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§1 Verksamhetsområde
Valnämnden ansvarar för genomförandet av:
• Val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet enligt
vallagen (2005:837)
• Allmänna folkomröstningar enligt Folkomröstningslag (1979:369)
• Lokala folkomröstningar enligt Kommunallag (1991:900) 5 kap. 34 § samt Lag
(1994:692) om kommunala folkomröstningar.

§ 2 Nämndens övriga verksamhet
Valnämnden ansvarar utöver ovan angivna uppgifter även för att:
• utarbeta förslag till valdistriktsindelning
• yttra sig över planer, utredningar och remisser som rör nämndens
verksamhetsområde
• samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda som berörs av nämndens
verksamhet

§ 3 Information till allmänheten
Valnämnden ska på lämpligt sätt informera allmänheten om den egna verksamheten.

§ 4 Personuppgiftsansvar
Valnämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin
verksamhet och förfogar över.

§ 5 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Valnämnden skall 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. Valnämnden skall rapport
era till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret.

§ 6 Sammansättning
Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

§ 7 Arbetsformer
Arbetsformen för ledamöter i valnämnden anges i reglemente ”Arbetsformer för
kommunstyrelse och nämnder1i
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§ 8 Ersättning
Ersättning för ledamöter i valnämnden anges i Reglemente ”Ersättning till
förtroendevalda” § 62
Ersättning till röstmottagare utbetalas med 0,0037 prisbasbelopp (pbb) per timme
gällande det år ersättningen avser, avrundat till närmast heltal i kronor. Beloppet
utbetalas även till tjänstepersoner i de fall uppdraget som röstmottagare ligger utanför
ordinarie arbetstid. Sker uppdraget inom ordinarie arbetstid utgår ingen ersättning då
tjänstepersonen uppbär lön i sin huvudanställning.

§ 9 Tjänstemannaorganisation
Den organisation och de medarbetare som biträder nämnden vid fullgörande av
valnämndens uppgifter ingår i kommunstyrelsens verksamhet och utgörs av sekreterare
i valnämnden samt för hjälp vid rekrytering av röstmottagare.

§ 10 Revidering
Översyn av reglementet ska genomföras inför varje ny mandatperiod eller då behov
uppstår.
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