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Nr 22 
Tillsättande av centralnämnd för 
lagtingsval. 
ÅLR 2022/9792 
133 Rk1a 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt tillsätta följande personer som ordförande, vice ordförande 
och medlemmar i centralnämnden för lagtingsval: 
 
Ordförande Emma Dahlén  
Vice ordförande  Stefan Jakobsson  
Medlem  Sven-Harry Boman 
Medlem  Maj-Britt Lind 
Medlem  Christina von Hertzen 
 
Ersättare  Ann Carlsson 
Ersättare  Christian Beijar 
Ersättare  Caroline Pipping 
Ersättare  Adrian Jansson 
 
Nämndens mandatperiod varar till dess en ny centralnämnd tillsätts. Landskapsregeringen 
tillhandahåller en sekreterare för centralnämnden. Nämnden kan vid behov anställa 
personal för att biträda vid rösträkningen.  
 
Arvoden för medlemmar i centralnämnden för lagtingsval utbetalas enligt följande: 
 
Fast arvode för ordförande:  1 500 euro  
Ersättning för bevistat möte (ordförande):  63 euro 
Ersättning för bevistat möte (medlemmar):  55 euro 
Ersättning för rösträkning (ordförande):  36 euro/timme 
Ersättning för rösträkning (medlemmar):  27 euro/timme 
 
Ersättning för resekostnader utbetalas enligt landskapets tjänstekollektivavtal om 
resekostnadsersättning. 
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Om arvode för sekreteraren och röstbiträden avtalas särskilt.  
 
Motivering  
Enligt 8 § vallagen (2019:45) för Åland ska landskapsregeringen i god tid inför ett val 
tillsätta en centralnämnd för lagtingsval bestående av en ordförande, en vice ordförande 
och tre andra ledamöter samt fyra ersättare. Minst en av ledamöterna ska ha avlagt 
juridisk slutexamen vid universitet eller därmed jämförbar högskola samt ha erfarenhet av 
domaruppgifter eller förtrogenhet med de rättsområden som berör rösträtt. 
 
Centralnämnden för lagtingsval är beslutsför då fem medlemmar är närvarande. 
 
Landskapsregeringens registratorskontor fungerar som centralnämndens kansli. 
Landskapsregeringen ska tillhandahålla en sekreterare för centralnämnden för lagtingsval. 
Centralnämnden kan vid behov anställa personal för att biträda vid rösträkningen. 
 
Enligt förarbetena till vallagen (LF 3/2018–2019, s. 34) är det av central betydelse att 
centralnämnden åtnjuter stort förtroende i alla delar av samhället. Landskapsregeringen 
bör vid tillsättandet se till att sammansättningen blir sådan att alla grupperingar som är 
representerade i lagtinget kan ha fullt förtroende för nämndens åtgärder och beslut. 
 
Landskapsregeringen har inför tillsättandet försäkrat sig om att kraven om juridisk 
sakkunskap och förtroende uppfylls.  
 
Arvodena motsvarar arvodena som utbetalas till valkretsnämndernas medlemmar i 
statliga val.  
 
Tillämpade lagrum 
8 § vallag (2019:45) för Åland  
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Mariehamn, landskapsregeringen, den 14 februari 2023 

 

 

 

 

 Rasmus Lindqvist 

 T.f. rättssakkunnig 

 

 

 

 

 

Nr 133 Rk1a    Samtliga medlemmar i centralnämnd för lagtingsval 


