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LAGUTSKOTTETS betänkande NI? 9/1954 med an-

ledning av landstingsman Carl Holm~vists hem

ställningsmotion om sådan ändring av nu gällan 

de vallag för landstingsmannaval, att de vid 

riksdagsval förekommande små valsedlarna även 

kunna tagas i bru.."k vid lands tingsmannaval. 

Förenämnda motion, varöver landstinget inbegärt lagutskottets ut

låtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

Lagen om riksdagsmannaval av den 18 april 1952, varigenom lagen av 

den 31 januari l_,,35 angående riksdagsmannaval jämte däri senare vid

tagna ändringar upphävdes, inför s.k. små valsedlar såsom obligatorisk 

vid riksdagsmannaval. Lagändringen har företagits i syfte att nedbrin

ga kostnaderna för valen och inbespara arbete vid uträkning av val

resultatet. Systemet med den nya valsedeltypen har onekligen många 

fördelar och användningen av valsedeln vid valet bör icke bereda 

några större svJ.righeter för de röstande i allmänhet. Emellertid äro 

erfarenheterna från senaste !riksdagsmannaval den 7-8 dennes, då 

denna valsedel första gången användes, icke enbart positiva. Sär

skilt synes valsedeln hava berett gm1la och sjuka :personer vissa sv~~ri 

heter och det kan tänkas, att en stor del av de röster, som vid valet 

blivit kas s erade; gått förlorade genom otydliga sifferbeteckningar. 

Förutsättning för att den nya typen valsedlar skall t~gas =-. i använd .... 

ning vid landstingsmannavalen är att risken för misstag vid ut~vandet 

av rösträtten i största mö jliga mån elimineras. Det bör därför in

skärpas, att valnämnderna skola anlita kunniga och omdömesgilla val

biträden och att de röstande kunna f~ de anvisningar, varav de äro i 

behov. 

Utskottet, som icke har något enot e.tt frå gan beredes i landskaps

styreilis en, men som icke direkt vill förorda motionärens förslag, får 

med hänvisning till ovan.sagda för lanc,;J tinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville giva landskapssty

relsen i upp drag att taga under övervägande, 

huruvida till I'i::i,ckliga skäl tala för inf ö

randet av s.k. små valsedlar vid landstings 

mannavalen, samt till landstinget inkomma 

med härav betingat utlåtande och förslag. 
Mariehamn den 11 mars 1954. 
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Herman Matts s on. L:-.~~~ ~ 
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Närvarande i utskottet: Herman M.:::.. t-~sson, ordförande, Jan Erik 

Eriksson, Paul Puvc:::.ls, Eliel Persson och Gösta Nordman. 


