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Reglemente för valnämnden

Utöver vad som stadgas i kommunallagen, vallagen och övriga tillämpliga författningar samt kommunfullmäktiges styrdokument, skall följande gälla för
valnämnden.

§1
Valnämnden består av en ledamot från varje i fullmäktige representerat parti
samt en politiskt obunden ordförande. Antalet ersättare skall vara lika stort som
antalet politiskt valda ledamöter. Mandattiden är den som fastställs av kommunfullmäktige.
§2
Ordförande och vice ordförande i valnämnden väljs för den tid de blivit valda
som ledamöter.
Vid förfall för både ordförande och vice ordförande leds nämndens sammanträden av annan ledamot som utses av nämnden vid varje enskilt tillfälle.
§3
Kallelse och föredragningslista till sammanträde med valnämnden bör utfärdas
skriftligt på ordförandens ansvar och vara ledamot och ersättare tillhanda senast fyra dagar före sammanträdesdagen.
Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller del av sammanträde
skall han tillse att ersättare blir inkallad enligt den turordning som fullmäktige
har fastställt. Ersättare får delta i nämndens sammanträden endast vid förfall
för ordinarie ledamot. Icke tjänstgörande ersättare kan dock kallas till nämndens sammanträden vid särskilda tillfällen med tillämpning av KL 6:19
Justering av protokoll från sammanträde med valnämnden sker, med tillämpning av kommunallagen kap 6 § 30 på det sätt nämnden bestämmer.
§4
Valnämnden har att inom ramen för anvisade medel och enligt de riktlinjer kommunfullmäktige i övrigt anger fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen,
val till landstingsfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till europaparlamentet samt vid genomförande av folkomröstning. Valnämnden får också anlitas för
genomförande av opinionsundersökning eller motsvarande enligt KL 5:34.
§5
Valnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de register
som nämnden i sin direkta verksamhet för och förfogar över.
§6
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Valnämnden skall vid fullgörandet av sina arbetsuppgifter samarbeta med övriga
kommunala organ och med andra myndigheter, organisationer och enskilda som
berörs av nämndens arbete.
_________________

Kommunfullmäktige har fastställt reglementet 1991-12-19 § 188 (dnr 1991:609) att gälla fr om
1992-01-01.
Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändringar: 1998-08-27 § 87 (dnr
1998:205), 1998-11-26 § 119 (dnr 1998:179) och 2011-05-24 § 101 (dnr KS 2011-18).
Ändringarna har införts ovan.
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