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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 35/ 1986-87 med anledning av 

1) Jandskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till land

sh.apslag angående ändring a\· Jand

sh.apslagen om landstings\·al och kom

munalval, samt 

2) ltm Sven-Olof Lindfors m.fl. hem

ställningsmotion till 1andskapsstyrel

sen angående åtgärder som möjliggör 

för sjömän att delta i landstingsval 

och kommunalval. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 16/ 1986-87. 

Utskottet, som hört t.f. kanslisekreteraren Susanne Y. Eriksson och häradsskrivaren 

Sirja Boman får i anledning härav anföra följande. 

Utshottet har erfarit, att ett relativt stort antal valsedlar ogiltigförklarats på 

grund a\· att de röstande förväxlat kandidatnurnrorna i landstingsvalet och kom

munalvalen med varandra. Utskottet rekommenderar därför att \·alsedlarna utdelas 

skilt för landstingsvalet respektive kommunah:a1en och att skllda valskärmar 

används. Landskapsstyrelsen torde i valanvisningarna fästa valförrättarnas upp

märksamhet härvid. 

Utskottet beslöt efter omröstning (6-3) omfatta förslaget i lagutsh.ottets betänkan

de, att inte i detta skede övergå till endagsval" Ordföranden Boman samt 

ledamöterna Roy Jansson och Nordlund anmälde avvikande åsikt. Ledamoten 

Gustafsson avstod från att rösta. 

Utskottet har även övrigt omfattat de lagutskottets betänkande framställda 

förslagen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet \'ördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i enlighet med lagutskottets förslag, 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotionen nr 18/1986-87 samt 
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Mariehamn den 27 april 1987. 

att Landstinget måtte hemställa om 

att landskapsstyrelsen med beaktande 

av erfarenheterna av det utvidgade 

förtidsröstningssysternet utreder för

utsättningarna för övergång till en 

valdag och härefter återkommer till 

landstinget med av utredningen påkal

lade förslag. 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, \·iceordföran

den Sven-Olof Lindfors samt ledamöterna Berg, Gustafsson, Roy Jansson, Johans

son, Nordlund (delvis), Sagulin, Wilhelms och Öberg. 


