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Organ:

Välfärdsområdesvalnämnden

Tid:
Plats:

26.1.2022 kl. 17.52 – 18.42
Vasa centralsjukhus, mötesrum T1

Närvarande:

Ordinarie medlem
Thomas Öhman, ordförande
Virve Airaksinen, vice ordförande
Jarno Kojonen, medlem
Jussi Perttola, medlem
Tellervo Vallius, medlem

Frånvarande:
Sakkunniga:

Päivi Berg
Suvi Einola

Övriga närvarande: Anne Nivukoski

primärvårdsenhetens chef
förändringsledare
valombud, Valta kuuluu kansalle rp.

Föredragande:

Thomas Öhman

ordförande

Sekreterare:

Päivi Berg

primärvårdsenhetens chef

Paragrafer:

29 – 34

Protokollet
undertecknat:

Ordförande

Sekreterare

Protokollet godkändes under sammanträdet 26.1.2022

Justerat:

Thomas Öhman

Päivi Berg

Plats och tid:

Plats och tid:

Protokollet justerades och godkändes under sammanträdet 26.1.2022
_________________________
________________________
Framlagt
till påseende:

Framlagts allmänt till påseende
under tiden

Utdragets riktighet bestyrks:

____/____ - ____/____.20___
_________________________
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Tidpunkt:
26.1.2022 kl. 18.00
Plats:
Teams
Ärendeförteckning
Paragraf
Ärende

Sida

§ 29

Sammanträdet öppnas - laglighet och beslutsförhet

3

§ 30

Protokolljustering

3

§ 31

Sammanträdets arbetsordning

3

§ 32

Fastställande av valresultatet

3

§ 33

Övriga eventuella ärenden

4

§ 34

Sammanträdet avslutas

4
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§ 29

§ 29 - 32

26.1.2022

nr 1/2022

Sammanträdet öppnas - laglighet och beslutsförhet
Välfärdsområdesvalnämnden är beslutför med fem medlemmar (vallag 12b §).
Ordförande Thomas Öhman öppnar sammanträdet.
Ordförande Thomas Öhman öppnade sammanträdet.

§ 30

Protokolljustering
Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat.

§ 31

Ordförandes förslag:

Två medlemmar väljs till protokolljusterare.

Nämnden:

Protokollet granskades vid mötet.

Sammanträdets arbetsordning
I möteskallelsen har tiden och platsen för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas
angivits.

§ 32

Ordförandes förslag:

Nämnden godkänner sammanträdets arbetsordning.

Nämnden:

Nämnden godkände förslaget.

Fastställande av valresultatet
Enligt 143 l § i vallagen (714/1998) ska varje kommunal centralvalnämnd vid ett sammanträde
som börjar senast klockan 18 den tredje dagen efter valdagen fastställa det röstetal som respektive
kandidat samt parti, valförbund och gemensamma lista sammanlagt har fått i kommunen vid
välfärdsområdesvalet och utan dröjsmål på det sätt som justitieministeriet bestämmer, meddela
välfärdsområdesvalnämnden de på så sätt fastställda röstetalen och det totala antalet röster samt
antalet ogiltiga röster som avgetts vid valet.
Efter att ha mottagit ett meddelande enligt 1 mom. av samtliga kommunala centralvalnämnder
ska välfärdsområdesvalnämnden utan dröjsmål fastställa resultatet i välfärdsområdesvalet med
iakttagande av vad som i 88–91 § föreskrivs om uträkning av jämförelsetal, lottning och
bestämmande av valresultatet.
Välfärdsområdesvalnämnden ska utan dröjsmål så snart valresultatet fastställts
1) offentliggöra protokollet med valresultatet tillsammans med besvärsanvisning för en tid av sju
dagar på det sätt som välfärdsområdets tillkännagivanden görs kända,
2) lämna till välfärdsområdets temporära beredningsorgan en förteckning över dem som blivit
valda till fullmäktige samt deras ersättare och tillkännage förteckningen på det sätt som
välfärdsområdets tillkännagivanden görs kända,
3) underrätta justitieministeriet om valresultatet genom att färdigregistrera valresultatet i
resultaträkningssystemet.
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§ 32 - 34
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Till protokollet tilläggs som bilagor följande rapporter från räkningssystemet:

―
―
―
―
―
―
―
―
―

RT14 Valdeltagande efter kön och röstningsområde
RT21 Kandidaternas röster, hela området
RT23 Kandidaterna enligt jämförelsetal
RT25 Kandidaternas understöd gruppvis
RT26 Valda välfärdsområdesfullmäktige och fullmäktiges ersättare per jämförelsetal
RT28 Kandidaternas röster per röstningsområde
RT29 Kandidaternas röster gruppvis
RT32 Gruppernas framgång och förändring jämfört med föregående val
RT33 Gruppernas framgång och förändring jämfört med föregående val kommunvis
― RT91 Ogiltiga röstsedlar kommunvis
― RT41 Kandidater med samma röste- och jämförelsetal

Ordförandes förslag:

Nämnden beslutar
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Nämnden:

§ 33

fastställa resultatet av välfärdsområdesvalet i
Österbotten.
offentliggöra ett protokoll med valresultatet på det sätt
som stadgas i lag.
lämna till välfärdsområdets temporära beredningsorgan
en förteckning över dem som blivit valda samt deras
ersättare till fullmäktige.
tillkännage förteckningen över dem som blivit valda till
fullmäktige och deras ersättare på det sätt som stadgas i
lag.
underrätta justitieministeriet om valresultatet genom
att färdigregistrera valresultatet i resultaträkningssystemet.
Bifoga till protokollet rapporter från räkningssystemet
enligt ovanstående (11 st.)

Nämnden godkände punkterna 1-6 enligt förslaget.

Övriga eventuella ärenden
Ordförande tackade valnämnden och tjänstemännen för gott arbete.

§ 34

Sammanträdet avslutas
Sammanträdet avslutades kl 18.42
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Anvisning för begäran om omprövning
Datum för sammanträdet
Välfärdsområdesvalnämnden

26.1.2022

Besvärsförbud
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet
Paragrafer: 29–31, 33–34

Anförande av besvär över beslut
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan anföra ett besvär.
Paragrafer: 33
Vid välfärdsområdesval kan besvär anföras hos en förvaltningsdomstol inom 14 dagar från
att valresultatet har offentliggjorts.
Följande får anföra besvär på den grunden att beslutet är lagstridigt:
•
•
•

den vars rätt eller fördel beslutet kränker
den som varit uppställd som kandidat vid valet och
varje parti och gemensam lista som lämnat in en kandidatansökan.

Dessutom får följande anföra besvär på den grunden att välfärdsområdesvalet förrättats i
oriktig ordning:
•
•

varje röstberättigad person inom välfärdsområdet och
välfärdsområdets medlemmar.

Om valmyndighetens beslut eller åtgärder har varit lagstridiga och lagstridigheten
uppenbarligen har kunnat inverka på valresultatet ska valresultatet rättas, eller, om detta
inte är möjligt, ska nyval utlysas i välfärdsområdet i fråga.
Ett beslut av en förvaltningsdomstol får överklagas genom besvär hos högsta
förvaltningsdomstolen.
Vasa förvaltningsdomstol
Korsholmsesplanaden 43
4. vån., PL 204
65101 VASA
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Protokoll
Bilaga RT26 Valda ledamöter i områdesfullmäktige och ersättare enligt jämförelsetal
Protokollsutdrag och övriga bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur
registratur@ovph.fi
Besöksadress: XA-huset, Sandviksgatan 6, 7:e vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 914.
Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 27.1.2022.

