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L a n d s k a p s n ä m n d e n s framställ-

ning till Ålands landsting med förslag till land

skapslag om kommunala val i landskapet Ä1and. 

Sedan Landstinget genom beslut av den 1 mars 1941 antagit landskaps-

lag om kommunala val i landskapet Åland och Landstingets beslut, i det 

avseende 12 § 2 mom, i lagen om självstyrelse för Åland, given den 6 

maj 19201föreskriver, insä_nts till Regeringen, har Republikens Presi-

dent vid den 13 juni sagda år i Statsrådet skedd föredragning av ären-

det, i vilket Högs~a domstolen med avfordrat yttrande inkommit, funnit, 1 

Lt 

att de i 12 och 44 §§ kommunala valla.gen för riket ingående stadgandena,\s 

dels_ om icke valbarhet för vissa personer, dels angående besvärsrätt 

för allmän åklagare i visst fall, utelämnats från motsvarande lagrum i 

landskapslagen, ehuru nämnda stadganden böra anses vara av rikslag-

stiftningsnatur, Enär Landstinget sålunda överskridit sin lagstift• 

ningsbefogenhet, har Presidenten, med stöd av 12 § 3 mom. av lagen om 

självstyrelse för Åland, given den 6 maj 1920, förordnat, att ifråga-

varande landskaps lag ska 11 förfalla, 

Uti sitt till Presidenten i ovannämnda ärende avgivna utlåtande av 

den 6 juni 1941 framhåller Högsta domstolen, utom annat, som icke i 

detta sammanhang är nödigt beröra, att enligt 10 § 2 mom, i kommunalla~ 

gen för landskornmueerna och 11 § 2 mom, i konnnunallagen för städerna, 

sådana de ingå i lagen av den 25 maj 1934, är den, som dömts för hög" 

eller landsförräderi, delaktighet i sådant hrott eller förberedelse 

I 
'• 

l• 
I 
I 

eller försök till sådant brott, en viss tid efter det han fullständigt 1 

utstått sitt straff och de därtill hörande straffpåföljderna, icke val-
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valbar är icke heller den s 

kommunala förtroendeuppdrag, • o~ bar till 

nämnda brott e ner mot vilken anklagelsesk:rir~ -är åtalad för något av ~ 

l av vederbörande åklagare för väckande av åta.l inlämnats till domsto t~ 

Med anledning härav har 44 § i rikets kommunala va11 sådant brott, e.g \ 

nom lagen av den 25 maj 1934 ändrats sålunda, att även allmänna åkle.g&! 

ren har rätt att besvära sig över valet, om en sådan person blivit 

vald, och genom lagen av den _3 december 1937 bar i 12 §· av s~ma vai., 

lag inryckts bestämmelsen, att om på valmansförenings kandidatlista 

upptagits person, som enligt 10 § 2 mom, i kommunallagen för landsko 

nerna och 11 § 2 mom, i kommunallagen för städerna icke är valbar, ans 

kan om kandidatlistans offentliggörande bör förkastas, Dessa stadgand 

hava icke intagits i landskapslagen, vars 12 och 44 §§ i övrigt äro av 

samma innehåll, som motsvarande stadganden i rikets lag, 

Då de ovannämnda inskränkningarna i valbarheten grunda sig på brott 

liga handlingar, måste stadgandena angående dem anses för sådana, vil~ 

kas utfärdande har förbehållits republikens lagst iftande organ och 

vilka således skola tillämpas även på Åland, Vallagens 44 § åter inne 

håller bestämmelser angående rtitt till sökande av ändring, beträffande 

vilken rätt republikens lagstiftande organ jämväl hava uteslutande lag 

stiftningsbefogenh et, 

Landstinget har sålunda genom att i landskapslagen icke intaga ifrå 

ge.varande stadganden i 12 och 44 §§ av val lagen och genom att härigeno 

bibrinp,a lagens tillämpare den uppfattningen, att dessa icke vore gäl· 

lande på ~land, enligt Högsta domstolens uppfattning, överskridit sin 

lagstiftningsbefogenhet, Under sådant förhållande borde ifrågavarande 



av Landstinget antagna landskapslag få förfalla. 

Högsta domstolens här ovan relaterade utlåtande har, liksom så gott 

som undantagslöst tidigare vid prövning av kompetensgränsen i avseende 

å antagna laniskapslagar, varit bestämmande för Presidentens stånd• 

punkt vid vetorättens utövning, ehuru Högsta domstolen enligt auktori- 1 

tativ uppfattning icke på ett för Presidenten bindande sätt avgör 

kompetensfrågan. 

Någon gensaga mot Presidentens och Högsta domstolens ständpunkts-

tagande till ovanberörda paragrafer i landskapslagen är icke på sin pla~ 

men en förklaring angående orsaken till att dessa paragrafer i landskaps• 

nämndens förslag till ifrågavarande landskapslag erhöllo sitt frän riks

la..gens motsvarande stadganden avvikande innehåll torde dock vara moti• 

verad. Det f~rnämsta skälet häför var det sakförhållande, att i 10 § 

~v landskapslagen om kommunallag för landskommunerna och i 11 § av land-

skapslagen om kommunallag för Mariehamn icke införts de genom riksla• 

gen den 25 maj 1934 i 10 § 2 mom. i kommunallagen för landskornmunerna 

och 11 § 2 mom. i kommunallagen för st_äderna ingående bestämmelserna om 

avsaknad av valbarhet för viss tid på grund av ådömda straff för sär• 

skilda brottsliga handlingar, såsom hög• eller landsförräderi, m.fl. 

Visserligen hade Londstinget godtagit lagutskottets förslag att bland 

de orsaker, vilka uteslöto valbarhet till stadsfullmäktige och övriga 

kommunala förtroendeuppdrag, inrymma även medlemskap 1 eller främjande 

av sådan or~anisation, som var verksam i syfte att våldsamt omstörta 

Finlands stats- och samhälls~ki?k, samt infört motsvarande bestämmelse 

i kommunall agen för Mariehamn ur rikslagen av den 31 juli 1930. Men 
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i 1andskapslagen om kolllrn,, 

bestämmelse ej var intagen "'11~,, 
då motsvarande ' 

landskapets kommunallagar ej helle,:, 1 lag för 1andskommunerna 6oh i 11.~ 

j 1034 ansåg landskapsnämnden skäl 1 ,. 
:f/:5rts nämnda lag av den 25 ma V , cl\e 

blivande landskapslagen om kommunala vnl in.f~:r-a 
föreligga att i den 

stadganden, som i cke stödde sig på i landskapet gäl_lande komnrunalla~ 

gar, synnerligast som de av Högsta domstolen omf'örmälda bestämmelse:r-11.& 

om inskränkning 1 valbarheten och rätten till ändringssökande enligt 

senaste auktoritativa tolkning eo ipso böra såsom hörande till riks-

lagens område tillämpas även på Åland. 

Emedan Landstinget funnit la.ndskapsnämndens förslag om kodifiering 

av den kommunala vallagstiftningen fullt motiverat och kommunala val 

äro i landskapet förestående redan hösten 1944, har landskapsnämnde~ 

.ansett vägande skäl föreligga att· redan nu ingå till Landstinget med 

nytt förslag till landskapslag om kommunala val i landskapet. Och har 

landskapsnämnden 1 detta förslag observerat ovanframhållna, av Högsta 

domstolen på~alade sakförhållanden, med åberopande av gällande bestäm• 

melser 1 rikets lag, ty utan förbehåll härom kan dandskapslagen icke . 

bliva lag i la,oj_skapet. I övrigt är la.ndskapsnämndens förslag likaly~ 

dande med den a..v l:iandstinget ·den 1 mars 1941 antagna landskapslagen. 

På grund av ovanframhållna sakförhållanden förelägges Landstinget 

till antagande följande förslag till lands ~~pslag: 

"Landskaps 1 ,ag 

om kommunala val 1 landskapet Åland. 

Kap. I. 

Röstningsområden och valmyndigheter. 
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.§ 1 •. 

Ordinarie val av fullmäkti~e, varom stadgas i ko~ unallagen för 

landskommunerna i landskapet. Åland och laniskapsla gen om kommunalför~ 

valtning i Mariehamn, skall vidtaga den 4 december och slutföras samma 

eller, om fullmäktige så bestännna, följande dag. 

Om förrättande av fyllnadsval stadgas i§ 45. · 

§ 2. 

Varje kommun ugör en valkrets o.ch skall av fullmäktige indelas i 

röstningsområden enligt samma. grunder, som gälla betr!iffande val av 

landstingsmän. 

Denna indelning skall, även .om besvär mot bes lut i ärendet anförts, 

förbliv.a gällande,. tills utsl11g i saken vunnit lag,a kraft. 

För valets förrättande utse fullmäktige _i juni mån.ad av det år 

varunder val av fVllmäktige sk~ll ~erkställas, bland kommunens valbara 

medlemmar en centralnämnd, . bestående av en 9rdför~de och fyra leda-

möter, av vilka fullmäktige förordna en till viceordförande, jämte fyra 

er:sättare samt, där kommunen .ä~ inde~ad i röstningsområden, särskilt 

för varje sådant område en valnämnd, bestående av en ordförande och 

två ledamöter, av vilka fullmäktige förordna den ena till viceordfö" 

randa, jämte tre ersättare; och fortgår tiden för deras uppdrag, till 

dess nya nämnder utsetts. 

Dör ordförande, ledamot eller ersättare i central- eller valnämnd 

eller av går han till följd av bortflyttning eller annan laga orsak, 

innan tiden för hans befattning är ute, skall fyllnadsval verkställas. 
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vanängd,,:. 

§ 4. 

skall inom augusti månad v'allängd Upl\ .... , För varje röstningsområde "'•·a:t, 

I vallängden införas enligt årets manta., Omr2dets valnämnd. .i.a, tas av J:J. 

längd samtliga ihom röstningsområdef b'osatta medlemmar av kommunen, ~t\l 

• av det löpande året fyllt tjuguett år. Är omständiit. ka före ingangen 
~, 

het' veterlig, som utesluter1 någon i längden antecknad person från va.1, 

rätt, skall därom antecknas vid hans namn 1 längden. Valnämnden bör 

underskriva vallängden. 

Är staden Mariehamn indelad i röstningsområden, ankommer det åma-

gistraten att •. för· varje sädant område upprätta erforderlig vallängd; 

och gälle för. övrigt beträffbnde magistraten vad i§§ 5, 6 och 7 stad. 

gas om vallängd. 

Vederbörande mantals- eller häradsskrivare skall det år, då val av 

fullmäktige skall verkställas, före aq;i;u sti månads ingång emot stadgad 

avgift till valnämnd översända förteckning över alla enligt det löpande 

årets mantalslängd inom röstningsområdet bosatta personer, vilka fyllt 

tjuguett år. Förteckningen införes på vederbörligen fastställda blan• 

katter. 

Vederbörande prästerskap och församlingsföreståndare samt mantals• 

och häradsskrivare, länsman och stadsfiskal äro skyldiga att lämna val-

nämnd erforderliga upplysningar. 

Vallängd skall från och med den 1 september till och med den 15 1 
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samma monad vara å lämpli~t ställe inom röstningsområdet under behörig 

tillsyn framlagd för granskning, varom bör tillkännagivas i den ord-

ning, som angående kommun.ala tillkännagivanden är gällande. 

§ 6. 

Har röstberättigad medlem av kommunen utelämnats från vallängden 

' och vill han b~gära :rättelse, framställa .sitt yrltande skriftligen el• 

ler muntligen vid valnämndens sammanträde den 2 oktober eller ingive 

därförinnan sitt yrkande på rättelse, skriftligen avfattat, till val,. 

nämndens ordförande. Förmanar någon, a t t annan persoh obehörigen upp-

~agits i vallängden, och vill han begära rättelse, skall yrkande om 

rättelse skriftligen inlämnas till valnämndena ordförande senast den 

2O .september. 

Innehåller skrift yrkand~, att någon i vallängden upptagen skall 

avföras från längden, utfärda ordföranden senast den 24 september till• 

kännagivande härom till denne~,med anvisning, att han är i tillfälle 

att å angivet ställe taga del av sk,rifteo OGh senast under förloppet . . ' 

av september månad till valn~mnden ingiva skriftlig förklaring. 

Sådant tillkännagivande inlämnas till postbefordran under omslag, 

varå emotta~EJE namn och boningsort äro tecknade; dock är valnämnden 

obetaget att även på annat sätt tillställa honom detsamma. Tillkänna-

givandet skall des sutom. anslås å anslagstavlan för ~ommunala tillkänna• 

givanden. 

Anmärkningar mot vallängd föredragas och avgöras ~id valnämndens 

sammanträde den 2 oktober. 

Den, som icke nöjes åt valnämnds beslut, söka däri före den 15 ok-



010 iandskapet .lhana., v1l\t 
en o. 

l:lt 
ärendet till behanu

11 ti.g öjligen 
ot: t ofördt 

:l. ärendet• 
Utslaget skall av 

1tt utslag äroOdell s . valn 
3 är stadgat. '"tt 1 i§Oill'• • Sil anslag, pa genom 
får ändring sökas i Högsta 1sens utslag Uti 1änsst1re 

ti dagar efter den dag i nolll tret o 
aomstol8Jl. 

senast 

s1ag gavs, 

.. ,,,..,ad dOC k oran.u ' aenna aag 

se, 
ändringssökande i allmänhet är stadgat, vad om sådant 

• inom besvärs tiden inlämnas till da att besvär även ma 
länsst ~ ' 
~ 

sen i 1andskapet 
Åland rör att därifrån vidare befordras, 

Högsta förvaltningsdomstolen äger genom länsstyrelsen 1 

Åland till valnämnden .överstyra sitt i saken· givna. utslag. 

Har ej ~rkande om ändring i vaJILengden ihom föreskriven tid gjo:r-ts 

hos valnämnden, teckna denna å längden intyg, att densamma äger laga 
kraft. Har ändrings-yrkande framställts, skall valnämnden, sedan dess 
beslut i anledning av -yrkandet vunnit laga kraft eller slutligt ut~ 

3lag på anförda besvär kommit nämnden ti,llhanda, i val längden 1nftlra 

av nämnda beslut eller utslag påkallade rättelser, varefter valläng• 
·den åtecknas int-yg, att den, sålunda rättad, skall vid valet lända t~ll 
efterrättelse. Dock må icke valförrä.ttningen hindras eller dess upp
hävande föranledas därav, att slutligt utslag i ~nledning av p~:yr\cad 
rättelse av va1län11d i k . 

bringas 
0 en c e före valdagen hunnit givas eller 

till valnämndens kännedom, 

Kap, III. 

j 
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Valmansförening_ar och valförbund. 

§ 8. 

Hava valberättigade medlemmar av valkrets till ett antal av minst 

15 i en av dem undertecknad skrift enats att vid utsatt val rösta på 

en eller fler~ i skriften nämnda personer, vare sådan valmansförening 

berättigad att hos centralnämnden anhålla att föreningens kandidat-. , 

lista offentliggöres och i~öres i den valsedel, som skall användas vid 

valet. Samma person må ej underteckna flera än en sådan skrift; har 

detta skett, bör centralnämnden från samt liga skrifter avlägsna hans 

underskrift. 

f i V almansfo··rening bildas, skall vara dagtecknad Skri t, var genom 

och innehålla bemyndigande för en medlem ev föreningen att vara dess 

ombudsman och för en annan att vara dennes ersättare ävensc:m kandidat-

lista, vilken får upptaga högst dubbelt så många namn som det antal 

ful~mäktige, vilket bör vid valet utses, och skola kandidaternas namn 

samt yrke eller syssla tydligt angivas. 

§ 9. 

Anhållan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista . 

göres skriftligen av ombudsman hos centralnämnden senast den 25 okto-

ber före klockan tolv, .Ansökan skall åtföljas av den skrift, varigenom 

valmansföreningen bildats. I ansökan skall ombudsmannen förs äkra, att 

de personer, vilkas namn ingå såsom underskrifter å sagda skrift, äro 

valberättigade inom kommunen, så ock att de egenhändigt undertecknat 

skriften. 

Upptager valmansförenings kandidatlista person, som jämväl är annan 
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v nlrnon:;foren1ngs 

. tigad att få sitt namn av-
h berät kandidat, vare an 

är medlem av va1mansföreningen 
l istan, såframt han icke lägsnat från I 

j t l ·a·mnat sitt medgivande eller el as 
att av foreningen uppställas Såsollt I 

valmansföreningens kandidatkandidat. Ansökan om säden ändrin~ av 

d n som påyrkat ändringen, hos cen~ Skriftligen göras av e' lista skall 

november före klockan tolv. tralnämnden senast den 1 

§ 10. 

Vilka vilja med varandra samverka för valet, kuh~ va1mansföreningar, ~. 

tt lförbund Om anslutning till v alf"rb"nd · t sig till e va • v ... na sammanslu a 

Val.mansförening; valmansförening likväl obetaget att 1 beslutar envar 

den skrift, varigenom föreningen bildats, eller genom särskilt bemyn

digande uppiraga åt en eller flera av aina medlenm,ar att å fBreningena 1 

vägnar därom fatta beslut. 

Valförbund bildas sålunda, att därtill anslutna valmansföreningar 

härom gemensamt upprätta en skriftlig överenskommelse, i vilken bör 

upptagas ordningsnummern för förenmgarna-, kandidatlistor och som å val,, 

mansföreningarnas vägnar underteckn~s av dessas ombudsmän. Envar om-

budsman skall till sin namnunderskrift foga anteckning om ordninr,snum-

mern för den av honom företrädda valmansföreningens kandidatlista. Öve ' 

enskommelsen skall jämväl innehålla bemyndigande för en av underteck• 

narna att vara valförbundets ombudsman och för en annan att vara den-

nes ersättare. I över<e,ns:kommelsen. må för v alförbundet föreslå& viss 

rubrik, varom dock centralnämnden äger slutligt bestämma. 

Överenskommelsen skall av valförbundets ombudsman inlämnas till cen~ 

tralnämnden senast den 4 november före klockan tolv. Tillika skall 
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till nämnden ing ivas valmansföreningarnas beslut om anslutning till 

valförbundet, eller, där förening uppdragit åt vissa av sina medlemmar 

att härom besluta, det åt dessa givna bemyndigandet, såvitt detsamma 

ej ingår i den skrift, varigenom valmansföreningen bildats, ävensom 

sagda medlemmars beslut angående anslutning till valförbundet. 

Valmansförening må icke ingå i flera än ett valförbund. 

Kap. IV• 

Ce.ntralnämnds förberedande åt~ärder för valet samt valsedel. 

§ 11. 

Centralnämnden skall till kännedom meddela, huru många fullmäktige 

vid det förestående - valet skola utses, av vem till valet hörande 

handlingar emottagas samt när och var de böra till vederbörande in" 

lämnas. 

Tillkännagivandet skall ske i den ordning, som beträffande övriga 

kommunala tillkännagivanden är gällande, samt genom anslag i central• 

nämndens samlingsrum. 

§ 12. 

Centralnämnden sammanträder den 15 och 27 oktober, den 4 november 

samt senast dagen efter valet. Vid behov sammanträder nämnden även 

den 1, 10 och 12 november samt å andra dagar, då ärendenas handlägg-

ning sådant påkallar, 

Den 15 oktober utfärdar 
centralnämnden de i§ 11 omförmälda med-

delanden. 

Den 27 oktober upptager •· d 
namn en till granskning och förser med ord-

ningsnummer de ansökningar och kandidat listor, som 
för valmanl:lf'öre-
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inHimnRts, och ninr. arno 

lberättigade till kännedo~ medde 1ar dem de va .. , R~, 

Finnes ansökan icke va:i:-a i. s amlingsrum. 1J13, i centralnämndens nom a.nslaP: 
l ft~11~en bildad eller ha:i:- 1 f ··rening icke "'"" t"> va1mans o \l~l. hörigen g jord eller 

its person, som enligt . gällande la 
mansförenings 

kandidatlista upptag gat~1 

1 centralnämnden. meddela ombudsll!~k k är valbar, skal "'lt\e, ganden i riket ic e 
•1 

avslagits och uppgiva skälen för avtlage1. 
d ··ttelse att ansökningen ~. un erra 

.till· ombudsmannen återställas. Var orsaken Tillika böra handlingarna 

icke varit behörigen gj.ord eller valll!a till avslaget den, att ansökan lla, 

vare ombudsmannen befogad att ännu ino,,, förening icke lagligen bilrrats, ~ 

inlämna handlingarna, behörigen rättade. Dock fyra dagar därefter ånyo 

i det fal 1, a) att den skrift, varigenom va1 .. må rättelse icke ä~a rum 

mansföreningen bildats, ej är undertecknad av erforderligt antal valba~ . 

rättigade medlemmar; b) att den person, som inlämnåt ansökningen, icke 

är be~örig att företräda föreningen; samt c) att ansökningen inlämnats 

sentida eller inkommit i annan än härför stadgad ordning. Var ~saken 

till avslaget åter den, att i valmansförenings kandida tlista upptagits 

person, som ej är valbar, vare ombudsman befogad at t inom samma tid av-

lägsna denna persons namn från li s tan. 

·Den 1 november granskar nämnden de ändr:i.ngar, vilka ombudsman vid .. 

t agit på grund av den honom enligt mom. 3 t illkornma nde rätt. Sa.mna 

dag föredragas inkomna ansökningar om sådan ändrin~ av v almansföre-

nings kandidatlista, som i§ 9 mom. 2 omförmäles; h örande valmansföre~ 

ningens ombudsman, innan ärendet till slutlig prövning upptages, bere• 

das tillfälle att varda i saken hörd. 

Den 4 november ingår nämnden i granskning av inkomna handlingar an• 
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gående bildande av valförbund. Finnas dessa icke vara behörigen av-

fattade eller valförbundet icke vara lagligen bildat, skall nämnden 

utan dröjsmål skriftligen meddela valförbundets ombudsman att val• . . , 

fö.rbundet eller viss valmansförenings anslutning till detsernrr.a ej kun

nat godkännas samt uppgiva skälen för avslaget. De felaktigheter, som 

föranlett avslaget, kunna inom fyra dagar därefter rättas genom ~tgärd 

av ombudsmannen. Dock må rättelse icke äga rum i det fall, a) att 

ö~erenskornmelse, varigenom valförbundet bildats, icke undertecknats av 

vederbörande valmansförenings ombudsman; b) att beslut om valmansföre-

ning om anslutning till valförbund eller bemyndigande. för vissa per

soner att å föreningens vägnar härom besluta, icke undertecknats av 

föreningens samtliga medlemmar; c) att obehöriga personer deltagit i 

beslut om valförbundets bildande; d) att den person, san inlämnat 

handlingarna, icke är behörig att f öreträda valförbundet; e) att val-

förbundets ombudsman icke inlämnat överenskommelseskriften eller f öre-

skriven utredning angående valmansföreningarnas anslutning till för-

bundet; ävensom f) att handlingarna inlämnats sentida eller i annan 

än härför stadgad ordning. 

Den 10 november g ranskar nämnden de ändringar, vilka valförbun-

dets ombudsman med stöd av föreg ående moment ·vidtagit i handlingarna 

angående bildande av v alförbund. 

Har valmansförenings anslutning till -valförbund avslagits, skall 

centralnämnden på därom w valmansföreningens ombudsman gjord skrift .. 

lig anmälan, som bör inlämnas till nämnden senast den 12 november före 

klockan tolv, utesluta föreningens kandida tlista från den valsedel, 

som skall vid valet användas • . Sådan anmälan kan ske antingen i den 



-016 
1 stöd av ett åt ombudsman~ . ingen bildats, . .,1e,, fbren · 

., slcrif't, varigenom 
~l, 

gru
nd av en till anmälan fogad sk.rift1_ e ner på 

l.~ ~ vet bemyndigande, 
•b~ 

.. h"'lften av föreningens medlemrna .... d v mer an a · ~-, o \clarinP:., underteckna a 
~~ 

b 
-.rndigats att vidtaga nämnda åtgärd. vari ombudsmannen em •.. 

let bör ombudsmanne 
..1 försäkra att underskrifterna 1 sa""'a. n i anma an ' ""' 

om egenhändig namnteckning. förklaring tillkommit gen . 

§ 13. 

' 

Har endast en kandidatlista blivit för valet godk"ånd, verksta.1.1.es 

icke särskild valförrättning, utan förfara centralnämnden såsom 1 § 28 

mom. 1 säges. 

Därest två eller nera kandidatlistor för valet godkänts, bör cen

tralnämnden sammanställa den valsedel, som skall vid valet användas oc 

1 vilken de lagligen bildade valmansföreningarnas kandidatlistor in. 

tagas sålunda ordnade, att till samma valförbund hörande kandidatusJ · 

1 nummerföljd förenas under gemensam rubrik och avskiljas från andra 

listor ·på sådant sätt, att det tydligt framgår, vilka kandidatlistor 

som höra till varje valförbund. Valförbundens inbördes ordningsföljd 
inom sammanställningen bestämmas genom lottning och de utom valförbund 
stående kandidatlistorna intagas sist å· valsedeln, ordnade efter ord-
ningsnummer. 

Valsedeln må ej inneh~lla annat än gemensam rubrik, utvisande för 

vilket val densamma uppgjorts, valförbundens rubriker, envar tryckt 

ovanför vederbörande v alförbunds ram, ävensom samtliga kandidatlistor 

med deras ordning snummer 0 

Valsedeln bör meddelas de valberättigade till kännedom på enahanda 

s ätt som övriga kommunala tillkännagivanden samt genom anslag i cen-
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tralnämndens samlingsrum. Sådana valsedlar skola även, genom central-

nämn~ens försorg makulerade, såvitt möjlig t tillställas varje valmans

förenings ombudsman i så många exemplar som det finnes undertecknare 
' , ' 

å den skrift, varigenom valmansföreningen bildats. 

C~~tralnämnd tillkommer att härefter skyndsamt låta mångfaldiga 

valsedeln samt att under omslag, med påteckning om antalet, tillsända 

valnärnnden i varje röstningsomrMe nödigt antal sådana valsedlar·. 

Kap. V. 

§ 15. 

Valförrättningen skall i varje röstningsområde vidtaga valdagen 

klockan nio och fortgå till klockan tjugu eller ock aenare, om val• 

nämnden finner det nödigt, med avbrott .en gång under dagen av högst 

tv~ timmar enligt va1nämndens bestännnande. 

Arbetsgivare eller hans ställföreträdare bör ordna arbetet så, att 

i hans tjänst anställda personer icke hindras att sin valrätt utöva; 

bryter han häremot, straffas med böter. 

Å röstningsområdets valnämnd ankommer att vidtaga alla för valför

rättningen erfprderliga anordningar ävensom tillse, att i vallokalen 

nödigt antal kopior av valsedeln finnes till påseende. 

Särskilt skola sådana åtgärder vara vidtagna, at t icke någon må ut

få valsedel, innan han bef~nnits valberättigad, så ock att va lman har 

tillfälle !l tt under fullt bevarande av valhemligh eten i sin valsed_el 

utmärka, huru han röstar, och a tt härför nödiga til l behör finnas att 

tillgå. 
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föranstalta oclt, att va1nämnden 

tillräckligt rymlig plats i nvlu 
~ Ql, 

runl!lle t finnes 
de valmän, vilka avvakta anvisad för 

sin tur att i 
lllto~ ~ 

deMa plats avstänges vid det klockslag, då Va.1.., i va1rummet, och att 

tillkännagivande skall om aftonen avbrytas elle,_ -förrätt~ingen enligt 
,. uhder dagen, beror av v alnämnden, hU!'\lviu sker uppehåll 

a. "' • 
avslutas. 

~,, 
sen skall avstängas. 

§ 17 • 

invid vallokal må tal ej hållas, ej heller tryckta 8116" 
Inom eller 

~,-

å el1er'till de väljande utdelas. skrivna upprop ansl s 

§ 18. 

Vid valförrättningen skall ordföranden i röstningsområdets va.lnäJnnd 

omedelbart innan röstningen börjar_, visa de närvarande, att ve.lurna.n 

är tom, s8Jllt sedan öppna det omslag, vari de nämnden tillsända valsad. 

larna äro insatta. 

§ 19. 

Valman, som vill utöva sin valrätt, anmäla sig hos röstningsområ,dets 

valnämnd för erhå m~ande av valsedel. 

§ 20 • . 

Vid valet skall den väljande med ett streck utmärka den kandidat• 

lista, för vilken han vill avgiva sin röst. 

yalman äge icke rätt att på något sätt förändra den i valsedeln in• l 
tagna kandidatlista, för vilken han vill avgiva sin röst. \ 

§ 21. 

Sedan valman gjort för röstning nödig anteckning, skall han till val• 
nämnden framlämna valsedeln hopviken för att avstämples, och insätta 
därpå den stämplade valsedeln i valurnan. 

l 



§ 22. 019 

Efter det Valinan inlaat valsedeln 
~ i urnan, skall 1 vallängden ut• 

märkas, att han ut~vat i 
v s n valrätt. 

§ 23. 

Göres uppehåll i valförrättningen, skall valurnan förseglas med 

ordförandens och minst en ledamots i -valriämnden sigill samt sättas i 

säkert förvar. N·a·r f' ' "tt i · orra n ngen därefter fortsättes, bör nämnden, 

innan förseglingen borttages, förvissa sig om, att sigille~ äro o

brutna. 

Innan uppe~åll i förrättningen sker eller röstningen förklaras av-

slutad, skola alla före det i sådant avseende bestämda klockslaget 

tillstädeskomna valmän äga rätt att rösta. 

§ 24. 

Så snart rGstningen avslutats, uttagas de avgivna valsedlarna ur 

urnan och räknas oöppnade. Likaledes räknas antalet ·av de personer, 

vilka enligt anteckningarna i vallängden utc5vat valrätt. 

Samtliga avgivna valsedlar inläggas härefter i hållbart omslag, vil• 

ket ordföranden och minst ·en ledamot_ i valnämnden böra omsorgsfullt för 

segla med sin_a sigill. 

i omslaget tecknas sedan påskrift till centralnämnden samt uppgift 

om innehället. 

§ 25. 

Kan ej räkning av avgivna valsedlar genast ske, av anledning att 

tiden är lAngt framskriden, förfares med valurnan, såsom i§ 23 är 

sagt, och verkställas de avgivna valsedlarnas räkning och insättande 

i omslag följande dag. 
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lförrättn1ngen före 
Vid va 

i östningsområdets va1nu™"qi 
"'ed lem r -.. 1 

s av en ,.. 

protokoll, vari 

. ··ttningen, de närvarande lllect.i 
för förra e~ 

antecKnas dagen • 
··ttn1ngen vid tog, uppehall däi-1 

d& förra 
d n klockslagen, 

marna i nämn e' 
t d ävensom an talet avgivna va.l~ 

d avslu a ~ 
i n förklara es 

skedde och röstn nge 

1 .. tt varjämte de vid omslagets f el 
som utövat va ra ' ·i:,s, 

sedlar och personer, 

ling begagnade 
k 1 protokollet• 

sigillen avtryc as 

protokollets uppläsande och anteckning 

Förrättningen avslutas med 

· tt protokollet ä r riktigt, varefter 
därå av valnämndens ordförande, a 

i omslag med påskrift, ställd till centralnämnden, 
protokollet insattes 

§ 27. 

Ordföranden .och en ledamot i röstningsområdets valnämnd skola gemen. 

samt, så snart ske kan, a.r;i.tingen pers.onligen eller genom posten till 

ej mindre de i§ 24 nämnda valsedlar än 
centralnämnden frambefordra 

ock, under särskilt omslag, va+protokollet. 

Kap. VI. 

Röstberäkning och fastställande av valresultatet. 

§ 28. 

Har blott en kandidatlista bliv~ t för valet godkänd, anses denna ha• 

va vunnit valmännens enhälliga anslutning, och förklara cent ralnämnden 

vid sammanträde den 4 december för valda s~ många a v kandidatlistans 

valbara kandidater, räknat från listans början, som skola vid valet 

utses. 

Har särskild valförrättning ägt rum, bör rösträkningen vidtaga se• 

nast dagen efter valet samt m snart som möjligt slutföras. 

Då röst räkningen ska 11 begynna, öppnas de från varje 
s Qrskilt röst• l 
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ning sområde till centralnämnd 1 k ff~ .. ,.~ 

en n omna valsedlarnas omsY~g, räknas 

däri befintliga valsedlar h j 
oc ämföres antalet med det i valnämndens 

prptokoll antecknade. 

Däreft.er skola valsedlarna öppnas och ordnas sålunda, att till en 

röstgrupp förenas de sedlar, 1 vilka väljaren avgivit sin röst för 

samma kandidatlista. 

Är någon av dem, på vilka valman röstat, icke valbar eller icke 

med tydlighet betecknad, gälla likväl valmannens röst förde övriga. . 

Har valman å valsedeln utmärkt flera än en kandidatlista, 

eller försett valsedeln med sin namnteckning eller med annat till 

saken icke hörande märke, 

eller använt annan än sådan valsedel, som hos valnämnden uttagits, 

eller befinnes vederbörande valnämnds stämpel icke å valsedeln, vare 

sådan valsedel ogiltig. 

. § 30. 

Röstgrupps röstetal utgöl'8'3 av de för densamma godkända valsedlarnas 

antal. 

Valsedlar, som avgivits för kandidatlistor, hörande till samma val• 

förbund, bilda en förenad rös tgrupp, vars rö~tetal utgöres av summan 

av röstetalen för de till förbundet anslutna valmansföreningarna. 

§ 31. 

Varje förenad eller ensamstående röstgrupps röstetal delas i tur 

och ordning med ett, två, tre och s å vidare, efter behov, högst med 

det tal, som anger antalet av röstgruppens kandidater. 



022 Ptecknas ordnade 1 följ:l. kvoterna. up r efte~ 
De sHunda erhtillnB- 81:~ ' 

och vid varje kvot anteckna. ~, 
m

ed den största, s, 1.1~ 1J 
lok, börjande ti~ · ,q~ 

förenad eller 

röstgrupps· kvoter den tagits. 
ensamtående 

.. genom 1ot tning. ·~ i g avgores 
inbördes ordn n kvoters 

tföljd avskiljas lika 
Från början av denna kvo 

skola utses .vid valet. 
av de fullmäktige, vill{B. 

. § 32. 

Lika Sto l'a_ 

ensamstående röstgrupp äger att bland f1.111i,,:.1.,. Envar förenad eller ~~~ 

som antalet av de för densamma. jä 1 tiga fylla lika många platser ll1 1kt 

§ 31 mom. 3 avskilda kVoter. 

§ 33. 

Från ensamstående röstgrupps · kandidatlista avsk~ljas, utgående f:råJ 

dess början, lika många kandidaters namn, som röstgruppen jämlikt~ 3~ 

tillkommer platser bland fullmäktige, och äro dessa kandidater till 

fullmäktige utsedda. 

. § 34. 

Förenad röstgrupp tillkommande platser bland fullmäktige fördelas 

mellan de t ID. röstgruppen hörande enkla röstgruppe·rna, på sätt 1 H 

31, 32 och 33 stadgas, varvid varje röstgrupps röstetal i sin tur de• 

las med ett, två, tre och så vidare, de erhållna· kvottalan o:rd.nas i :_ 

följd efter sin storlek samt från denna kvotföljd, utgående från dess 

början, avskiljas så mång,a kvottal, som antalet av de platser den fli~ 

nade röstgruppen äger fylla bland fullmäktige, och tillkommer varje 

enkel röstgrupp så många platser bland fullmäktige, som kvot tal bli" · -

vit för densamma avskilda. 



§ 35. 02J 

Kandidat, vars namn avskilts 
fr ån två ell f 

er lera kandidatlistor , 
anses vald för den enkla röstgruppy å vars 

kandidat lista h ans namn i 

avseende å ordningen tidigare fö k 
re ornmer. Intager hans namn å två 

eller flera kandidatlit 
s or i avseende å ordningen sa"'-a 

......,." Plats, an-

ses han vald för den enkla röstgrupp, vars röstetal är större, men om 

deras röstetal äro lika,avgör lotten. 

§ 36. 

Då röstgrupp genom tillämpningen av stadgandena i~ .35 förlorat 

fullmäktig, som ansetts vald för densamma, inträder å hans plats såsom I 

fullmäktig röstgruppens första Ehnu icke valda kandidat. 

Skall detta stadgande tillämpas på två eller flera röstgrupper, _be• 

gynnas från den enkla röstgrupp, vars röstetal är störst, och fort• 

sättes i ordningsf öljd enli gt röstgruppernas storlek. 

§ 37 • 

Om vid tillämpning en av stadgandena i § 31 mom. 3 samt §§ 34 eller 

36 nödigt antal namn . ic ke finnes å röstgrupps kandidatlista, fylles 

j edig vorden plats, d är r östgruppen hör till förenad röstgrupp, ur den 

röstgrupp, vars kvöttal närmast hade avskilts, om det i§ 34 omnämnda 

avskilja.odet av kvottal hade fortsatts, och, där röstgruppen är ensam• 

stående, ur den rös •tgrupp, . vars .kvot tal närmast hade kommit att av• 

skiljas, om det i§ 31 omnämnda avskiljandet av kvot tal hade fort" 

satts. Lag samma vare , då förenad rö•stgrupps sruntliga kandidater re-

dan blivit s åsom valda avskilda. 

Därest icke alla de platser, som bort genom valet bes ättas, kunna 
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med tilliimpnin,g av ovanstående bestämmelser fyllas, förblir fullma.k:,. 

~ig es antal tillsvidare ofullstr ndigt. 

§ 38. 

Till ersättare för fullmäktige utses för varje enkel röstgrupp 1, 
.i.I{~ 

många kandidater, som de . för r .östgruppen . v.alda fullmäktiges anta.i 

utgör, dock minst två, och avskiljas för detta ändamål från varje 
8 n .. 

kel röstgrupps kandi_datlista i ord_ ningsföljd framåt så många namn 
' som 

gruppen äger ut se ersättare, med förbigående endast · av aamnen på de 

-kåndidater , wilka redan äro valda till fullmäktige Eiler ersättare. 

Förslår icke antalet av ensamstående röstg~pps kandidater till 

besättande av . alla de ersättareplatser, som enligt mom. 1 skulle tillij 

komma densamma, förblir antalet ersättare, som borde för röstgruppen 

utses, ofullständigt. 

Finnes för en eller flera, ti 11 förenad röstgrupp hörande enkla 

röstgrupper icke nödigt antal kandidater för besättande av sam~iga 

enkel röstgrupp tillkommande ersättareplatser, utses för den förenade 

röstgruppen så många gemensamma ersättare,- som det bristande antalet 

ersättare inom de enskilda röstgruppe~na sammanl~g-t utgör. I sådant 

avseende fortsättes avskiljandet av kvoter från den i § 34 omförmälda 

kvotföljden och vid varje kvot antecknas från den enkla röstgrupps kan~, 

didatlista, ur vars kvoter den tagits, den första_ kandidat, som ännu 

icke valts till fullmäktig eller ersättare el ler tidigare antecknats 

enligt detta moment. Av de sålunda antecknade kandidaterna utses i 

ordningsföljd nödigt anta.l gemensamma ersättare för den förenade röst" 

gruppen. Kan ej fullt antal ersättare sålunda erhållas, förblir anta~ \ 
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1et p:emensamma ersättare för den för-enade röstgruppen ofullständigt. 

§ 39. 

Då uppehåll i röstberäkningen sker, skola samtliga valsedlar och 

uträkningar hållas så förvara.de, att icke någon utom centralnämnden 

stående person har tillgång till desamma. 

§ 40. 

Vid den röstberäkning, som verkställas av centralnämnd.en, föres pro-

tokoll, i Vilket särskilt skall antecknas antalet ogiltiga valsedlar 

inom varje röstningsområde samt de personer, vilka blivi.t valda, och 

, de för varje röstgrupp valda ersätta.rena enligt ordningsföljd. Till I 
I 

protokollet bifogas alla vid uträknandet av valresultatet uppkomna ut-

räkningar, vilka, skola av ordföranden i centralnämnden genomdragas, 

förseglas och förvaras tills nyval ägt rum. 

§ 41. 

Vid centralnämndens sammanträden för räknande av valsedlarna och 

fastställande av valresu'.l.tatet skola valmansföreningarnas ombudsmän 

liga rätt att närvara. 

§ 42. 

Valresultatet skall w centralnämnden kungöras på enahanda sätt, 

som övriga kommunala tillkännagivanden offentliggöras, samt skrift• 

ligan meddelas fullmäktige. 

Kap. VII. 

SärskiJda stadganden. 

§ 43, 

Om medlem av fullmäktige dör eller till följd av bortflyttning el~ 
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ler .f'ör annan laga eller av .f'ullmä ktige godkänd orsak avgår, innan 

tiden :för hans uppdrag är ute, eller är på ~rund av skä l, som av r u1 l,. ,.,. 
:mä ktige godkännes, :för minst två månaders tid .f'ö rhindrad att deltaga 

.f'ullmii ktiges göromål, bör .f'ullmäktiges ord.f'örande i hans ställe in .. 

kalla :första därintills ännu icke i anspråk tagna ersättare från den 

enkla röstgrupp, .f'ör vilken den avg ång na eller f örhindrade blivit va11 

Finnes .icke ersättare att tillgå .f'ör enkel röstgrupp, som hör t1 11 

.f'örenad r östgrupp, .inträder i stället den förenade rös tgruppens fö:rst i 

därintills ä.r;mu icke i anspråk tagna gemensamma ersättare. 

Kunna icke genom t~llämpning av bestämmelserna i mom. 1 och 2 

alla platser bland fullmäkti ge besättas, handhave :fullmäktig e tills-

vidare 1 ofullständig t antal sitt värv. 

Ersättare. _tjänstgör såsom fullmä ktig under den tid, som för den 

avgångne skulle hava återstått, eller därest han trätt i tillfälligt-

vis förhindrad fullmäkt igs ställe, så länge hi~dret varar. 

§ 44. 

Vill n å gon överklag a val av !'ul.lmäktig e, göre det i den ordning, 

som gäller vid b e svär öv.er beslut av fullmäktig e. Besvärstiden räk .. 

nas !'rån d agen för k ung ö randet av va lresultatet. 

-, Samma r ä tt a tt a nföra besv ä r över valet an~ ömme 8 ock å allmän åkla• 

gare, d ä r n ågon blivit f örklp.rad v a ld, vilken j e.mli.kt .' gällan-

de lag stadg anden i rik~t i c~e v arit v a lbar. 

§ 45. 

Godkännas besv ä ren ocp ~ö r ordna s till nytt val, åligger det cen8 

tralnä mnden att orördröjlig en skrida till valets förrä ttande, och · 
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skall vid valet användas då gällande vallängd, De sålunda valda fuil-

mäktiges uppdrag varar tll ut gåneen av det kalenderår, då den komnruna-

la valperioden första gången utlöpar. De tidigare valda böra emeller-

tid kvarstå vid sitt uppdrag tills det nya valet verkställts. 

Har fullmäktiges antal av en eller annan orsak nedgå tt så, att det- I 

i k t ·· t f' rd t l t oo·r fullma··kt!(I samma c e u gor re Jä ,edelar av det stadgade ana e , 

ges ordförande om förhållandet anmäla bos landskapsnämnden, som,ifall 

skäl därtill anses förekomma, förordnar om verkställande av fyllnads• l 
val, och skall vid valet användas då gällande vallängd, För de vid 

valet utsed~a fullmäktige väljas likaledes ersättare enligt enahanda 
l· 

gruµder s<:>m vid ordinarie fullmäktig-val, _. och iakttages vid dylikt val 

~ 
jämväl för övrigt i tillä~pliga delar vad i denna landskap~l ag är stad• 

gat, 

§ 46, 

Är i denna landskapslag för något vis s t fall utsatt dag helgdag, 

gälla första helgfria dag därefter såsom för sådant fall bestämd, 

§ 47, 

Kan fullmäktigval eller därtill hörande förberedande åtgärd av nå-

gon orsak icke verkställas å tid, som i denna landskapslag stadgas, må 

landskapsnämnden utsätta ny tid för förrättningen; och vare därest ' . ' 
val icke skett före va lperiodens slut, de fullmäktige och ersättare . , 

vilkas verksamhetstid under mellantiden utgår, skyldiga att kvarstå i 

sitt uppdrag, till dess valet ägt rum och de valdas verksamhet vidta-

git, 

Har inom den av la.ndskapsnämnden utsatta nya terminen för förrä tt~ 
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ning en nl'ip:dn kandidatlista icke inlämnats till centralnämnden, skolit 

de hittill" varande fullmäktige och ersättarna vara skyldiga a t t k l 
V Q't> , l 

st~ även under den nya valperloden, utan avseende därå att de J ämllkt 

därom gällande stadganden varit berättigade till befrielse från Upp., ' 

draget. 

§ 48. 

Vid de proportionella val, som av fullmäktige skola förrättas 1., l , .... I 
I 

givas kandidatlistorna till ' ordföranden för fullmäktige på tid som r, 
, 8.~ ' 

I 

dl:lssa utsatts, och skola i övrigt föreskrifterna i denna landskapslag I, 

i tillämplig a delar tjäna till efterrättelse. Såsom centralnämnd fun-.j 
I 

gerar den valnämnd, som därtill utses av fullmäktige. Il 

§ 49. 

Arvoden åt medlemmarna 1 centralnämnden och valnämnderna samt öv ... il t 

r1ga av valen föranledda utgifter bestridas av kommunen. 

Denna landskapslap;, varigenom landskapslagarna den 14 juli 1925 ij 
I 

om antagande av lagen om ·ändring av kommunala vallagen, given den 21 

februari 1925, samt den 31 augusti 1929 angående ändrad lydelse av§ 

47 i landsk~ps lagen om ändring av kommunala val lagen av den 14 juli ~' 

1925 upphävas, träder omedelbart j_ kraft." 

Mariehrunn den 27 januari 1943. 

På landskapsnämndens vägnar: 


