Kommunens författningssamling
Reglemente för valnämnden
Beslut i kommunfullmäktige 2011-05-30 § 88,
reviderad 2018-06-25 § 75

Reglemente för valnämnden
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Övergripande uppgifter
§ 1 Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.
Nämnden ska
- fullgöra kommunens åliggande enligt Vallag (2005:837) och Lag (1994:692) om
kommunala folkomröstningar samt enligt andra lagar och förordningar som reglerar
svenskt valsystem,
- genomföra opinionsundersökningar eller liknande förfarande, i den omfattning nämnden
beslutar och inom ramen för anvisade medel,
- avge yttrande enligt föreliggande lagstiftning inom sitt sakområde.
Det åligger nämnden särskilt att:
- fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera ändringar som
förändrade befolkningstal eller andra faktorer kan föranleda,
- svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna val, folkomröstningar
och dylikt,
- i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.
§ 2 Valnämnden är personuppgiftsansvarig enligt GDPR.

Arbetsformer
§ 3 Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.
§ 4 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig eller delta i ett sammanträde, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe enligt den av kommunfullmäktige fastställd ordning
av ersättare.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har
dock alltid företräde före andra ersättare, oberoende av turordningen. Om proportionaliteten
mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en som kommer senare i tjänstgöringsordningen.
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§ 5 En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
proportionaliteten mellan partierna.
§ 6 Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
§ 7 Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Ordföranden har i särskilda fall rätt att kalla nämnden till sammanträde.
§ 8 Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till nämndens sammanträden.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast fem dagar före sammanträdesdagen skickas till varje ledamot och
ersättare samt annan som ska närvara vid sammanträdet.
Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
§ 9 Ersättarna ska kallas till alla sammanträden med valnämnden.
§ 10 Valnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en ledamot.
Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
§ 11 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska detta göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas före tidpunkten för
justering av protokollet.
§ 12 Delgivning med valnämnden sker med ordföranden, nämndens sekreterare eller annan
person som nämnden bestämmer.
§ 13 Avtal och andra handlingar och skrivelser som upprättas av valnämnden ska
undertecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall, av vice ordföranden och
kontrasigneras av nämndens sekreterare eller annan person som valnämnden bestämmer.
§ 14 För valnämndens arkiv gäller av kommunfullmäktige fastställt reglemente för
arkivvård.
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