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Valnämndens reglemente 
 
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2023.  
 
 
1 § Valnämndens ansvarsområden 
Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen (2005:837) samt de 
uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av valnämnd. 
 
Valnämnden förbereder och leder det praktiska genomförandet av de allmänna valen, 
folkomröstningar enligt folkomröstningslagen samt val föranledda av EU-
medlemskapet. Nämnden leder även det praktiska genomförandet av 
folkomröstningar i kommunen eller regionen enligt lag om kommunala 
folkomröstningar.  
 
Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med vallagstiftningen och 
andra författningar samt bestämmelser i detta reglemente 
 
2 § Ekonomisk förvaltning 
Nämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde, 
inom ramen för av kommunfullmäktige budgeterade medel. 
 
3 § Delegering från kommunfullmäktige 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 
som faller inom nämndens ansvarsområden, med rätt att på kommunens vägnar 
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta annat avtal.  
 
4 § Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente.  
 
5 § Valnämndens arbetsordning 
Antal ledamöter och ersättare 

Valnämnden består av ordförande, vice ordförande och sju ledamöter samt sju 
ersättare. 

Mandattid  

Mandattiden för ledamöter och ersättare räknas från och med det sammanträde 
under valåret då fullmäktige förrättar val till nämnderna, intill det sammanträde 
nästkommande valår, då motsvarande val förrättas nästa gång.  
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Ordförande och vice ordförande  

Det åligger valnämndens ordförande att; 
- närmast under nämnden ha uppsikt över organisation inom nämndens 

verksamhetsområde. 
- följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 

samt 
- effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, främja samverkan 

mellan nämnden och kommunens övriga nämnder och styrelser.  
 

Ersättare för ordföranden  

Om varken ordföranden eller de vice ordförandena kan delta i ett eller i en del av ett 
sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden/styrelsen utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 

Ledamöternas tjänstgöring  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 

Ersättarnas tjänstgöring  

En ersättare ska tjänstgöra i ledamotens ställe, om en ledamot är förhindrad att 
inställa sig till ett sammanträde eller vidare delta i ett sammanträde.  
 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen, om inte 
ersättarna väljs proportionellt.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
 

Växeltjänstgöring  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna.  
 

Ersättarnas yttranderätt  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten. 
Ersättare har rätt att inkomma med särskilt yttrande.  
 

Sammanträden  

Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  


