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STORA UTSKOTTETS betänkande N:o 1/1941 i an

ledning av landskapsnämndens framställning till 
Ålands landsting med förslag till landskapslag om 
kommunal vallag för landskapet Åland. 

Landstinget, som i -ärendet fått mottaga lagutskottets betänkan
de N:o 1/1941, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet, som till alla delar omfattar lagutskottets 
förenämnda betänkande, får med anledning härav vördsamt föreslå 

att landstinget ville antaga nedanstående 
landskapslag om kommunala val i landskapet 
,\land. 



rlag 21/2 -25 
llag 14/7 -25 

-
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"På framställn. ing av Ålands landskapsnämnd har Ålands l I andst1 

tagit nedanståe~de l'lg ~~ .. · 

L a n d s k a p s l B g 

om kommunala val i landskapet Åland. 

Kap. I. 

Röstningsområden och valmyndigheter~ 

§ 1 • . 

Ordinarie val av fullmäktige, varom stadgas i kommunallage 
n .f'o :r, 

landskommunerna i landskapet Åland ~ch landskapslagen O k 
m omrnuna1 .. 

förvaltning i Mariehamn, skall vidtaga den 4 december och 1 s utföras 
sannna eller, om fullmäktige så bestämma, följande dag. 

om-förrättande av fyllnadsval stadgas i § 45~ 

§ 2. 

rlag 27/11 ~17 Varje kommun utgör en valkrets och skall av fullmäktige indelas 

- - , .· ,,.i _ råstfiingsområden enligt samma grunder, som gälla beträffande val 

av landstingsmän. 

rlag 21/2 -25 
llag 13/7 " 

Denna indelning skall, även om besvär mot beslut i ä rendet an

förts, förbliva gällande, tills utslag i saken vunnit l a g a kraft. 

§ 3. 

För valets förrättande utse D'.ullmäktige i juni månad av det år, \ 

varunder val av fullmäktige skall verkställas, bland konnnunens val-

···bara medlennnar en centralnämnd, bestående av en ordfö rande och fyra 

ledamöter, ·av vilka fullmäktige förordna en till viceordförande, 

jämte fyra ersättare samt, där kommunen är indelad i röstningsom

råden, särskilt för varje sådant område en valnämnd, bestående av 

en ordrörande och två ledamöter, av vilka fullmäktige förordna den 

ena till viceordförande, jämte tre ersättare; och fortgår tiden för 

deras uppdrag, till dess nya nämnder utsetts. 

Dör ordförande, ledamot eller ersättare i central- eller val

nämnd eller avgår han till följd av bortflyttning eller annan 1aga 

orsak, innan tiden för hans befattning är ute, skall fyllna.dsval 

verkställas. 

Kap. II. 

Vallängd. 

§ 4. 
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För varje rlag 21/2-25 
nag 14/7 " · 
§ 5 vallag upprättas av 

_..::t .._ 0 ad vallängd röstningsområde skall inom augu.1'51.~an 
, · · 11gt årets områdets valnämnd. I vallängden införas en 

för'Ål 20/8 
-24. mantalslängd samtliga inom röstningsområdet bosatta medlemmar av, 

kommunen, vtlka före ingången ttv det löpande året fyllt tjhguettår. 

Är omständighet veterlig, som utesluter någon i längden antecknad , 

person från valrätt, skall därom antecknas vid hans namn i längden. 

Valnämnden bör underskriva vallängden. 

Är staden Mariehamn indelad i röstningsområden, ankommer det 

å magistrat-en att för varje sådant område upprätta erforderlig val

längd; och gälla för övrigt beträffande magistraten vad i § § 5 , 6 

och 7 stadgas om vallängd. 

Vederbörarxie mantals- eller häro.dsskrivare skall det år, då 

val av fullmäktige skall verkställas, före augusti månads ·ingång 

emot stadgad avgift till valnämnd översända förteckning över alla 

enligt det löpande årets mantalslängd inom röstningsområdet bosatta 

personer, vilka _fyllt tjuguett ~- Förteckningen införes på veder

börligen fastställdn blanketter. 

Vederbörande prästerskap och församlingsför~ståndare samt man

~als- och häradsskrivare, länsman och stadsfiskal äro skyldiga 

att lämna valnämnd erforderliga upplysningar. 

§ 5. 

rlag 27/11-17 Vallängd skall från och med den 1 september till och med den 

is i samma månad vara å lämpligt ställe inom röstningsområdet un

der behörig tillsyn framlagd för granskning, varom bör tillkänna

givas i den ordning, som angående kommunala tillkännagivanden är 

gällande. 

rlag J.7/11-J.7 Har röstberättigad madlem av kommunen utelllmnats från v alläng-

den och vill han begära rättelse, framställe sitt yrkande skrift

ligen e~ler muntligen vid valnänmdens sammanträde den 2 oktober 

~ller ingive därförinnan sitt yrka.n~e, på rättelse, skrifbligen av

fattat, till valnämndens ordförande. Förmenar någon, att annan 

person obehörigen upptagits i vallängden, och vill han begära rät• 

telse, skall yrka.me om rättelse skriftligen inlämnas till valnäm

dens ordförande senast den 20 september. 

!nnehåller skrift ·yrkande, att någon i vnllängden upptagen skall 

avf~ras från längden, utfärda ordföranden senast den 24 september 



\ 

t58 
tillkännagivande härom till denne mec;i -_ ~nv~·sning., a t ·t han ä:r 1. 

t t··11 taga del tillfälle att å angive sa e 

under f'örloppe~ av september 

11g f'örklaring. 

månad till 

av_skrif'ten och sena ·· st 
valnämnden ing~va sk · l'1tt ... 

Sådant tillkännagivande i f lämnas till postbef'ordran under o~, 

slag., varå emottaga~ens namn och boningsort äro tecknade; dock~~ 

valnämnden obetaget att även på annat sätt. tillställa honom det ... 

samma. Tillkännagivandet s _kall dessutom ans~~-s -~ a~l~~s~~.:'.l~A föt

kommunala tillkänna~ivanden. 
O • 

0 0 ... 0 .-.. . .. . .... ··--• - MO • ~ .... , . . . ....... __ ,_ OO O 

Anmärkningar mot val längd . f'öredragas och avgöras vid valnäJnndens 

sammanträde den 2 oktober. 

Den, som icke nöjes li.t valnämnds beslut., söke däri !'öre den lS 

o}ltober ändring hos länsstyrelsen i landskapet Åland., vilken det 

_ åligger att of'ördröjligen upptag~ ärendet till behandling, delgiva 

valnämnden sitt _utslag i ärendet. Utslaget skall av nämnden kungö• 

ras genom an~lag., på sätt i mom. 3 är stadgat. 

Uti länsstyrelsens utslag f'år ändring sölas i Högsta förvalt

ningsdomstolen senast inom trettio ·dagar efter den dag länsstyrel

sens utslag gavs, denna dag dock 6räkl)ad, och lände därvid till ef•l 

terrättel:se, vad om sådant ändringssök~nde 1 allmänhet är stadgat, I 
likväl sålunda, att besvär även må inom besvärstiden inlämnas till 

länsstyrelsen 1 landskapet Åland f'ör att därif'rån vidare bef'ordras 

Högsta f'.örvaltn1.ngsdomstolen äger genom länsstyrelsen i landska.• 

pet Åland t1.ll valnämnden överstyra sitt i saken givna utslag. 

§ 7. 

rlag 2l/2-25 Har ej yrkande om ändring i vallängden inom f'öreskriven tid 
.lag 14/7 -25 

gjorts hoe valn~en., teckna denna å längden intyg, att densamma 

äg~r laga kra:ft. Har ändringsyrkan:le :framställts, skall valnämnden, 

sedan dess beslut i anledning av yrkandet vunnit laga kra:ft eller 

slutligt utslag på an:förda besvär kommit nämnden till handa, i val• 
I 

längden in:föra av nämnda beslut elle r utslag påkallade räbtelser, 

varefter vallängden åtecknas intyg, att den, sålunda rättad., skall 

vid valet lända till e:fterrättelee. Dock må icke valförrä ttn1tigen 
·, 

hindras elle r dess upphävande föranleda s därav, att slutligt ut-

slag i anledning av på-yrkad rättelse av vallängden icke f'öre val

dagen hunnit givas eller bringas till valnämndens kännedom. 



rlag 24/3-33 

Kap,. .III. 
Valma~sför~nitJEar ocih -valförl:ia 

§ 8 • I 
' ,. , ~ 

859 . 

, Havit ·va.tberä.ttig~de metflemmar ;~··valkrets till ett antal av ~in.s . . . ... .. : , 
1 R i en ·,w d'~m und~rtecknad . . skrift. 'enats att vid u~~att va~ ~östa ·· , r .... , · . 
på ert .. eller flera-. i skrift~n. nänm.da ~rsoner, v~~e ~ådan valmaris-

. . I 

fören:J.ng berättiga~ att . hos c~ntralnämnden anhålla,_ att föreni_ngens 
kandidatlista . offentliggöres ooh införes i den valsedel·, som skall 
användas vid ·vale~. samma perso_n må ej _underteckna 

flera än en sådan s}crift; har. _det.ta skett, --~ör cent;ra~nämnden' h-ån 
samtliga skrU:ter. av;Uigsna hans underskrift~ 

Skrift,., v~_rigenom '7alma~förenj.ng bildas; ska'.ll vara dagtecknad 
oc.h i~ehåJ.la, bemyndiga.nge för en. ~lem av förenl;~e~ att vara des 

· ombu,dsma~ och för en annan att vara dennes ersättal'e, ävensom kan
didatlista, vtlken får upptaga högst dubbelt så många namn som det 

· ,.· · antal fullmäktige, vilket b_ör v.id valet u .tses, och skola kandidater 
nas . namn samt yrke el,ler syssla tydligt angivas. 

§ 9.:, 

rlag 3/12-:37· · Anhållan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista 
göres skriftligen av ombudsman: hos centralnämnd.ens enast den 25 
okt_ober före klockan. tolv Ansökan skall åtfo'1.jas av 
den skrift, varigenom valmansfo1:en1nge~ bildats. I ans~kan ·~kall 
ombudsmannen försäkr·a, att de personer, vilkas namn ingå såsom .un
derskrifter å sagdo. skrift, äro valberättigade · inom kommunen, så 
ock att de egenhändigt undertecknat skriften. 

Upptager valma~sförenings ka ndidatlista person, som jämväl är 
annan vaimansförenings kandidat, vare h an berättigad att få sitt 

.. namn avlägsnat från 11s tan, såframt han icke är medlem· tN valn:ians·• 
föreningen elle r eljest lämnat sitt medgivnnde ntt av föreningen 
upps t ällas s åsom kandida t. Ansökan om sådan ändring av v~qmansföre
ningens ka ndida tlista. skall skriftligen göras _av · de~, som påyrkat 
ändringen, hos centra lnämnden senast den l november . före klocka n 

tolv ., 

r l ag. 3/12-37 

§ 10. · 

va l mansföreningar, vilka vi l j a med v~randra.·. s amve rka .för va l e t., 
kunnn s ammansluta sig till e t t · valf öround. Om anslutning t ill val• 

• • • ·1 .• • I 

förbund bes lut e r - envar val JM,nsförening; v a lmansföre~~g l _i~äl obe• 
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otl i en~m f örenipgen bildats, eller ge ; 

taget att i den skrift, var- ~- - i ' • ' . , n0in 1 
. ' pa.' ·'gå' 'åt en eller ,flera av sina medl I 

särskilt 'be~digande up ra .. -•'. . , exn .. 
... , . . därom fatta b$,lut. 

mar att å röreningens vägnar . -
att därtill a __ .~-slutna va.lmansföl'e,.:;~", 

valförbund bildas sålunda, . . ...... ~ 
.. tta en .skriftlig överenskommelse, 1 Vil, 

gar- härom gemensamt uppra ·, ~ 

rdningsnUJ11111ern för föreningarnas kandidatlisto~ , 
ken bör upptagas o •· 

f .. ningarnas vägnar undertecknas av dessas 0,.,,,. 
och som å valmans ore "" 

budsmän .. Envar ombudsman skall till sin namnunderskrift foga an .. 

in Ordningsnummern för den av honom företrädda ~almans .. teckn gom , 

föreningens kandidatlistag överenskommelsen skall jämväl innehålla 

bemyndigande för en av under.teclmarna att vara vnl~örbundets om

budsman och för en annan att vara dennes ersättare. I överenskom

melsen må för valförbundet föreslås viss rubrik, varom dock cen

tralnämnden äger slutligt bestämma.. 

överenskommelsen skall av valförbundets ombudsman inlämnas tq1 

oentralnämpden senast den 4 november före klockan tolv.----

--Tillika skall .till nämnden_ ingivas valmansföreningarnas be

slut om anslutning till valf'örbundet, eller, där förening uppdra

gi_t åt vissa av sina medlemmar att härom besluta, det åt CEssa giv• 

na betftyfuiigandet, såvitt detsamma ej ingår i den skrift, varigenom 

valmansföreningen bildats, ävensom sagda medlemmars beslut angåen-
. . 

de anslutning till valförbundet. 

valmansförening må icke ingå i flera än ett valförbund. 

Kap. IV• 

Centralnämnds för8eredande å~gärder för valet samt valsedel. 

§ 11. 

rlag 21/2-25 Centralnämnden skall till kännedom meddela, huru många full

mäktige vid det förestående valet skola utses, av vem till valet 

hörarxle handlingar emottagas samt när och var de böra till veder

börande inlämna_s • 

Tillkännagivandet skall ske i den ordning, som beträffande öv

riga kommunala tillkännagivanien är gällande, samt genom anslag 1 

centralnämndens samlingsrum. 

§ 12. 

rlag 3/12-37 Centralnänmden sammanträder den 15 och 27 oktober, den 4 novem• 

ber samt senast dagen efter valet. Vid behov sammanträder nämnden 

även den 1, 10 och 12 november samt å andra dagar, då ärendenas 
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handläggn~ng sådant. -~kalla·r. . _ ·~- ,. , . ; . ,.,. . 

· · Den f5,.a~~t6b$r utfl!rdar ·centralnämnd~ n d'e 1 § 11 omförmälda 
· - · .- -- r • : 

meddelanden·; · . ... 

~n}? oktober· upptager nämnden till g:rånskning och förser med 

ordningsnummer de ansålrningar och kandidatlistor~·som för valmans

föreningarna inlämnats, och·medde1ar dem de valberättigade till kän· 

nedom genom andag i centralnämndens samlingsrum. Finnes ansökan 

i-cke -vara behörigen gjord e'i'ler va_lman.sf!:Sre~ing icke lagligen bil-

. dad, skall ·centralnämn-den meddela 6mbud°iniå.tirien underrättelse att 

ansö~ingen avslagits och uppgiva skälen för avslaget. Tillika böra 

handlingarna till ombudsmannen åter~llas. Var orsaken till .avslå~ 

get. den, att ansökan. :1:.cke varit bshiirigen gjord eller valmansföre• 

_ ning icke lagligen bildats,. vare ombudsmannen befogad att änn'll · 

inom_ fy.rå dagar därefteT ånyo, inlämna handlingarna·; beh~rigen rät• 

_tade., -Dock mä rättel!se i'ake, äga rum i det fall, a) att den skrift~ 

. . varigenom valmansfö:reningen b.11:da ts, ej är undertecknad av erfor-

derugt· ant'!ll .valberättigade medlemmar; b) att den person, som ti}

.lämnaf ansökningen, icke är behörig att företräda föreningen; samt 

.c) att ansökningen inlämnats sentida eller inkommit 1 annan än här

för stadgad· o~dning. 

Den· 1 november granskar nämnde.n de ändringar·, vilka ombudsman 

vid.tagit på grund av den · hOnom enligt mom- 3 tillkommande :riitt 

· Samma dag föredragas inkomna. an$ölmingar om sådån ändring av vai

mansförenings kandidatlista, _~om 1 § 9 mom., 2 omförmäles; böl'ande 

valmansföreningens ombudsman, innan ärende_t . till . slutlig prövning 

upptages, bereda-s tillfälle ·att varda i saken hörd. 

Den 4 novembeT ingår nämnden 1 gt'anskning av inkomna hnndl1ngar ~ 

angående bildande av va.lförbund. Finni:ui de-s'ån icke vnra behörigen "" 

avfattade eller valfBrbundet · lcke vn'l'n lagligen bildat, skall 

nämnden utan dr-öjsmål skriftligen ~ddela valfclroundets ombudsman. 

att valförbundet eller viss vnlninnsförenings anslutning till det~ 

samma ej •kunnat godk[nnas. samt uppgiva skälen för avslaget. De 

telakUghet'~r, som föranlett avslaget,. kunna inom· fyra dagar eäref

ter rättas genom åtgärd av ombudsmannen. Dock må rättelse icke äga 

rum i det fall, a) att överenskommelse, varigenom valför~.t 

bildats,- icke undertecknats av vederbörande valmansföre.n.ing-~ om~ 

budsma.n; b) att be.ulu.t om valma:ns·förening ofn antilutning t~i:i vd"' 

förbund .eller bemyndigande för :vissa per,sotiei- 0:tt ~ f'o"ren1:ngena 



tl9 • 0,2 • . r f'" i .. l ta icke unde·r~:ecknat.~ .,:'~~ oren_ ngena sanit1 vägnar -h~~,o~.:,;b~s u , . . . ··· · . : . . . 1ge, 
· • ._ -~ ~~:.i.t ·behöriga ·:p•ei•s of.ier dE::~-t~~i t i beslut om. val .. medlemmar-; ..,.e ,,_, a,, 0 · :f'o~ 

-. ~ • d} att den persoh. som0 inlämn_at handlingar.,., ... 
bundets bildande, •«:1, 

.. tt företräda valförbundet; e )·~:-ftt valförbundets • · tci_ 
är behorig a ,_ .:•_1 _.. .. 0 lllb'llcla, · 

i 1 .. mriat överensk6mmelsäskr1ften e11er foreskriven 'U.t nian i:c ke n a . . l'eq .. 

å n de .valmånsföreningarnas anslutning till f'örbundet .. ning ang e • ' ij,i,eri, 

f) att handlingarna ·inlämnats sentida eller i annan än hä:r-1>•• . s~ , . ~~ 

stadgad ordningo 

Den 10 november granskar nämnden de ändringar, vilka valförbUtJ.,. 

dets ombudsman med stöd av föregående moment v·1ata.git 1 handlingax,. 

na angående bildande av 

Har valmansförenings 

centralnämnden på därom 

va.lförbund. I 
anslutning till valförbund avslagits, skall 

a.v vo.lma.nsföreninge-ns o~b'udsma.n gjord skr j 
lig anmälan, som bBr inlämnas till nämnden senast ·den 12-novembe~ 

före klockan tolv _<:·:::-__ . __ ~..:.:-: .. ·. ":_ : .. · utesluta föreningens kandidatl1stn 

från den valsedel, som skall vid vo.le t användas. Sådan anmälan kan 

ske antingen 1 den skrift, .var igenom f"dreningen bilda. ts, i stöd av 

ett åt ombudsmannen givet bemyndigande, eller pä grund av en till 

anmälan fogad skriftlig förklaring, undertecknad av mer än hälften 

av f'örerdngens ·medle'mmo.r, och var'i ombudsmannen bemyndigats att vid 
. . 

taga nämnda å.t·gärd. I ·senare f'allet bör ombudsmannen 1 anmälan 

försäkra, ·att underskri:fterna. i sagda förklaring tillkonnnit genom 

egenhl!ndig namnteckning. 

§ 13. 

rlag 3/12-37 Har endast en kandidatlis ta blivit ·:rör valet godkänd, verkställa 

icke särskild valförrättning, utan :för:fare centralnämnden såsom i 

/ .. 

§ ·2a mom. 1 säges. 

Därest två el.Ler flera kandidatlistor :för valet godkänts bör 

centra.:Lnämnden sa.mma.nställa den valsedei, som skall vid valet an

vändas och i -vilken de lagligen bilda.de va.lmans:föreningarnas kan· 

dida.tlistor · intaga.s sålunda ordnade, att till samma ~al:förbund hij

ra.nde kandida.tlietor i nunnnerföljd :förenas under gemensam rubrik 

o.ch avskiljas f'rån a.ndi-n listor på sådant sätt, att det tydligt 

framgår, vilka. kandidatlistor som höra till varje val:förbund. val

:förbundens inbördes ordnings:följd inom samm.o.nställninsen bestämmes 

genom lottning och de utom val:förbund stå.ende kandida tlistorna 1.n-
.. 

ta.gas sist å va.lsedeln, ordnade .efte r ·ordn1.ngsnunnner. 
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. • ·::,,3~zl-::r.:-- ,,,. ... ~ . i.a G • ., t Il 
. Valsedeln ·må ej innehålla annat .. -_. · · brik utvisande 

... _ · . ap. g ~mensam ru , 

för vilket val densamm~ uppgjorts, valförbundens rubriker, envar 

tryckt 9rapför vederbörande valförbunds ram,. ävensom samtliga kan

didatlh tor meÖ.:.deras ordnings-nummer: 

Valsedeln bör meddela.s de valberättigade till kännedom på enahan

da sätt som övriga konmrunala tillkännagivanden samt genom anslag i 
/ 

centralnämndens samlingsrum~ Sådana valsedlar skola även, genom 

centralnämndens försorg makulerade. såvitt möjligt tillställas var

je valmansförenings ombudsman i så många exemplar, som det finnes 

undertecknare å den skrift, varigenom valmansföreningen bildats. 

§ 14. 

rlag 27/11-17 Centralnämnd tillkommer att häreftau- skyndsamt låta mångfaldiga 

valsedeln samt ~tt under omslag, med påteckning om antalet, till• 

sända valnämnden i varje röstningsområde nödigt antal sådana val

sedlar. 

Kap. V. 
' Val. 

§ 15. 

-ll- Valförrättningen skall i varje röstningsområde vidtaga valdagen 

klockan nio · och fortgå till l!bckan tjugu 

eller ock senare, om valnämnden finner det nödigt, ·med avbrott en 

gång under dagen av högst två timmar enligt V!llnämndens bestämmande. 

Arbetsgivare eller-hans ställföreträdare bör ordna arbetet så, 

att i hans tjänst anställda personer icke hindras att .sin v alrätt 

utöva; bryter han häremot, straffes med böter. 

§ 16. 

-"- Å röstningsområdets valnämnd ankonnner att vidtaga alla för val-

förrättningen erforderliga anordningar ävensom tillse, att i val

lokalen nödigt antal k~pior av valsedeln finnes . till påseende·. 

särskilt skola sådana åtgärder vara vidtagna, att icke någon må 

utfå valsedel, innan han befunnits valberättigad, så ock att -galman 

har tillfälle att under fullt bevararxle av valhemligheten i sin val

sedel utmärka, huru han röstar, och att härför nödiga tillbehör fin-
, 

nas e. tt tillgå., · 

Valnämnden föranstalte ock, att tillräckligs rymlig plats invid 

valrummet finnes anvisat för de valmän, vilka avvakta sin tur att 

inkomma i valrwnmet, och att denna plats avstänges vid det klock-
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··tt i enligt tillkännagivande skall 0 ..,., slo.g, då J9--~fö,rra n ng~n ..,. 8.ftQh 

•~el! a.vbryto.s ,elle,r qvslutas. Sker uppehåll· ~er dagen., beror- n" 
'l "o.l .. nämnden, huruvida. platsen sko.11 avstängas. 

§ 17. 

rlag 27/11-17 Inom eller invid vallokal må tal ej hållas, ej heller t:Ycktn 
eller skrivna upprop a.r;i.slås eller till de väljande utdelo.s • . 

-"-
§ 18. 

Vid vo.l:förrättningen skall ordföranden 1 röstn1ngsområdets 
'170.1 .. 

nämn~ o~edelba.rt innan röstningen börjar, visa. de närvaro.nde, :o.tt 
va.lurnan är tom, samt seda,n öppna det omsiag., vari de nämnden till .. 
sända. va.lsedla_rna äro insatta. 

§ 19. 

rlo.g 27/11-17 Va.lmo.n, · som vill utöva sin valrätt, anmäle sig hos röstningsom-
~ 

-"-

rådets .vo.lnänmd för erhållande av valsedel. -

§ 20. 

Vid valet skall den väljande med ett streck utmärka. den kandidat-
lista., r ·cSr vilken ho.n vill avgiva sin r ·öst. -

Vo.lman äge .i.cke rätt att på något sätt :förändrad en 1 valsedeln 
intagna. ko.ndidatl~sta. :för vilken han. vill avgiva sin röst. 

§ 21. 
rlag 27/~l-17 Sedan vo.1ma.n gjort :för röstning nödig anteckning, åko.11 han till 

vo.lnämn~en j'raJillämna valsedeln hopviken :för att avstämplas, och in
sätta därpå den stämplade valsedeln 1 valnrnari. 

§ 22. 

E:fter ~et valman inlagt vo.lsedeln i urnan, skall i vallängden ut
märkas, att han utövat sin valrätt • . 

.. § 23. 

Göres uppehåll, 1 val:förrättningen, skall va.lurnan :förseglas med 
ordf'örandens ?ch minst e _n !!:l':11'.l~oy_s 1 valnä.mnden sigill samt sättas i 
säkert :förvar. När :förrättningen däre:fter :fortsättes, bör nämnden, 
inno.n förseglingen borttages. :förvissa sig om, att sigillen äro 0 -

brutno.. 

Innan uppehåll i förrättningen sker eller röstningen :förklaras 
o.vslutad, skola alla före det 1 sådant avseende bestämda. klockslaget 

~ 

t1llstädeskomna vo.lmän ~ga rätta tt ·rösta·. 

§ 24. 

-"• Så snart röstningen avslutats, uttagna de ·avgivna valsedlarna. ur 
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urnan oc~ :~:lo1.a:s oöppnade.. . 

'Lika.ledes rliltna,s antalet a.v de personer, 
vilka. enllgt. anteckningarna. 1 vall'" . . . , : .. 

angden utova.t va.lrätt. 
Samtliga.- avgivna. valsedlar 1 .•, 

r. "· gga.s härefter ·1 hållbart omslag, 
vilket ordföranden och minst en 

· de.mot 1 va.lnämnden böra. omsorgs-
tullt försegla med sina sigill. 

·Å omslaget tecknas sedan påskrift till centralnämnden samt upp
gift om innehållet. 

§ 25 .. _ 

r_lag 27/11- 17 Kan ej räkning av avgivna valsedlar gena.st ske, av anledning att 

tiden är långt framskriden, ·förfares med valurnan, såsom 1 § 23 är 

sagt, och v erkstlilles de avgivna valsedlarnas räkning och insättande 

i omslag följande dag • . 

-"- " § 26~ 

Vid valförrättningen föres av en medlem i rös tnings·område ts val

nämnd protokoll,vari antecknas dagen för förättningin, de närvarande 

medlemmarna. i nämnden, klockslagen, då förrättningen vidtog, uppehåll 

däri skedde och röstningen förklarades avslutad, ävensom antalet 

avgivna valsedlar och personer, som utövat va.lrätt, varjämte de vid 

. omslagets försegling begagnade sigillen a.vtryckas 1· protokollet. 

Förrättningen avslutas med protokollets uppläsande och anteck

~ing därå a.v valnämndens ordföra.me, att protokollet är riktigt, 

varefter protokollet insättes 1 omslag med påskrift, ställd till cen

tralnämnden. 

§ 27. 

Ordför!l_nden och en ~_e_d~:!!io_t 1· röstningsområdets vo.lnämnd skola ge

mensamt, så sna.rt ske kan, nntingen pP.rsonligen eller genom posten 

till c en tra1nämnden fra.mbefordra. ej mindN de 1 § 24 nämnda valsed

lar än ock, under särskilt oms;ag, valprotokollet. 

Kapo VI. 

Röstberäkning och fastställande av va.lresultatet. 

§ 28. 

rlag 3/12-~7 Har blott en ko.ndida.tlista blivit för valet godkänd, anses denna 

ha.va. vunnit valmlinnens enhälliga· anslutning, och förklara central

nämnden vid sammanträde den 4 december tHr valda så många av ka.ndidat

listans valbar(l kandidater, räknat från listans början, som skola vid 

valet utses. 
Har särskild va.lförrättn1ng ägt rum, bör röstnäkningen vidtaga. 
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t t så snart · som möjligt slutföras • senast dagen -efter vale sam , 
Då rös trälmingen skall begynna, aippna.s de från var je särskilt 

__ åd till centralnfunnden inkomna valsedlarnas omslag 
1 

ros tningsomr e 
• l:'~ nas däri befintliga valsedlar_och jämföres antalet med det 1 Val-

nämndens protokoll anteckna.de. 
Oäref'ter sl{ola v alsedlarn_ a. . öppnas och ordnas sålunda, att t 111 en röstgrupp förenas de sedlar, 1 vilka väljaren avgivit sin röst fö:t> J 

samma kandida ti1s·ta. 

§ 29. 
rlag 27/11-17 Är någon av dem, på vilka valman :ro.stat, icke valbar eller ic~e llleii 

tydli~het beteclmad, gälle likväl valmannens röst för de övriga. 
Har valman å valsedeln utmärkt flera än en kandidatlista, 
eller försett valsedeln med sin nanmteckning eller med annat till 

saken icke hörande märke, 

eller använt annan än sådan . valsedel, som hos valnämnden uttag1t~
1 eller be~innes vederbörande valnämnds stämpel icke å valsedeln, 

vare sådan valsedel ogiltigo 

§ 30. 
rlag 24/3-33 Röstgrupps röstetal utgöres av de för densamma godkända valsed-. , 

larna.s antal. 

Valsedlar, som avgivits för k~ndida:tlistor, hörande till sa.nnna 
valförbu.nd, bilda en förenad röstgrupp, vars röstetal utgöres av 
summan av röstetalen för de t~ll förbundet anslutna valmansförenin-
garna. 

§ 31. 

rlag 27/11-17 Varje förenad eller ensamstående röstgrupps röstetal delas i tur 
och ordning med ett, två, tre och sA vidare, efter behov, högst 
med det tal, som anger antalet av röstgruppens kandidater. 

De sålunda erhållna kvoterna upptecknas ordnade i följd efter 
storlek, börjande med den största, och vid varje kvot antecknas, ur 
vilken förenad eller ensamstAende röstgrupps kvoter den tagits. Lik0 

stora kvoters inbördes ordning avgöres genom lottni.ng.. 
Från början av denna kvotföljd avskiljas lika många tal som anta

let av de fullmäktige, vilka skola utses vid valet. 
§ 32. 

rlag 27/11-17 Envar förenad eller ensamstående röstgrupp ~g~r ntt bland full• 
mäktige fylla lika många platse~ som antalet av de för densamma jäm-
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likt§ 31 mom. 3 avsillda kyoter. 

§ 33~ 

817 

Från ensamstående röstgrupps kandidiltliata a-vskilja:1, '(Jtgående 

från dess början, _ lika många kandidaters nat!ll'l, som röstsrupp~n 

jämlikt § 32 tillkommer platser bland fullmäktige, och äro dessa 
. . . 

kanqidater till fullmäktig.e- utsedda. -

-§ 34. 

rJag ~1/2-25 För.ene.cl röstg;rupp tillkommande plats·er bland fullmäktige rör;. 
, .. 

delas mellan de till röstgruppen· hörande enkla rö~:tgruppe:ma, på 

. .sätt 1 §.§ 31, 32 och 33 stadgas, varvid varje r~tgrupp~ röstetal 

i .sin ,tur del.as med ett, två, tre och så vidare, de erhållnå kvot

.talen 9rdnas 1 följd efter sin storlek samt' ~rån denna kvotföljd, 

utgående från dess b8rjan, avskiljas så många· kvotta~! soni antalet 

a.v _de pla;t1;1.er den förenade röstgruppen äger fylla bland fullmä_kti~ 

. ··· . ,. ::ge,, . och ,t:Ulko:mmer varje enkel röstgrupp så många pµi~s~ ... 111 b~and 

fu,llmäktige, som kvottal blivit för dflnsamma av41ki;Lda_. 

§ 35. 

rlag 27/11~17 .Kandidat,, .. va:rs namn avskilts från två eller flera kandidat

:~ls_to;r.., ~nses vald för den enkla rös tgrupp, ' å var_s kandidatlista . 

. ha_I,lS namn i avseende å .ordningen tidigare 1"Brekomrne.r _40 Intager hans 
, 

'• .; I 

namn å två eller .flera-·knnd1d.ntl1stor 1 avseende å ordningen samma 
. ~- . " ' 

plats, anses _han vald fcSr den ·enkla röstgrupp, van röstetal är 
. - . 

. . ' . 

stör3:e, men om. deros .röstetal äro lika, avgiS:i- lo·tten. 

§ .36. 

:rlag 27/11"!'17 Då rö.stgrupp genom tilHimpningen av stadganäenti 1 § 35 förlol"at 

fullmäktig, som a.nsot·t's vald för densatimla, inträder å hans pla t _s 

såsom fullmäkt!g röstgruppens förg.te ännu icke valde kamidat~ 

skall detta s tadgnnde tillämpas på två eller nera rcSstgrupper, 

begynnes från df-n enkla röstgrupp, vars röstetal är störst, och 

fortslitt~s 1 ordningsföljd enligt röstgruppernns storlek_. 

' § 37. 

:rlag 24/3-33 om vid tillämpningFn av ·stadgandena i § ~l mom., 3 samt §§ 3.4 el-

.ler 36 nödigt antal nmmn icke finnes å röstgrupps knndida.tlil'!tE>:, 

fylles ledig vorden plats. där röstgruppen hör till förenad röst_.:. 

grupp, ur den röstgrupp, vars kvot tal .näl"lllD.st ha.de avskil ~.s_, om det 

1 § 34 omnämnda nvskiljnndet av kvottal hade fortsatts, oc~, "där 

rös tgmppen är ensamstående. · ur den rös tgrupp, vars kvot tal närma.st 



etS 
, att avskiljas. om det 1 § 31 omnämnda · avsk1ljarti hade kommit et ~\> · -. . -,...,. Lag samma vare, då .förenad rös tg ...... kvottal :b.ade f'ortsa ... ~a. . . . , 4'-4,PPs 

d bliv-Jt såsom valda avskilda_., itiigo. kandida-tar re an .. . 
. lla de platser, som bort genomvalet Därest icke a. - besättas 

• 
tillämpning ~v ovanstående bestämm~lser kun.."la med 

1-,.,kt.ige"··-a,..,tal tillsvidc.re o.fullständigt. ful .u= · '-' "' •• § 380 . 

f'yllas, iiö:t-bl.tt-

rlag 24/3-33 
Till ersättare .för :fullmäktige utses f'ör var je enkel rös tgl'up:p 

f'ullmäkt lika många ·kandidater, som de f'ör röstgruppen valda 
igee 

antal utgör, dock minst två, och avskiljas - f'är detta ändamål f:rån · 

varje enkel röstgrupps kandidatlista i ordnings.följd f'ramåt så ~ån, 
ga namn, som gruppen _äger ':1-tse ersättare, med .förbigående enda.st 

av namnen på de kandidater, vilka redan äro valda till fu.llmäkti . ge 
eller ersättare. 

Förslår ic-ke antalet av ensamstående rös tgrupps kandidater till 

besättande av alla de ersättareplatser, som enligt mom. l skulle 

tillkomma densannna, förblir antalet ersättare, som borde .för röst~ 

gruppem utses, ofullständigt. 

Finnes f'ör en eller flera, till förenad röstgrupp hörande enkla. 

röstgrupper icke nödigt antal kandidater för besättande av samt

liga enkel röstgrupp .tillkommande ersättareplatser, utses för den 

f'örenade röstgruppen så många gemensamma ersättare, som det bris

tande antalet ersättare inom de enskilda röstgruprerna sammanlagt 

utgb'r 0 I sådant avseende fortsätt~s avskiljandet av kvoter från 

den 1 § 34 om.förmälda kvotf'öljden, och vid varje kvot antecknas 

från den enkla röstgruppa kandidatlista, ur vars kvoter den tagits, 
den f'örsta kandidat, som ännu icke valts till fullmäktig eller er

flättare eller tidigare a.nt_ecknats enligt detta moment. Av".de så

lunda anteckna.de ·kandidaterna utses i ordningsf'öljd nödigt antal 

gemensamma ersä~tare för den förenade röstgruppen. Kan ej f'ullt an
tal ersättare aå~u..~da orhållas. förblir antalet gemensamma ersätta
re för den förenade ~östgruppen ofullständigt. 

§ 39. 

rlag 27/11-17 Då uppehå ll:t i röetberäkningen sker,. skola samtliga valsedlar 

och ui;räkninga r h ålla s så förvara.de, att icke någon utom central .. . 
nämnden stående person har tillgång till desamma • . 

§ 40. 

-"- Vid den röstberäkning, som v erkställes av centralnämnden, föres 
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pr~. o. _o , . J. .vi~~~.! __ s~ski:p; skall . 
- ae~ecl_c_~~- ant~i~t ogiltiga val-

se~l. a!_. inom var je i'östning. ~områ.:1e · 
. - ~ ~~~t ~~ pe:rsåner1 .vilka blivit 

valda, oop -de fBr varje röst r 
· · · g upp valda e:r-_sä~t~l'epa ~~;L.~gt ordnings-

. följd. Tilil. -protokollet bifo a · ·· · 
· . g s al~a vid .u~räkr,l~n:let av .valresul• 

tate.t :\l.p-pkomna uträkninga·r il - · · · · ' · .. 
. . , v ka ~ko2a ·av ordf~~~?~~~ oeptral~ 

J11:l,pmden genomdrai;i:a s. f' ·· 1 .,..., .. .,..~ - -- - · ~ · . . . ~seo- ~.s o.c~•förvaras t.Uls nyval ~p:t :rw,n,. 
§ 41~ 

.. la.ir . . n7;11-17 V.id cen_tralnämna._ e.ns... samma· n·· träd -r" 
, 0 (j - • . en ·i'- or räkn,~e av val,sedl.an.na 

och fastställande av valr 1 .... t·: t · · ·• . ·· .. . . 
_ . . esu __ l,tl. e . skola , valmansfören~ngarn~s _c,m.~ 

,budsmän äga rätt att närvara.,. 

§ 12~ 

,r1ag 2:1/~25 Valres_µl tate t sko.J) .. av centFalnärnnden lqmgöra.s på e.naho.nd.a. sätJ, 

,130:81 övrtga. ·kqmmuna.la .tiJlk,nnag;iva.men offentliggöras, samt skrift_-. 

:l;ige:·n · medde lo,__s 1µ1 lmältt ige. 

Kap. VII. 

Sär~k~lda. sta.dganden, 

§ 43. 

r.lng 2·4/3--33 Om medlem av fullmäktige · dör eller till följd o.v· bortflyttning 

.· ,· · eller för q.nnan lugn e l;Ler .o.v .fullmäktige? godkänd . orsak o.vgår, iri~ 

. ni:in tiden för ha.ns uppdr~g är ute, eller är på grund o.v skäl, soni 

av f~llmäktige godkännes, för .mins-~ två måno.ders tid förhindra.d 

a.tt delto.ga 1 fullmäktiges göromål, bör fullmäktiges ordförande i 

·hans . ställe inkalla första dlirinti~ls ännu icke i anspråk to.gnn 

ersättare från den enkh röstgrupp för vilken den avgångna el
1

ler 

:förhindrade blivit vnld. 

Finnes icke .ersättare att tillgå för enkel röstgrupp, som _hcSr

ttll förennd röstgrupp, inträder i stället den förena.de röst.• 

gruppens .första. därintiils _ännu icke 1 anspråk tagna. gemensammo. 

. ers ät ti;tre. .• 

Kunna , icke genom tillämpriing av bestlåmmelserna. 1 mom. 1 ech 2 

alla-platser blo.nd fullmäktige besätta.a,_ ha?1ha.ve fullmäktige 

tillsvidare i ofullständ~gt antal sitt vä~• 

Ersätt11re tjänstgör såsom fullmäktig under den tid,.,_ som för den 

avgångne . skulle ha.va. åte;ratått, ellef, därest han tz,•ätt i till· .. .. 

fälligtvis · förhindrad fullmäktigs ställe, så länge hind~t _v~rn~. 

§ 4~. 

rlng 25/5-34. Vill någon överklaga. val av fupmäktige, göre det i den c:a:'dnir1&, 
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som gäller vid besvär över beslut av fullmäktige. Besväl'sti~ 

, 1..1.en räknas från dagen rör kungörandet av valresultatet. 

§ 45. 

rlo.g 21/ -25 Gdokännas besvären och förordnas till nytt val, åligger det llo.g 14/7-25 

' I 

centralnämnden att ofördröjligen skrida till valets .förra.tta.na.e 
och skall vid valet anvsndas då gällande vo.llängd. De sålund ' \ 

. a. "a.l .. da fullmäktiges uppdrag varar till utgängen av det ko.lend å 
. er r, då. 

den kommunala. vo.lperioden första. gången utlöper~ De tidigare 
"a.la.a. böra. emellertid kvarstå vid sitt uppdrag tills det n~a valet 

ställts. vel'k .. 

Har fullmäktiges o.nta.l av en eller annan .orsak nedgått så, att 
detsamma. icke utgör tre fjärdedelar av det stadgade antalet., böy, 

fullmäktiges ordförande om förhållo.ndet o.nmäla hos landskapsnänJn. 

den, som, if'all skäl därtill anses förekomma, f'cSrordnar om verk
ställande av :fyllna.dsvo.l, och skall vid valet användas då gällande 
va.llängd. För de vid valet utsedda :fullmäktige väljas likaledes 
ersättare enligt enahanda grunder som vid ordinarie .f'u.llmäktige
val~ och iaktta.ges vid dylikt val jämväl f'ör övrigt i tillämpliga 
delar vo.d i denna landskapslag är stadgat. 

§ 46. 

_rlo.g 27 /11-17 Är i denno. landskaps lag :för något visst f'all utsatt dag helg
dag, gälle :första helgfria. dag därefter såsom :för sådant :fall be
stämd. 

§ 47. 

llo.g 31/8-29 Ka.n :fullmäktigval eller därtill hörande :förberedande åtgärd av s.20) 
någon orsak icke verkställas å tid, som i denna landskapslag stad• 
gas, må landsko.psnämnden utsätta ny tid för :förrättrungen; och varl, 
därest val icke skett :före valperiodens slut, de fullmäktige och 
ersättare, vilkas verksamhetstid under mellnntiden utgär, skyldiga 
att kvarstä i sitt uppdrag, till dess valet ägt rum och de valdas 
verksamhet vidtagit. 

Ho.r inom den av lnrnskapsnä.mnden utsnttn nya terminen för ·för
rättningen nägon kandidntlistn icke inlämnats till centralnämnden, 
skola de hittills varande fullmäktige och ersättarna vara skyldiga 
att kvarstå även under den nya valperioden, utan avseende därå att 
de jämlikt därom gällande stadgandenvarit berättigade till befri
else från uppdraget. 
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§ 48 lf. 

Vid de proportionella.· val, som av fullmäktige skola förrättas , 
ingivas kandidatlistorna till ordföranden för fullmäktige på tid, 

som av dessa ut_sat ts, och skola i övrigt föreskrifterna i denna 

iandskapslag i tillämpliga delar tjäna till e·fterrättelse. Såsom 

centralnämnd fungerar den valnämnd, som därtill utses av fullmäk

tige:• 

§ 49-. 

Arvoden åt medlennnarna i centralnämnden och va.lnämnderna samt 

övriga av valen föranledda utgifter bestridas av kommunen. 

§ 50, 

Denna landskapslag, varigenom_ landskap slagarna •den 14 juli 1925 

om antagande av lagen om_ ändring av kommunala v.allagen, given den 

21 februa_ri 1925., samt den 31 augusti 1929 angående ändrad lydel

.se av § 47 i landskaps lagen om ändring av ~o~unala vall agen av 

den 14 juli 19~5 upphävas, träder omedelbart i kraft." 

Mariehamn den 24 februari 1941. 

På stora utskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carl Bengtz samt ledamöter

na Bertell, Holmqvist, Oskar Holmström, Larson, Lundqvist, Lennart 
Mattsson, Nordström, Påvals och Wil6n samt suppleanten Carl Holm-


