Antalet fullmäktigeledamöter som väljs
I välfärdsområdesvalet som förrättas på söndag 23.1.2022 väljs det 59 fullmäktigeledamöter till
områdesfullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde för mandatperioden 1.3.2022–31.5.2025. Till
ersättare för fullmäktigeledamöterna väljs av de första icke invalda kandidaterna från varje
valförbund, parti och gemensam lista i valet ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst
två. En ledamot som blivit vald i egenskap av kandidat för en valmansförening utanför de
gemensamma listorna har ingen ersättare.
Kandidatuppställning
Valombudet för ett parti, en gemensam lista eller en valmansförening ska lämna in
kandidatansökningar och anmälningar om eventuella valförbund mellan partier och
valmansföreningars gemensamma listor till områdesvalnämnden i Östra Nylands välfärdsområde
senast på tisdag 14.12.2021 före klockan 16.00.
Ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista får ha högst 1,25 gånger så mycket kandidater som
det väljs fullmäktigeledamöter, dvs. 73 kandidater i Östra Nylands välfärdsområde.
Om innehållet i en kandidatansökan och anmälningar av ett valförbund och en gemensam lista
föreskrivs i 143 h–143 k § i vallagen. Blanketter som behövs i kandidatuppställningen finns att få
bl.a. på justitieministeriets webbsida https://vaalit.fi/sv/framsida.
Områdesvalnämnden granskar kandidatansökningarna vid sitt möte 20.12.2021. Valombuden ska
vid behov komplettera eller rätta ovannämnda handlingar senast på onsdag 22.12.2021 före kl.
16.00. Valombuden ska sända anmälningarna om strykning av en kandidat eller återkallande av
kandidatansökan som avses i 40 § i vallagen till områdesvalnämnden senast på torsdag 23.12.2021
före klockan 12.00.
Inlämnande av kandidatansökningar
Ordföranden/sekreterarna för områdesvalnämnden tar emot kandidatansökningar och andra
handlingar om uppställning av kandidater i områdesvalnämndens lokal i Borgå på adressen
Mannerheimgatan 20, K-trappan, 3 våningen (WSOY-huset, lokalerna för Borgås social- och
hälsovårdssektors förvaltning) på måndag 13.12.2021 klockan 13–19 och tisdag 14.12.2021
klockan 8–16.
Valombuden önskas meddela sin ankomsttid på förhand till områdesvalnämndens sekreterare
senast 8.12.2021 före kl. 12, tfn 040 746 0626 eller matti.latva-pirila@myrskyla.fi
Områdesvalnämndens sekreterare tar vid behov emot ansökningar också på en annan tidpunkt
som man överenskommer om.
Blanketterna om samtycke till kandidatur ska lämnas in i original försedda med underskrift i original.
En elektronisk signatur kan godkännas, om den kan verifieras på ett pålitligt sätt. Skannade eller
kopierade underskrifter godkänns inte.
Handlingarna kan sändas på avsändarens ansvar före utgången av tidsfristen också per post till
adressen Östra Nylands områdesvalnämnd, PB 23, 06101 Borgå.
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