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LAGUTSKOTTETS betänkandeit=O. 1/1:41 med anled._ 

ning av landskapsnämndens fra.ms•tällning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 
om kommunal vallag för landskapet Åland. , I 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt 
lagutskottets utlåtande; får utskottet vördsamnast framhålla följande: 

Utskottet finner landskapsnämndens förslag om kodifiering av den kommunala 
vallagstiftningen i samband med de ifrågakomna ändringarna i konnnunala val
lagen fullt motiverat, ty det måste oförbehållsamt medgivas att tillämpningen 
av en lag. av vilken några paragrafer ingå i Ålands författningssamling, andra 
icke, berett vissa olägenheter för landskapets icke juridiskt skolade kommu
nalmän. 

I enlighet med den praxis, som landstinget redan under ett antal år sökt 
upprätthålla, föreslår utskottet följande ändrade rubrik till lagen: "Land
skapslag o.m kommunala val i le.ria.skapet Åland." 

Uts~ottet har i stort sett icke några a~rkn.ingar att framställa mot för
sl~get. I likhet med landskapsnämnden har utskottet sålunda icke ansett till
rå:dltgt att ändra vallagens bestämmelser om· inkallande av ersättare till full
mäktige, ej· heller skäl att taga fasta på minoritetetens i lnndskapsnämnden 
uppfattning om nödvändigheten att ändra bestämmelscma rörande röstberälmingen 
1 syfte att också ~id kommunala val infö~a samma bestämmelser, som gälla vid 
landstingsmannava:l •. Ty även · om de av minoriteten framförda motiven för den 
påyrkade lagändringen hava ett visst be-rättigande, skulle själva röstuträk
ningen, då kandidatlistor med ända upp till 30 kandidater kunna kounna ifråga, 
medföra så stora telmiska svårigheter att de i mA.nga fall bleve de kommunala 
centralnämnderna övermäktiga!. Dessa svårigheter skulle särskilt göra ~ig märk• 
be,ra vid reducering av j ämförelsetalen r'ör sådana kandidater, som erhållit 
röster såväl från sammansatt som enkel röstgrupp och varom stadgas i § 56 mom. 
2 1 landskapets vallag~ sådant lagrummet lyde:r 1 landskapslo.gen av den 26 mars 
i 938 •. 

I särskilda. paragrafer åberopas i'agrum i nu gällande landskaps lagar ( § § 1, 
@1 . 47) uppenbarligen för at-t under'lät!a användningen av lagen särskilt för 
den jlll'1diskt oskolade konnnunalmannen~ Detta, medför emellertid nödvändigheten 
att ändra lagtexten, i händelse de åberopade tagarna skulle konnna att undergå 
ändring • . Denna. olägenhet h ar utskottet sökt förebygga genom omredigering av 
par agrafer•nn :i.fråga •. 

Ubskottet har f äst stg vid att landskapsnämnden i .ett antal paragr afer 



-eto ois iillande lag använda ordet "leda:tn.l:it 
· tt det av nu g 

e'tl11 
t§ 9, 23, 24, 27,) utby . . fattning iir det dock skäl att btb . 
\l " i t utskottets up_p . . . el)_å 
mot "medle1!1111llr • Enl g d ··ter diir denna såsom t.ex. 1 § 3 l~ 

d ot respektive le amo • . 
Stll' 

betecknin.Sen le am .. tt beteckna skillnaden mellan honol!l 
d ordföranden for a_ . 

ci~ri 
i kombination me. t dlem kan man få den uppfattningen 

Användes orde me ' 
, att 

.. iga medlemmi.r • ovr ~ v ·centralnämndell, vilket han dock oneklig 
ordföranden icke vore1 ~dlem a 

. e~ ~~ 3 om sättet för utfärdande av däri avsedda ttllk' 
stadgande t i § 6 mom. . . 

. ä. . kunila· ändras sålunda, att tillkännagivandet ansi~- _ -. 

givande s111es lämpligen- . . 
s l . f.. kommumO.a tillkännagivanden. Fullmäktiges sessionslo1tai 

anslagstavlan or · 
el' 

på. landet äro 1 allmänhrt·stängda under de dagar, dl fullmäktige icke sa.~ träda, vid vilket förhållande avsikten med· anslaget . blir ·mer eller mindre förfelad. 
Enligt utskottets uppfattning vore det till nytta, att det antal personel', som erfordras för bildande av valmansförening, 1 vallagen uttryckligen ang1, medels siffror. Utskottet före~lår att detta antal fastställes till 15, vu. ket är det högsta antal fullmäktige, s an 1 någon av landskapets kommuner kan komma 1.f råga. 

Vidare har utskottet fäst sig vid; att lamsk.a.psnämnd.en vid angivandet av klockslag övergått till den numera vanliga beteckningen av dygnets timmar me 1•24. ( § 15 mom. 1) Under sA.dant förhållande är det icke nödvändigt att vida 
, . 

re bibehålla. ·"p'l de.gen", "på afton" o.s.v. Utskottet, som även för sin del 
. . gillar den nya klockslagsbeteclmingen, har vidtagit härav påkallade uteslut• 

. 
. ·n1ngar i särskilda po.r11grafer. 

I § 40 sto:dga.s om att alla vid uträk:ne.ooet -e.v valresultatet uppkomno. ut• räkningar skola genom.ragas och f8rseglas, men däremot finnes ingenting be• stämt om huru. de skolo. förvaros. Utskottet hnr kompletterat lagrummet och föreskr~vlt skyldighet för ordfl:Sre.nden att förvara uträ.kningnrno. tills n'J\fal 
ägt rum. 

I ö 1"t vr.o.c hll.vo. endast smärre lindringar o.v redaktionell natur ftireto.gits. Hiinviaallde till ovo.nsa.gdo. får utskottet ·dä.rtör för lnndetinget vördso.?1111ll).9t 
föreeU., 

o.tt landstinget ville o.nto.go. nedanstående lnnd• . ekapelo.g om kommunnlo. vo.l 1 lo.ndsko.pet Åland. 
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"På framställning av Ålands landskapsnämnd har Ålands landsting antagit 

nedanstående 

Landskapslag 

om kommunala val i landskapet Åland. 

Kap. r.. 
Röstningsområde~ och valnryndigheter. 

§ 1. 

rlag 21/2-25 Ordinarie val av fullmäktige, varom stadgas i (uteslutning) 
llag 14/7-25 

kommunallagen för landskommunerna 1. landskapet Åland (uteslutning) 

och landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamn, (uteslut

ning) skall vidtaga den 4 december och slutföras samma 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 s·ka.11 av fullmäktige inde

las i röstningsområden enligt samma. grunder, som gälla beträ!fan

de val av landstingsmän. (uteslutning) 

Denna indelning skall, även om besvär mot beslut i ärendet an

.förts, förbliva gällande, tills utslag i saken vunnit laga kraft. 

rlag 21/2-25 För valets förrättande utse fullmäktige .-~ juni månad av det 
llag 14/7 " ' 

år, varunder val av fullmäktige skall verksta."1.las, bland kommunens 
·• . 

valbara medlemmar en centralnämnd, bestående _av en ordfö~nd.e. och 

. fyra ledamöter, av vilka fullmäktige förordna en till _viceord

förande, jämte fyra ersättare samt, där kommunen är i~~~lnd i 

röstningsområden, särskilt för varje sådant o~åde en valnämnd, 

bestående av en ordförande och två ledamötert av vilka fullmäk-. . 

tige förordna den ena till viceordförande, jämte tre ersättare; 

och fortgår tiden för deras ':1j;ipdrag, till •. dess . nya nämnder utsetts., 

Dör ordförande, ledamot eller ersättare i central- eller val

nämnd eller avgår han till följd av bortflyttning eller annan laga 

orsak, innan tiden för hans befattning är ute, skall fyllnndsvnl 

verkställas. 

Kap. II. 

Vallängd. 

§ 4. 
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rlag 21/2-25 För varje röstningsområde s~ali inom augusti månad va11~ 
llag 14/7 " a .. områdets valnämnd. I .valliingden införas en11 ll § 5 vallag upprättas " gt ål' 
f'ör' Ål 20/8 i ·· tningsområdet bosatta medl etj mantalslä!18d samtliga nom ros -24. el?!rna.l' 

kommunen v~lka före ingången av det löpande året f'y-llt tJ· ~~ ' ug~et · 
Är omständighet veterlig, som utesluter någon 1 längden a t t ~ . n ec .l 
person från valrätt, skall därom antecknas vid hans namn 1 1 

.. 

Valnämnden bör underskriva vallängden • . 
a~ 

Är staden Mariehamn indelad i röstningsområden, ankominez, d 
et 

å magistraten att för varje sådant omrw:ie upprätta erf'orciez,lig 'i 

längd; och gälle för övrigt beträffande magistraten vad 1 §§ 
5, 

och 7 stadgas om vallängd. 

Vederbörarxie mantals- eller häro.dsskrivare skall det år a. · , a 

val av fullmäktige skall verkställas, f'öre · augusti månnds ingAJig 
emot stadgad avgift till valnämnd översända f'örte.ckning över alla 

enligt det löpande årets mantalslängd inom röstningsområdet bos t , Q 

personel.', vilka :fyllt tjuguett år. Förteclmil'l6en införes på Vede 

börligen fastställda. blanketter. 

Vederbörande prästerskap och församlings:för4stånd_are samt man

~als- och häradsskrivare, länsman och stadsf'iskal äro skyldiga 

att lämna valnämnd erforderliga upplysningar. .. . - : 

§ 5. 

rlag 27/11-17 V~l_längd skall från och med den: 1 september till och med den 

rla.g .17/11-l-7 

15 i samma månad vara å lämpligt ställe inom rös tningsområdet un• 

der behörig tillsyn framlagd :för granskning, varom bör tillkänna• 

giva~ i den ordning, som nngående · konununala tillkännagivanden är 

gällande. 

Har röstberättigad madlem av konmnmen utelamna.ts· f'rån v alläng• 

den och vill han begära rättelse, f'ramställe sitt yrkande skrift• 

ligen e1ler muntiigen vid va.lnämndens sannnanträde den 2 oktober 

eller ing1ve därf'örinnan sitt yrkande på rättelse, · skrif':bligen o.v• 

tatta.t, till vnlnämndens ord:förnnde. Förmenar någon, att nnnan 

person _ obehörigen upptagits i vallängden, och vill han begära r!i.t .. 

telse, _skall yrkanie om rättelse skri:ftligen inlämnas till val.n!i.~

dens ord:förande senast den 20 september. 

tnnehåller skri:ft yrkande, att någon i val längden upptagen skal 

avf'Bras f'rån längd~n, utfärde ord:föranden senast den 24 september 
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tillkännagivande härom till denne med anvisnitig, att han är i 
tillfälle att ä angivet ställe taga del av skriften och senast 
under förloppet av september månad till valnämnden ingiva skrift
lig förklaring. 

Sådant tillkännagivande inlämnas till postbefordran under om
slag, varå emottagarens namn och boningsort äro tecknade; dock är 
valnämnden obetaget att även på annat sätt. tillställa honom det-, 

samma. Tillkännagivandet skall dessutom anslås å anslagstavl~ för 
kommunala. tillkännagivanden. 

Anmärkningar mot vallängd föredragas och avgöras vid valnänmdens 
sammanträde den 2 oktober. 

Den, som icke nöjes åt valniimnds beslut, söke däri före den 15 
olttober ändring hos länsstyrels_en i landskapet Åland, vilken det 
åligger att ofördröjligen upptaga ärendet till behandling, delgiva 
valnämnden sitt utslag i ärendet. Utslaget skall av nämnden kungö• 
ras genom anslag, på sätt ' i mom. 3 är stadgat. 

Uti länsstyrelsens utslag får ändring sfilas i Högsta. förvalt
ningsdomstolen senast inom trettio dagar efter den dag länsstyrel-

· sens utslag gavs, denna dag dock oräknad, och ·lände därvid till ef
terrättelse, vad om sådant ändringssökande 1 allmänhet är stac;lgat, 
likväl sålunda., att besvär även må inom be·svärstiden inlämnas till 
länsstyrelsen i landskapet Åland föra. tt därifrån vidare befordras. 

Högsta f.örvaltningsdomstolen äger genom länsstyrelsen i land.ska
. : pet Åland till valnänmden överstyra. sitt i saken g_ivna utslag. 

§ 7. 
rlag 2lft-25 Har ej yrkande om ändring i vallängden inom föreskriven tid llag .J.4/7 -25 

- . . -gjorts hos valni_mmden, teckne denna. å Uingden intyg,- att densamma 
äger laga kraft. Har ändringsyrli:anie framställts, skall valnämnden, 
sedan dess beslut 1 anledning av yrkandet vunnit laga kraft eller 
slutligt utslag på anförda besvär konnnit nämnden till handa, i val~. 
längden inf~ra av nämnda beslut eller utslag påkallade rättelser, 
varefter va.llängden åtecknas intyg, att den, sUunda rättad, skall 
vid valet lända till efterrättelse. Dock må icke valförrättningen 
hindras eller dess upphävande föraniedas därav, att slutligt ut
slag 1 anledning av påyrkad rättelse av vallärigden icke fö:e val
dagen hunnit givas eller bringas t'tll valnämndens kännedom. 
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Kap .. III. 
valmansföreningar och valförbund. 

§ 8,. 

Hava valberättigade medlemmar av valkrets till ett a.nta.1 15 i en av dem undertecknad skrift· enats att vid utsatt va.1 a.~ ~ 
l'<Sat P

å en elle r !'lera i skrif'ten nämnda personer. vare sådan ~ -v a.ltna f'ören:tng berä.ttiga·d att hos centralnämnden anhålla., att r ·· tla, 
h i r ·· i o1>entnge 

kandidatlista offentliggöres oc n ores den valsedel , 

, S Otn 131. ) ~~ 
användas vid valet. (Uteolutning Samma person må ej unde1>t 

eckrta flera än en sådan skrift; har detta skett. bör centralnänma. , en f i-å samtliga skrif'ter avlägsna hans underskrift. 
Skrif't, varigenom v almansförening bildas• skall vara dagt eck:na och innehålla .bemyndigande för en medlem av föreningen att -v ara de ombudsman och rör en annan -att vara dennes ersättare. ävensolll k an. dida tlis ta, vl:lken får '1:1:pptaga högst dubbelt så många namn 80lll det antal fullmäktige, . vilket bör vid valet utses, och skola kandtdate nas namn samt yrke eller syssla tydligt angivas. 

.. Anhållan· om oft'entliggörande av valmansförenings kandidatlista göres skrit'tligen av ombudsman hos centralnämnden sena.st den 25 oktober före klocko.n tolv (uteslutning}. Ansökan skall åtf<5ljas ,av den skrift, varigenom valmansförerrl.ngen bildats. I ansökan skall ombudsmannen t'örsäkra, att de personer, vilko.s namn ingå såsom up• derskrifter å so.gdo. skrift, äro valberättigade inom kommunen, s ä ock att de egenhändigt underteclmat skrit'ten. 
-Upptager valmo.nsförenings kandidatlista person, som jälllVäl är annan vo.lmansf'örenings · kandidat, vare han bel'ättigo.d att få sitt namn avlägsnat från lis to.n., såframt han icke är medlem CN vo.lmans• föreningen ell.er el.jest l.ämno.t sitt medgivande att av f'örerungeP uppstäl.l.as såsom kandidat. Ansökan om sådan ändring av valmansfore· ningens kandidatl.ista sknl.l skriftligen göro.s nv den, som päyrkat ändringen, hos centralnämn.den sena.st den 1 nov~mber f'öre klockan tolv. (Ute s11:i..tning) 

§ 10. 
rlo.g 3/12-37 valmansföreningar, vilka v1.lja med varandra samverka för valet, kunnn s ammansluta sig till ett val.förbund. Om anslutning till val

.,., ot>e" 
f örbund besluter envar valmn.nsföreni.ng; valmansförening likVi:u. 
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tnget ntt i den skrift, varigenom föreningen ~dats, eller genera 
särskilt bemyndigande uppdraga åt en eller :r!era av sina medlem-. 

, mar att å föreningens vägnar därom fatta. beslut. 
Va.lförbund bilda.-s sålunda, att d iirtill anslutna va.lmansförenin

gar härom gemensamt upprätta en skriftlig överenskommelse, i vil
ken bör upptagas ordningsnunnnern för föreningarnas kandidatlistor 
och som _å valmansföreningarnas vägnar undertecknas av dessas om
bUdsmän •. -Envar ombudsman skall till sin namnunderskrift foga. an
teckning om ordningsnummern för den av honom företrädda ~almans
föreningens kandtdatlistar överenskommelsen skall jämväl innehålla 
bemyndigande för en av undertecknarna att vara valförbundets 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 inlänmas till 
oentraln~den senast den 4 november före klockan tolv. (uteslut
ning) Tillika skall till nämnden_ ingivas valmansföreningarnas be
slut om_anslutning till valförbundet, eller, där _fören1ng uppdra~ 
git å.t . . vissa av- s-ina medlemmar att härom besluta, det åt dessa giv
na bemyndigandet, såvitt detsamma ej ingår i den skrift, varigenom 

. valmansföreningen bildats, ävensom sagda medlemna.rs beslut angåen
de anslutning till valförb\llldet. 

Valmansförening må icke ingå i flera än •ett valförbund. 
Kap. IV• -

Centralnämnds förberedande åtgärder för valet samt valsedel • . 
§ 11. 

rlag 21/2-25 Centralnämnd.en 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 vader• 
börande inlämnas. 

Tillkännagivandet skall ske i den ordning, som beträffande öv
riga kommu.nala , tillkännagiv~n:len är gällande, samt genom ans~ag i 
centralnämnd.ens samlingsrum. 

rlag 3/12-37 

, 

§ 12. 

Centralnänmden sammanträder den 15 och 27 oktober, den 4 novem-
ber samt senast ~agen efter valet. Vid l:::ehov sammanträder nämnden 
även den 1, 10 och. 12 november samt å andra dagar, då ärendenas 
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handläggning sådant påkallar. 

Den 15 oktober ut.fl!rdar centralnämnden de i § 11 Olll:fäl'llläla.a. 

meddelanden. 

Den 27 oktober upptager nämnden till granskning och f' .. 
orse!' 

· llleq 
ordningsnummer de ansökningar och kand1.datlistor, som f' .. 

o r 'Va. lllJ.a. 
h dd 1 d de na .. 

föreningarna inlänmats, oc me e ar em valberättigade t 

1 

r 

· 111 ~ 
nedom genom anslag i centralnämndens samlingsrum. Finnes ansökan itii 

icke vara behörigen gjord eller valmansförening . icke lagli 
gen b11 .. 

dad, skall centralnänmden meddela ombudsmannen underrättelse 
att 

ansökningen avslagits och uppgiva skälen f'ör avslaget. Tillika b·· 
- 0~ 

handlingarna till ombudsmannen återelällas. Var orsaken till a.vsia .. 

get den, att ansökan icke varit behörigen gjord eller 1 
va mans!' öi-e .. 

ning icke lagligen bildats. vare ombudsmannen befogad att ännu 

inom fyra dagar därefter ånyo inlänma handlingarna, behörigen rät .. 

tade. Dock må rättelse icke ägit rum- i det fall, a) att den skrift, 

varigenom valmans:föreningen bildats, ej är undertecknad av erf'or

derligt antal valberättigade medlemmar; b) att den person, som in

lämnat ansökningen, icke är behörig att företräda föreningen; samt ~ 

c) att ansökningen inlämnats sentida eller inkommit i annan än här

.för stadgad ordning. 

Den l november granskar nämnden de änd·ringa.r, vilka ombudsman 

vidtagit på grund av den honom enl1gt mom. 3 tillkommande rätt. 

Samma dag f'öredragas _.inkomna ansölmingar o~ sådan ändring av val

mansf'örenings kandida.tlis t _a.., . som 1 § 9 mom. 2 omf'örmäles; böra.nde 

valma.nsf'öreningens ombudsman, innan ärendet till slutlig prövning 

upptages, bereda~ tillf'älle att varda 1 saken hörd. 

Den 4 novembe~ ingår nämnden i granskning av inkomna handlingar 

a.ngAende bild~nde av valt'örbund. Pinnas dessa icke vara behörigen 

a.vf'a. ttade eller va.lf'örbundet icke v.a.ra. lagligen bildat, skall 

nämnden utan d~öjsmål skriftligen meddela. vålf'örbundets ombudsman, 

att va.lf'örbundet eller viss va.lmnnsf'örenings a.nslutning till det- • 

samma ej kunnat godkännas . samt uppgiva skä1en för avslaget. De 

..aärefrela.ktigheter, som f'öranlett a.vsloget, kunna inom f'yra dagar u 

äga ter rättas genom åtgärd av ombudsma.nnen. Dock må rättelse icke 

rum i det f'all~ a) att överenskommelse, v~ri~enom valf'örbundet 

bildats, icke undertecknats av vederbörande va.lmansf'örenings om-

budsman; b) att bemlut om valmansf'örening om anslutning t11i va.1-

f'örbund eller bemyndigande f'ör vissa. personer att å f'öreni~gens 
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vägnar härom besluta, icke undertecknats av föreningens samtliga medlemmar; c) att obehöriga personer.deltagit i beslut om valför
bundets bildande, d) .att den persoh, som inlämnat handlingarna, icke är behörig att företräda valförbundet; e) att valförbundets ombudsman icke inlämnat överenskommelseskriften eller föreskriven utredning angående valmansföreningarnas anslutning till förbundet; ävensom f) att handlingarna inlämnats sentida eller 1 annan än härför , 

stadgad ordning. 
Den 10 november granskar nänmden de ändringar, vilka valförbundets ombudsman med stöd av föregående moment vidtagit i handlingarna angående bildande av valförbund. 
Har valmansförenings anslutning . till valförbund avslagits, skall centralnämnden på därom nv valmansföreningens ombudsman gjord skriftlig anmälan, som bör inlämnas till nämnden senast den 12 november före klockan tolv (uteslutnine;) utesluta föreniI;Sens kandidatUs ta från den valsedel, som skall vid valet anv"åndas. Sådan anmälan kan ske a:ntingen i den skrift, var igenom föreningen bilda ta, i stöd av ett åt ombudsmannen givet bemyndigande, ·eller på grund av eri till ·anmälan fogad skriftlig förklaring, undertecknad av mer än hälften av föreningens medlemmnr_, och vari ombudsmannen bemyndigats att vid-. · '. ~e.go. nämnda åtgärd. I senare fallet bör ombudsmannen i anmälan försäkra, att underskrifterna 1 sagda förklaring tillkommit genom egenhändig namnteckning. 

rlag 3/12-57 

§ 13. 
Har endast en kandidatlista blivit för valet godkänd, verkställas , icke särskild valförrättning, utan förfara centralnämnden såsom i 

§ 28 mom. l säges, 
Därest två eller flera .kandidatlistor för valet godkänts bör centralnämnd.en sammanställa den valsedel, som skall vid valet användas och 1 vilken de l agligen bildade valmansföreningarnas kan• didatUs tor 1~to.gns sålunda ordnade, att till . samma valförbund hörande ·k"a.ndidatlistor i nummerföljd f6renas under _gemensam rubrik ~c~ avskiljas från andra listor på sådant sätt, ntt det tydl~gt framgår, vilka kandidntlistor som höra till varje va.lförbund. val-

.. d 1· mmnns tällningen bestämmes 
förbundens inbördes ordningsf olj nom sa 

Och de Ut om valförbund stående k andida,tlistor na in
genom lottning 
tagas sist å valsede ln, ordnade efter or dningsnummer. 
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i
nnehålla anna ~ än gemensam rubrik, utvisande valsedeln må 8 j 

j ts valförbundens rubriker, enva~ för vilket val densamma uppg or , •· 
tryckt b.. nde valf örbunds ram, ävensom samtliga k ovanför veder ora , an .. 

t ~ ~eras ordnings-nummer. didatlis or lll8U-U · 

b.. meddelas de valberättigade valsedeln or t 111 kännedom på ena,'1-. 
'llll),\ da sätt som övriga kommunal~ tillkännagivanden samt genom anslag t 

centralnämndens samlingsrum. Sådana valsedler skola även, genom 
centralnämndens försorg makulerade. såvitt möjligt tillställas Vat-.. 
-je valmansförenings ombudsman i så många exemplar, som det finnes 
undertecknare å den skrift, varigenom v almansföreningen bildats. , 

§ 14. 
; 27/11-17 centralnämnd tillkommer att häreft~~ skyndsamt låta mångfaltiga 

valsedeln samt att under omslag, med påteckning om antalet, till
sända valnämnden i varje röstningsområde nödigt antal sådana val-, 

sedlar. 

Kap. V• 
' 

~ -
§ 15, 

-U- Valförrättningen skall i varje röstningsomrM.e vidtaga valdagen 
klockan nio (uteslutning) och fortgå till k'bckan tjugu (uteslutning) 
eller oCk 'sennre, om valnämnden finner det nödigt, med avbrott en 
gång-under dagen av högst två timmar enligt valnlimndens bestä.mmo.nde, 

Arbet•givare eller hans ställföreträdare bör ordna arbetet så, 
att i hans tjänst anställda personer icke hindras att sin v alrätt 
utöva; bryter han häremot, strnffes med böter. 

§ 16. 
-

11
- Å röstningsområdets valnämnd ankommer att vidtago. alla för val•,·· 

förrättningen erforderliga anordningar ävensom tillse, att i val• 
lokalen nödigt antal kopior av valsedeln finnes ~111 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 bevaraooe av valhemligbeten i sin val, 
sedel utmärka, huru han röstar, och att härför nödiga tillbehör fin, ' nas att tillgl. 

Vnlnämnden föranstalte ock, .att tillräcklig~ rymlig plats invid 
valrwnmet ftnnes anvisat för de valmä.n, vilka o.vvakto. sin tur att 
inkomma 1 valrummet, och att denna plats avstänges vid det klock• 
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slng, då vo.lförrättningen enligt tillkännagivande skall om aftonen 
o.vbrytas eller 4vslutas. Sker uppeJ;iåll under dagen., beror qv val-, 

nämnden, huruvida. platsen· skall· avstängas. 

§ 17 •. 

rlag 27 /11•17 Inom eller invid vallokal, må tal ej hållas,. ej heller tryckta 
eller skrivna. upprop. o.ns;Lås eller ti~l de väljande utdelas. 

§ 18. 

-"- Vid valförrättningen skall ordfora.nden i röstningsområdets val-
nämnd omedelbart innan röstningen börj,ar, visa -~ _närvarande, att 
valurnan är tom, samt. s.edan öppna det omslag, vari de. nämnden till· . , 

sända. vo.lsed1arna äro insattai;_ 

§ 19. 
rla.g 27/11-17 Valmo.n, s.om vill utöva 1fin valrätt, anmäle sig hos röstningsom

rådets valnänmd för erhållande av valsedel. 

§ 20. 

-"- Vid valet skall den väljande med ett streck utmärka den kandidat-_ 
lista, för vilken .han vill avgiva sin röst. 

VO:lman äge icke rätt att på något sätt fprändre. ·d en i va.lsedeln . . , 
intagna. kt;ind1de.tl1ste.. för vilken han vi:U ·avgiye.-.siri röst. 

rlag 27/11•17 _Sedo.n -valman gjort för röstning _nödig , änt~c;lmin~, , ~ka.11 han till 
va:lnä~den framlämna valsedeln hopviken ~ör a'!:t-a_vst~plaf!, och in-

-"-

., 
sätta -därpå den stämpla.de valsedeln i v.a.lnrn~n • . 

§ .22. 

Efter litet valtnan . inlngt valsedeln i .urne,_n., skall i vall_ängden ut~ 
märkas, att han utövat sin valrätt • 

. § ,23. 

-""! Göres 1,1ppe_håll i valfö_rrättningen, sk9.-ll valurn!l?l förseglas med 

-"-

· ordförandens ?ch _minst en led~mots i valnämn,den sigill .samt sättas i 
säkert förvar. När förrättningen därefter for'l;sätte.s, bör nämnden, 
innan förseglingen bortta.ges, förvissa sig om, a.tt sigillen ~ro o-

b!'u tna. ' 

Innan uppen.åll i förrättningen sker eller ·.röstningen förklaras· 
avslutad, skola alla före det 1 sådant avseende beqtämda klockslaget , 

. tilhtäde_skomna va.lmän äga_ .rEJ.~t att röst~• 

§ 24 • . 

Så .snart ~stningen avslutat~, uttagas de avgivna valsedlarna. ur 
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urnan och räknas oöppnade~. Likaledes räknas antalet av de Per 
· ~Ollei-, 

vilka enligt anteckningarna i vallängden utövat valrätt. • 

samtliga avgivna valsedlar inläggas--härefter 1 hållbart 
_ omslag, 

vilket ordföranden och •mi~st en ledamot i v~lnämnden btira 
0 ~org8 .. 

f'ul.lt .försegla med sina sigil;J.. _ 

Å omslaget tecknas sedan påskrift till centralnämnden 
, samt u.pp .. 

gi.ft om innehålla t •. 

§ 25 • . 

rlag 27/11-1'7 Kan ej räkning av avgivna valsedlar genast ske~ av anledning att 

tiden är långt .framskriden,, fBr:fares med vo.lurnan, _ såsom 1 § 23 iil' 

sagt, och v erkställes, de· åvgivna v-alsedlarna.s räkning och 1nsättande 

1 omslag :följande dag. 

§· 2s. 

Vid va.lförrättningen fBres av en medlem i röstni.ngsområdets val-

nämnd protokol1.,ari a.nteclma.s dagen för förättningen, de närvarande 

medlemmarna· i nänmden, klockala.gen, då förrättningen vidtog., uppe.håll 

däri skedde och röstningen rB:rklara.des avslutad, ävensom antalet 

avgivna valsedlar och personer, som utövat valrätt, _ varjämte ·de vid 
I 

omsla.g·ets · :försegling begagna.de sigillen a.vtrycka.s 1 protokollet. 

Förrättningen avslutas tned pr·otokoll-ets uppläsande och anteck-_ 

nlng 'därå 'o.v valnämndens ordtörarxle, att pro_tokollet är riktigt, . 

varefter protokollet insät.tes 1 omslag med påskrif't_, _· ställd till cen• 

tralnämnden·. 

§ 27._ 

ordföranden och en leda.mot- 1· rBstningsområdets valnämnd skola ge• 

mensnmt, så snart ske kan, antingen iw.rs onligen eller genom posten 

till c ·entra.lnämnden 1'ra.mbefordra. ej mindr~ de i § 24 nämnda val:sed~. 

1ar än ock, under särskilt omslag~ valprotokollet. 
, , . 

Kap • . vr_;.·. ··· 

RBstberäkning och :f'a.stst!1ll~nde av valresult-o.tQt ... 

§ 28._ 

rlag 3/l.2-37 Har blott en lm.ndidatlie tn blivit f'ör va.le t godkänd.,_ anses denna 

h,n.va. vunn1 t valmännens enhäll:iga anslutning., oc·h f'örklnre. central- I 
nämnden vid so.mma.nträde den 4 december .ffHr. valda sä mänga av kandidat ~ 1 

1 vid listans valbara lm.ndidater,. r!iknnt f'rAn listans börjo.n., ~om sko o. 
1 

valet utses. 

Har särsk1.ld volf'örrättning ägt rum., bö~ rö~tnäkningen vidtaga 
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senast dagen-efter valet samt så snart som möjligt slutföras. 

Då rös träkningen skall begynna, ippno.s de från vo.r je särskilt 

röstningsområde till centralnämncien inkomna valsedlarnas omslag,_ räk• 

nas däri befintliga valsedlar och jä,~öres antalet med det i val

nänmdens protokoll antecknade. 

Därefter skola v alsedlarne. öppnas och ordnas sålunda, att till en 

röstgrupp förenas de sedlar, i vilka väljaren avgivit sin rös_t för 
, 

samma kandidatlista. 

_§ 29. 

rl~g 27/11-17 Är någon av dem, på vil~a valman rostat, icke valbar eller icke med 

tydlighet betecknad, gälle likväl valmannens röst för de övriga.. 

Har valman å valsedeln utmärkt flera än en kandidatlista, 

eller försett valsedeln med sin namnteckning eller med annat till 

_saken icke hB_rande märke, 

e_ller använt annan än sru:lan val$E3deJ., . som hos valnämnden uttagits, 
• . ' •• • t 

eller bef~nnes vederbc:Srande valnämnds stämpel icke å valsedeln, 

vare sådan valsedel ogiltig~ 

§ 30. 

rlag 24/3-3y . Röstgr.upp_~ r _östetal utgöre~ av de för densamma godkända. valsed

larnas a11ta:1 .• 

Valsedlar, som avgivits för k~ndida~J.isto_r., hörande . t11+ so.nuna 

valför.bund, bilda en förenad röstgrupp~ vars r9~~etal utgöres av 

summa,n av röstetalen för de till förbundet ~nsl~tna valmansförenin

ga.rna. 

§ 31. 

rlag 27/11-17 . Varje förenad eller ensamstående röstgrupps _r,östetal delas 1 tur 

och ordning md ett, två, tre och så vi,dare,., .. efter behov, h'5gst 

med det tal., som ang-er antalet av röstgrup~~ns kandido.t,er. 

De sålunda erhållna kvoterna upptecknas ordnade _! följd efter 

storlek, börjande med den störst~, och ·vid varje kv~t anteckna~, ur 

vilken förenad eller ensamstående röstgrupps kvoter den tagi_ts. Lika 

. stora. kvoters inbördes ordning avgöres genom lottning. . . . . 

Från bör ja.n 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 ei;ler ensamstående rc:Sstgrupp äger att bland full.• 

mäktige fylla lika. många platser som antalet av de för densamma. jäm• 
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likt § 31 mom. 3 avsltilda k~oter. 

§ 330 

.. tg· rupps kand~datl:tsta _avskiljas, t 
rlag 27 /11--17 Från ensamstående . ros u Sående I 

.. j lika många kandida,t.~rs namn, som röst~p 
från dess bor an, , · Pen 

32 tillkommer platser bla?d fullmäktige, och äro d 
jämlikt § 8ss11 

kandidater till fullmäktige _utsedda. 

§. 34. 

rlag 21/2--25 Förenad röstgrupp tillkommande platser bland fullmäktige ,f öt-, 

11 de ti ll röstgruppen hörande enkla röstgrupperna delas me an . · · · , På 

sätt i§§ 31, 32 och33 stadgas, varvid varje röstgrupps Nisteta1 

i sin tur delas med ett, två, tre och så vidare, de erhållna k,,ot, 

talen ordnas i följd efter sin storlek samt :från denna kvotföljd 
I 

utgående från dess början, avskiljas så många kvottal, som antalet 

av de platser den förenade röstgruppen äger fylla bland fullmäktt, 

ge, och tillkommer varje enkel röstgrupp sA många platse~ bland 

fullmäktige, som kvottal blivit för densamma avskilda .• 

§ 35. 

rlag 27/11•17 Kandidat, vars namn avskilts från två eller flera kandidat

listor, anses vald för den enkla. rös tgrupp, å vars . kandidatiista , 

hans nf;llll!l i avseende å -0rdningen tidigare förekommer. Intager hans 

namn å två eller flera knndidatlis tor i avseende å ordningen samma 

pla.ts, anses han vald för den enkla röstgrupp, vars röstetal är 
•• I , 

större, men om deras röstetal äro lika, avgör lotten. 

§ 36 .• 

rlag 27/11-17 Då röstgrupp genom tillämpningen av stadgandena i § 35 förlorat 

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

såsom fullmäktig röstgruppens förste ännu icke val~e kamidat. 

Skall detta s tadgande tillämpas på två eller flera röstgrupper, 

begynnes från den enkla röstgrupp, vars röstetal är störst, och 

fortfiti._tt.es 1 ordningsföljd enligt rcSstgrupperna.s storlek. 

§ 37. 

rlag ~4/3-33 Om vid tillämpQingf n av stadgandena i § 31 mom. 3 sa.mt §§ 34 el· 

ler 36 nödigt antal rumnn icke finnes å röstgrupps ka ndidatlista, 

fylles ledig vorden plats. dlir röstgruppen hör tili förenad röst" 

grupp, ur den röstgrupp, vars kvottal närmast hade avskilts, om de 

i§ 34 omnämnda avskiljandet av kvotta.l hnde fortsatts, och, där 

röstgruppen är ensamstående. ur den röstgrupp, vars kvottal nliI'lllo.s' 
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hade kommit att avskilj.as. om det 1 § 
31 omnämnda avskiljaniet av kvottal hade fortsatts. Lag samma 

· os1 

vare, då förenad ~östgrupps samt-
Ugn kand:J.da-ter redan blivit å · - - s som valda avskilda. 

Därest icke alla de pla t · -
se:r, som bort genom valet besättas , 

kuri:na tned tillämpning. av 'ovanstående bestämmelser fyllas, flörblir 
fullmä.ktiges···nnta.l tillsvidare ofull t··ndi t. . § 38., . s a g • 

r1ag 24/3-33 Till ersättare för fullmäktige utses för varje enkel röstgrupp 

lika mroisa kandidater, som de för~röstgruppen ~alda fu11.mäktige~ 

·antal utgör, dock minst två, och ~vskiljas för detta ändamål från 

·varje enkel röstgrupps kandidatlista i ordningsf5ljd framåt så mån-

ga namn, som g rupp~n äger uts.~ e.rsättare, med förbigående endast 

av namnen på de kandidater, vilka redan äro, val~a till fullmäktige 
eller ersättare. 

Förslår icke antalet av ensamstående röstgrupps kandidater till 

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

tillkoilillla de~annna, . förblir antalet· ersättare,., som borde för ~öst

gruppem utses, ofullständigt 0 

Finnes för en eller flera, till förenad röstgrup1(hörande -e.~kla 
.J .. 

röstgrupper · icke nödigt ·antal kandidå.ter ·fBr -besättande. av samt-

liga enkel röstgrupp tillkonnnande ersättareplatser,: utses -för den 

förenade röstgruppen s·å ·många gemensamma ersättare·, som det bris

tande antalet ersättare inom de enskilda röstgrupje rna sammanlagt 

utgb'ro I sådant avseende fortsättes avskiljandet av kvoter från 

den i § 34 omförmälda kv_ot:följden, och vid varje kvot antecknas 

från den enkla röstgrupps kandidatlista,' ur vars kvoter den tagits, 
den förstå kandidat, som ännu icke valts till f'ulimltktig eller er-

· sättare eller tidigare antecknats enligt detta m~ment. Av de så

lunda antecknade kandidaterna utses 1 ord.ningsföljd nödigt antal 

gemensamma ersättare för den förenade röstgru.pp~n •. Kan ej fullt an
tal ersättare så~unda erhållas. förblir antnl~t gemensamma ersätta

re för den fl:Srenad:e :flöstgruppen ofullständigt. 

§ 39. 

rlag 27/11~17 Då .uppehåll i röstberäkningen sker, skola samtliga valsedlar 

och uträkningat- hållo.s så f'l:Srvara.de, ått icke någon utom central

· nämnden stående person har i;illgång till desamma •. 

' Il - -
§ 40~ 

Vid den röstberäkning, som-v erkställes av centra.lnwnnden, föres 
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11 i vilket särskilt skall protoko , 

antecknas antalet o 1 g lt1ga 
"a.i, .. tnings·omräde samt de personer, Vilka bJ. sedlar inom var je ros .. 1"tt 

· .. je• röstgrupp valda ersatta.rena enligt Och de for var 0:M~ -valda, ''<lllti 
t kollet bifogas allo. vid uträlmarx'let a~ vai följd. Till pro o . . , l'e1:11.i.t,. 
trälmin.gar vilka skola av ordföranden 1 08 t tatet uppkomna u ,n t>ai, 

1 och förvarna tills nyval ·a·g~t ~ nämnden genomdragas, förseg,as 4-,,~ 
§ 41. ~ 

·· · Vid centra_J.näpmdens. sammanträden för räkname .a:v valsedla.,..,,,. _;lag 2~/11-17 
'•'& 

. och fas:tställande av valresu~ ta te t skola ve.lmansf öreningar-na.s °lll• 

budsmän äga rätt att närvar~ • 

. § 42. 

rlag 21; 2.25 v~lresul te.te t ska.11 o.v centralnämnden kungörns på ena.ho.nda sat~ 
som övriga. komuno.la tillk~migivo.rx'len offentligg_öraå, snmt sln-trt 
ligen meddelas :f'u.llmältige. 

Kap, VII., 

Särskil~a stndganden. 
) 

§ 43. 

rla.g 24/3•33 0111 medlem av fullmäktige dör eller till följd nv bortflyttning 
eller för o.nnan lo.go.· eller ti~' fullmäktige godkänd orsak nvgår, 1n

nnn tiden för ho.ns uppdr~g är ute, eller är ~å grund o.v skäl! som 
av fullmäktige godkännes, för mins~ två månaders tid förhindrad 
att delto.go. i fullmäktiges göromål, bör fullmäktiges ordföra.me i 

hans ställe inka.Ila förste. därinti~ls ännu icke i anspråk tngna 
ersättare från den enkh ri:Sstgrupp . för vilken den nvgångno. eller . 
förhindrade blivit vald\ , 

Finnes icke ersättare att tillgå för enkel röstgrupp, som pör 
till förena.d röstgrupp, inträder i stället den . förena.de röst
gruppens första. därintills ännu icke 1 anspråk t~gna gemensamma 
ersättare, 

Kunna icke genom tillämpning av bestämmelserna. i mom. l ech 2 
allo. platser blund fullmäktige besättas, hnrxihave fullmäktige 

, 
tillsvidare ·1 ofullständigt antal sitt värv. 

Ersättare tjänstgör såsom fullmäktig under den tid, som för den 
avgångne skulle ho.va återstått, eller därest hnn trätt 1 till• , . 

fälligtvis förhindrad fulltru:ktigs ställe, så lä~ge hindret varar, 

§ 44. 

rlo.g 25/5-34. Vill någon överklaga val o.v fullmäktige, göre det i den ardni!lS! 
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~-~om gäller Vid besvär .. 

over beslut av 
lcU 85.3 

. 1· . · 
. -· . . 

21/ -25 
rl11g 14/7-25 
110.g 

fullmäktige. Besvärstiden räfla~ från dagen f"ör kun .. , 
go:andet av valresultatet. 

§ 45 • 

Gdokännas besvären och f .. 
orordnas till nytt å val, ligger det 

centralnämnden att ofördr .. jli 0 gen skrida till valets förrättande, 
och skal 1 vid valet använd då '. · 

· as gällande v~llängd. De sålunda val• 
da fullmäktiges uppdrag va.rar till tån 

u g gen av det kalenderår, då 
den kommunala. vo.lperiod' f.. • r\ ' ' · en orsta gangen utlöper~ De tidigare valda 
börn eme_.lle'I'tid kvarstå vid it .... 

s "" uppdrag tills det nJa valet verk-
ställt·s. 

Har fullmiiktiges antal av en eller annan orsak. nedgått så, att 

detsamma. icke utgör tre fjärdedelar av det stadgade antalet, bör 

fullmäktiges ordförande om förhä.llo.ndet anmäla._ hos landskapsnämn

den, som, ifall skäl därtill anses fBrekomina förordnar om verk-. , 
ställa.nd~ av fyllna.dsvo.l, och skall vid valet användas då gällande 

va.llängd. För de id v valet utsedda fullmäktige väljas likaledes 

ersättare enligt enahanda grunder som vid ordinarie fullmäktige• 

val,. och; iakttages vid dyli~t val jämväl för övrigt ~- tillämpliga. . . . . ,, 

delar vad i denna lan:;iskapslag är stadgat. 

§ 46. 

rlag ~7/11 .. 17 Är i denna landsknpslag för något vi-sst fall utsatt dag helg

~l\f•. ~älle första helgfria do.g därefter såsom för sådant fall be• 

stämd. 
' I 

§ 47. 

llag 31/8-~9 lCo.n fullmäktigval eller därtill hörande förberedande åtgärd av 
s.20) 
· någon orsak icke verkställas å tid, som i denna landskapslng stad• 

gas, må landskapsnämnden utsätta ny tid för . förrättningen; och vareJ 

därest val icke skett före valperiodens elut,. de fullmäktige och 

ersättare vilkas verksamhetstid under meiiantiden utgår, skyldiga , . 

att kvarstå i sitt uppdrag• till dess valet ägt rum och de vo.ldas 

verksamhet vidtagit. 

H~r inom den av l nndskapåpämnden utsatta nya .terminen för för-

rättningen någon kandidatlista icke inlämnats . till centralnämnden, 

skola de hittills varande fullmäktige och ersättarna vara skyldign 
'• 

att kvarstå även und~r den nya valperioden, utan avseende därå att 

de, jämlikt därom gä! +ande stadgal'\(lenvari t berättigade till befri~ 

els! från uppdraget . 
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§ 48. 

11 val som av fullmäktige skola förr·a.·tt 
rlag 16/1-35 Vid de proportione a ~ as, 

t till ordföranden :för :fullmäktige p .11. tl;:i ingivas kandidatlis orna ~ ~ . , 
som av dessa utsatts , och skola i övrigt föreskrifterna i ?enna. 

landskapslag 1 tillämpliga delar tjäna till efterrättelse . Såso~ 

centralnämnd fmigero.r den valnäm..~d, som därtill utses o.v :fu.llmäk~ 

tige. 

/ 11 17 Arvoden åt medlennno.rno. 1 centralnämnden och valnämnderna samt rlag 27 -
övriga av valen föranledda u~gifter bestridas av kommtjnen. 

§ so. 
Denna landskapslag, varigenom landska.pslo.go.rna den 14 juli 1925 

om antagande av lagen om ändring av kommunala vallagen, given dan 

21 februari 1925, somt den 31 augusti 1929 angAende ändrad lydel;e 

av § 47 i landsko.pslagen om ändring av kommunala vo.lll gen av den 

14 juli 1925 upphävas träder omedelbart i kraft." 

Mo.riehomn den 20 februari 1941. 

På lagutskottets vägnar: - • 

~~~ ~-
Närvarande i utskottet: Tor Brenning, Herma.n Matt\Jn, Johann; s Hol~ ~ g. 

Jonntan Sjöblom och Evald Häggblom. 


