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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i 

detta reglemente. 

 

 

Valnämndens verksamhet 
 

§ 1 

Valnämnden förbereder och leder det praktiska genomförande av de allmänna va-

len i kommunen – riksdag, kommun, landsting-, folkomröstningar enligt folkom-

röstningslagen, val föranledda av EU-medlemskapet, samt folkomröstningar enligt 

lag om kommunala folkomröstningar. 

 

Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med vallagstiftningen 

och andra författningar samt bestämmelser i detta reglemente. 

 

Valnämndens arbetsformer 

 

§ 2 

Valnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunfullmäktige utser 

bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande. 

 

Ersättarnas tjänstgöring 

 

§ 3 

Om en ledamot är för hindrad att inställa sig till ett sammanträde eller vidare delta 

i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

Ersättarna ska vara personliga, vilket innebär att ersättare som erhållit samma tur-

ordning som ordinarie ledamot utgör dennes personlige ersättare. 

 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig men inte framställa yrkanden eller 

få sin mening antecknad till protokollet. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turord-

ningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkas få en 

ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en er-

sättare som kommer längre ner i turordningen. 

 

§ 4 

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 om ersättarens inträde har påverkat 

styrkebalansen mellan partierna. 

 

 



Ersättare för ordföranden 

 

§ 5 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller 

en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har den längsta tjänstgörings-

tiden i nämnden ordförandens uppgifter. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

uppdraget för längre tid får fullmäktige utse en annan ledamot att vara ersättare 

för ordföranden. 

 

Sammanträdena 

 

§ 6 

Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 

§ 7 

Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. 

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift och tid och plats för sammanträ-

det. 

 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 

närvara vid sammanträdet. Kallelsen bör vara dessa tillhanda senast fem dagar 

före sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-

sträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

Justering av protokoll 
 

§ 8 

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

 

Reservation 

 

§ 9 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera re-

servationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motivationen ska lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

 

Närvarorätt 
 

§ 10 

Vid valnämndens sammanträde ska tjänsteperson närvara enligt ordförandens av-

görande. 


