ell er de pe rso ne r, om
vi lk as vä lja nd e de en ats ' va re såd an va lm an sfö ren ing
be rät tig ad att hos
ce ntr aln äm nd en an hå lla , tt f öre nin ge ns ka nd ida tli sta
a
off en tli gg öre s
oc h in fö re s i de n va lse
v·i lke n sk all vid va let anv
de l,
änd as. "

ti~~~

§ 18 -

Då en lig t Ut. sk ot tet s fö rsl ag sup ple an t ick e sk all få up pta gas å
ka nd id atl ist a, bo rde f ran §:n s 1 mom. orden .• 11 samt far fo"r de ...~ 21 och
en su pp lea n t " utg å och momentet dä rfö r omre22 § § näm nd a fa ll up p t
ag a
.
1m an sfö ren ing bil da s' sk all
an dJg erb .S sål yd an de : 11 Skr ift va rig en om va
'
~ .
r··r mi nst en av för eh inn eh åll (oe my nd iga
nd e o
g iva fö ren ing en s he mo rt oc
ombudsman i sak en , sa oc k va ra dag tec knin ge ns me dle mm ar at t va ra de ss
.. t tre
up pta ga namnen ao de per som er i h ogs
ha d. Ka nd ida tli S t an bö r ty dl ig t
11 r
t·1
1 1a nd sti ng sm än , och de ssa s yrk e e e
1
fö
res
las
cil l an ta le t, vi la
k
•

0

O

O
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§ 19.

Det i 3 mom. av denna § f"
k .
ores rivna officiella bevittnandet anser
Jtskottet icke vara av behoyet påkallat
och föreslår därför, att ombuds,1ans egenhändiga namnteckning kunde bestyrkas
av tvenne vittnen med angivande av deras yrke och hemvist. renligget
härmed borde åt berörda
moment givas följande lydelse: "Ombudsmannens
egenhändiga namnteckning
å ansökning skall vara av två vittnen med angivande av deras yrke och
hemvist bestyrkt. 11
§ 21.

På grund av förslaget till ändring av§ 18 följer därav att 2 mom.
i denna§ bo··r h e lt och hallet utgå.
0

§ 24.

I 2 mom. av denna§ omförmäld förklaring torde lämpligast kunna ske
genom valmansföreningarnas ombudsmän, varför oo/vdå enligt åberopade moment denne. anmälningsskyldighet åvälves valmansföreningarna, utskottet
skulle önska giva nämnda moment

följande lydelse: "Om sådan sammanslut-

ning böra de i valförbundet ingående valmansföreningarnas ombudsmän göra anmälan hos centralnämnden."
§ 25.
I enlighet med förslaget till omformulering av 2 mom. i§ 24 borde
§ 25 er.hålla följande innehåll:

11

Anmälan, som i § 24 nämnts, skall ske

skriftligen samt upptaga samtliga kandidatL.stor, v.ilka de i valförbundet ingående valmansföreningarna slutligen uppställt.

,

'

Sådan anmälan, vilken må göras i en skrtft, skall vara dagtecknad
och av ombudsmannen underskriven, varhos deras namnteckningar böra vara
så bestyrkta, som i§ 19 föreskrives."
§ 3L

på av Landskapsnämnden framhållaa ·skäl föreslås, att 1 och 3: mom.
i denna § bleve. på följande sätt omformulerade, nämligen: "Centralnämnden vidta.ge härå genast åtgärd att samtliga med ordningsnummer försedda
kandidatlistor, envar med sin överskrift, varda sålurid.a sammanställda,
[;'.tt de ingå

J...

samma sida av ett blad i ordningsföljd efter envars ord-

ningsnummer oc h avs k 1. ld a fra n varandra genom tydliga linJ·er,"'
0

"Vid sarmr,a tillfäJ.le upptages ock till prövning ansökan, som utan
sökandenes vållande sentida inkommit, Finne5 ansölmingen då behörchg,

- 4 ...

027

..
.jltl.rde kand idatli stan sarsk
ilt
orrent 11 ggjord
· 32.
såsom ne dan stadga s '"
På nyss anför da
grund er bord
e . åter· denn
a § inneh ålla ett sålydande
st,adg ande ~ u Så snart den 1 §
·
31 föres,..:...1
. •
c:kall densamma samt . l. det f e.11·
. ,u·. vna s ammanställningen skett,
, som
0
·
skilda kand idatli stan införa s två
ånmtörl'nält s i § 31 mom. 2' den särpet utkommande tidni n g, vari land g ger å första sid an i den i landsk aske.p~myndighet
ernas allmänna förfog anras."
tliggö
ö.en offen

Enlig t f örslaga"':. t

..
ng av §§ 18 och 2
and'.l'.'i
.. orden i 2 m
. 1 bara
om.
ElV
av ~ 33: "med u'-·esl
u.;:.· El!",d.':l
V
supple anter" ut å
g ' Detta moments lydels e
bleve sålun da: ''Häre fter
lednin
skall, med
g av godkända anmälningar ,.sam•··
manr. tällnin gen behör igen
rättas och alla till samma valför bund hörande
kand idatli stor däri så samma nföras under gemensam övers krift och avskil •
111
- ..L. . •

da från övrig a listo r, a.,+t förbun det och de kandi datlis tor, vilka detta
omfat tar, tydlig en frams tå. 11
§ 35.

. grun d av ovan föresl agna ändrin gar erhåll a
1 mom. i denna § bör på
.
följan de inneh åll: Il Jämte va l se dl ar tillha ndahå lles valnämnderna till~
va,}"stämpel
räckl igt antal exemp lar av va1 se de 1n pa° fä·?~a t pappe r samt
- 1n böra på läinpJ.· ,t gt sätt
med tillbe hör. Sistsa gda exemp lar a v va l se~e
sprid as bland bediol kning en.

11

~- 46.
ås
UndeE hänvi sning till ändrin gsförs lacet beträf fande § 3, föresl
valfö rrättföljan de lydel se för 1 mom. i § 46, närnli~ en: "Då uppeh åll i
sigill
ninge n göres , skall valurn an förseg las med minst två närvar andes
ttes bör
och sätta s i säker t förva r. När förrät tning en däref ter fortsä
en
nämnd en, innan förse gling en bortta ges, förvis sa sig om att sigill
äro obrut na . 11
§ 47.

nde
UndAr samma hänvi sning föres lås för denna §;s 2 mom. ett sålyda
avgi·v na valse dlar in~ägg as häref ter i hållfa st om·
inneh å ll: "Sam tliga
sigil l,
slag, varå min~t två av valnäm ndens medlewma:r så anbrin ga sina
att omslRge.t är omso rgsfu llt förse glat.
/,'

57,
H'n l ; IJ't.

försla g kan danna § saklö st helt och
..
Lands ka.psn amnde ns

1iä11et utg å, och lika så ku nna från
§ 61

.::.- -

mom. 1 p. c

ord en:

n och

§ 57" s t ryk as.

§ .62.
Då Uts mot tet Vid beh and ling·e· n. av ären det r..
d
oran e land stin gso rdni n.

. ·
..
gen for esla g1t , att land stin gsm ä nnen s· anta l Sku lle min skas till 24
'
t
följ er där av, att tale t tre ttio 1 § 62 utb y es emot tjug ufy ra och att
den na§ komme att lyd a på sät t som följ er: "Sed an sam tlig a kan dida ter

sålu nda ord nats efte r stor leke n av sina slut liga jäm före lset al, förk larar cen tral näm nde n de främ sta tJ·u gufy ra vara vald a, late r samma dag geagiv a, med upp gift till ika
nom ans lag i näm nden s förr um däro m tillk änn
äda i de vald as stäl le, och utvilk a ifa ll av avg ång skol a. närm ast intr
av de vald a.
färd ar ofö rdrö jlig en full mak t för env ar

I •

0

§ 69.

er att åt l moin. i § 69
Jäm likt änd ring sför slag et röra nde § 32 följ
-.
und errä tta land sast
gen
ll
ska
den
ämn
traln
"cen
give s följ and e inn ehå ll:
om vale ts utgå ng samt offe ntli g~
höv ding en i land ska pet och valn ämn dern a
1 såda n tidn ing ,i vilk en la.ndgör a densamma och de vald as jäm före lset al
skap smy ndig hete rnas förf oga nde n kun göra s."
uts kot tet får fört y vörd sam t före slå:
det Lan dsti nge t vill e anta ga ovannämnda förs lag till vall ag för
land ska pet, dock med beak tand e av
de av ut.s kott et gjor da förs lage n
.· ~än dri ng av ovan närmare angi vna
•
para g1•a .fer.

,·
Mar ieha mn, den

~
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