Vanda och Kervo
välfärdsområde

KUNGÖRELSE

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET 2022: KANDIDATUPPSTÄLLNING TILL VANDA OCH KERVO
VÄLFÄRDSOMRÅDE
I välfärdsområdesvalet den 23 januari 2022 väljs 69 ledamöter och deras ersättare till Vanda och
Kervo välfärdsområdesfullmäktige.
Antalet kandidater från en gemensam lista, ett valförbund eller ett parti som inte hör till något
valförbund får vara högst 1,25 gånger större än antalet fullmäktigeledamöter som väljs, dvs. 86 i
Vanda och Kervo välfärdsområdet.
Handlingar som gäller kandidatuppställningen tas emot av centralvalnämndens sekreterare Anne
Järvinen (tfn 040 515 4696 / anne.jarvinen@vantaa.fi) eller i hennes frånvaro av
beslutsberedningschef Riikka Liljeroos (tfn 040 515 4696 / riikka.liljeroos@vantaa.fi), i Vanda stad
social- och hälsovårdens verksamhetsområdes administration (Peltolavägen 2 D, 3:e våningen,
01300 Vanda)
•
•
•

måndag den 13 december 2021 kl. 14:00-16:00
tisdag den 14 december 2021 kl. 9:00–16:00
enligt överenskommelse också vid någon annan tidpunkt före tisdagen den 14 december
2021 kl. 16:00.

Vi önskar att valombuden på förhand meddelar välfärdsområdesvalnämndens sekreterare när de
lämnar in sina handlingar.
Välfärdsområdesvalnämnden granskar kandidatansökningarna vid sitt sammanträde den 20
december 2021. Valombuden ska vid behov komplettera eller rätta ovannämnda handlingar senast
onsdagen den 22 december 2021 före kl. 16:00. Valombuden ska lämna in anmälan om strykning av
en kandidat och återtagande av kandidatansökan som avses i 40 § i vallagen till
välfärdsområdesvalnämnden senast torsdagen den 23 december 2021 före klockan 12:00.
Enligt vallagen ska valombudet för ett parti, en gemensam lista eller en valmansförening lämna in
kandidatansökningarna till centralvalnämnden senast tisdagen den 14 december 2021 före kl. 16:00.
Valombudet för ett parti som anslutit sig till valförbundet ska lämna in anmälan om anslutning till
valförbundet samtidigt med partiets kandidatansökan, och ombudet för den gemensamma listan ska
lämna in anmälan om den gemensamma listan och de valmansföreningar som hör till den, samtidigt
med valmansföreningens kandidatansökan inom den utsatta tiden som nämns ovan.
Välfärdsområdesvalnämndens sekreterare och biträdande sekreterare ordnas ett
informationstillfälle om inlämning av kandidatansökningar torsdagen den 9 december 2021 kl.
17:30-18:30. Tillfället ordnas digitalt via Teams. Valombuden bes att meddela sina kontaktuppgifter
till välfärdsområdesvalnämndens sekreterare, som skickar ut inbjudan till informationstillfället.
Vanda den 30 november 2021
Valnämnd för Vanda och Kervo välfärdsområde

