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KF § 130/2016 Dnr 2016/141 003 
 

Reglemente för valnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för valnämnden. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till reglemente arbetades fram av valadministratörerna och 
valnämnden förra valåret men arvodesförslaget skulle väntas in. 
 
Ärendebeskrivning 
Idag finns inget reglemente för valnämnden. 
 
Vid förra valet arbetade valadministratörerna fram ett förslag som även 
lyftes i valnämnden. 
 
Frågan då var hur valnämndens ledamöter och ersättare får arvode då 
nämnden har en karaktär av praktiskt arbetande nämnd. Alla måste få sin 
utbildning med mera oavsett om man är ledamot eller ersättare. 
 
Vid revideringen av ersättningsbestämmelserna finns nu ett särskilt stycke: 
2.1.3 Arvode till valnämndens ledamöter och ersättare 
Sammanträdesarvoden och ersättning för andra tjänsteuppdrag 
(timersättning) utbetalas enligt belopp i bilaga 2. Begränsningen av 
maximalt 12 timmars arvode per dag gäller inte valdagarna. Då utbetalas 
arvode enligt ordinarie ledamot till samtliga. Ordförande kan besluta att 
vid information och utbildning kan arvode utbetalas enligt ordinarie 
ledamot till samtliga. Se 2.3.1 
 
Beslutsunderlag 
Förslag och tjänsteskrivelse från kommunkansliet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 225/2016 
Kommunstyrelsen § 111/2016 
 
Skickas till 
Valnämnden 
Kommunkansliet 
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Valnämnden 
 

Antaget av kommunfullmäktige  
§ 130/2016-12-12 

Reglemente för valnämnden 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, vallagen och övriga tillämpliga 

författningar samt av kommunfullmäktiges fastställda styrdokument 

 
 

§ 1 

 
Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Mandattiden är den 
som fastställs av kommunfullmäktige. 
 

§ 2 

 
Ordförande och vice ordförande i valnämnden väljs vid varje ny mandatperiod. 
 
Vid förhinder för både ordförande och vice ordförande leds nämndens sam-
manträden av annan ledamot som utses av nämnden vid varje enskilt tillfälle. 
 

§ 3 

 
Valnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer. Kal-
lelse och föredragningslista till sammanträde med valnämnden ska utfärdas 
skriftligt på ordförandens ansvar och vara ledamot och ersättare tillhanda sen-
ast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse sker elektroniskt. Ordförande 
kan bestämma om kallelse ska ske på annat sätt. 
 
Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller del av sammanträde 
ska ledamot se till att en ersättare blir inkallad enligt den turordning som full-
mäktige har fastställt. Ersättare får delta i nämndens sammanträde och kan kal-
las till nämndens sammanträden vid särskilda tillfällen. 
 

§ 4 

 
 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
 



 

  

Valnämnden 
 
 

Antaget av kommunfullmäktige  
§ 130/2016-12-12 
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§ 5 

 
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. 
 

§ 6 

 
Valnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de regis-
ter som nämnden i sin direkta verksamhet för och förfogar över. 
 

§ 7 

 
Valnämnden ska vid fullgörandet av sina arbetsuppgifter samarbeta med övriga 
kommunala organ och med andra myndigheter, organisationer och enskilda 
som berörs av nämndens arbete. 
 

§ 8 

 
Avtal, handlingar och skrivelser som beslutats av valnämnden undertecknas av 
ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden och kontrasigne-
ras av nämndens sekreterare eller av annan som nämnden bestämmer. 
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