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Frågor och svar om valmyndigheter
Kommunal centralvalnämnd
Enligt 9 § i vallagen (2019:45) för Åland ska kommunen i januari valåret (2023) tillsätta en kommunal
centralvalnämnd bestående av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. Fullmäktige utser
samtidigt fem ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.
Kommunkansliet fungerar som centralvalnämndens kansli. Kommunen ska också tillhandahålla en sekreterare
för den kommunala centralvalnämnden. Den kommunala centralvalnämnden fungerar som valmyndighet i
samtliga val som ordnas under dess mandatperiod. Centralvalnämnden sitter tills dess att en ny
centralvalnämnd utses.

Måste centralvalnämnden utses av kommunfullmäktige i januari 2023?
Ja, vallagen kräver att kommunfullmäktige tillsätter den kommunala centralvalnämnden i januari. Inget hindrar
dock att kommunen i god tid förbereder beslutet.

Får en ledamot i kommunfullmäktige som inte avser kandidera i nästa val vara medlem
eller ersättare i centralvalnämnden?
Ja, det finns inte några hinder för det så länge som fullmäktige har förtroende. Enligt vallagens förarbeten (LF
3/2018-2019, s. 35) ”bör fullmäktige vid tillsättandet av centralvalnämnden även i fortsättningen se till att
sammansättningen blir sådan att alla grupperingar som är representerade i fullmäktige kan ha fullt förtroende
för nämndens åtgärder och beslut.”
Observera även vid tillsättandet jävsbestämmelserna i 15 § vallagen.

Får man vara kandidat i lagtingsvalet och sitta i kommunens centralvalnämnd?
Nej. Enligt 15 § vallagen får den som är kandidat i lagtings- eller kommunalvalet inte vara medlem eller ersättare
i centralnämnden för lagtingsval, i en kommunal centralvalnämnd, i en valnämnd, i en valbestyrelse eller vara
valförrättare.

Kan en medlem eller ersättare i den kommunala centralvalnämnden ha en annan
kommun som sin hemort?
Nej, medlemmar och ersättare i kommunala centralvalnämnder, valnämnder och valbestyrelser måste ha
kommunen som sin hemort. Detta regleras i 16 och 54 §§ i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland. För
valförrättare finns det inte några krav på hemort.
Observera även vid tillsättandet av nämnder de allmänna bestämmelserna om nämnder i 54 § kommunallagen.
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Fler frågor om val
Kontaktuppgifter:
•

valinfo@regeringen.ax

•

rasmus.lindqvist@regeringen.ax, tel. 018 25 193

