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§ 34  Dnr 2022VN11 

Reglemente för valnämnden  
 
Beslut 
Valnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för valnämnden.  
 
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för valnämnden fastställt av kommunfullmäktige 
den 17 oktober 2019, § 140. 
  
Valnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt valnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk organisation 
i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare gav fullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar 
i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk organisation. Kommunstyrelsen gav 
den 5 maj 2022 § 207 ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena kopplade till 
kommunstyrelsens uppdrag. I samband med detta arbete har även reglementet för valnämnden 
setts över. 
  
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 21 november 2022  
 Förslag till reglemente för valnämnden, 21 november 2022  
 Förslag till reglemente för valnämnden – med kommentarer 
 Förslag till kommungemensamt reglemente, 6 oktober 2022 
 Reglemente för valnämnden, fastställt av kommunfullmäktige den 17 oktober 2019, § 

140 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Lina Rydberg 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-11-21   
 

 
 
 
 
Valnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2022VN11 003 

 

 

 

Reglemente för valnämnden 
 
Förslag till beslut 
Valnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för valnämnden.  
 
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för valnämnden fastställt av 
kommunfullmäktige den 17 oktober 2019, § 140.  
 
Valnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt valnämndens 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk 
organisation i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare 
gav fullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya 
styrdokument samt förslag på ändringar i befintliga styrdokument med anledning 
av ny politisk organisation. Kommunstyrelsen gav den 5 maj 2022 § 207 
ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena kopplade till kommunstyrelsens 
uppdrag. I samband med detta arbete har även reglementet för valnämnden setts 
över. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 21 november 2022  
• Förslag till reglemente för valnämnden, 21 november 2022  
• Förslag till reglemente för valnämnden – med kommentarer 
• Förslag till kommungemensamt reglemente, 6 oktober 2022 
• Reglemente för valnämnden, fastställt av kommunfullmäktige den 17 

oktober 2019, § 140 
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Ärendet 
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk 
organisation i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare 
gav fullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya 
styrdokument samt förslag på ändringar i befintliga styrdokument med anledning 
av ny politisk organisation. Kommunstyrelsen gav den 5 maj 2022 § 207 
ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena kopplade till kommunstyrelsens 
uppdrag. I samband med detta arbete har även reglementet för valnämnden setts 
över. 
 
Förslaget i korthet  
Ett flertal bestämmelser som bland annat gäller arbetsformer föreslås tas bort med 
hänsyn till att frågorna regleras i det förslag till kommungemensamt reglemente 
som ekonomiutskottet har arbetat fram med stöd av förvaltningen. Enligt plan ska 
kommunfullmäktige ta ställning till föreslaget kommungemensamt reglemente vid 
sammanträdet den 15 december 2022. Vidare har rekommendationerna från 
beredningen för demokratifrågor legat till grund för framtaget förslag. 
 
Förutom vissa redaktionella ändringar innebär föreslaget reglemente i huvudsak 
följande.  

• Regleringen kring nämndens sammansättning justeras i enlighet med 
beredningen för demokratifrågors rekommendationer. I föreslaget 
reglemente anges därför att antalet ersättare väljs så alla partier i 
kommunfullmäktige är representerade i valnämnden.  

• Valnämndens uppgifter föreslås förtydligas genom reglering om att 
valnämnden beslutar om ersättning till röstmottagare och andra som utför 
valarbete.  

• Det föreslås reglering om att nämndens presidium består av ordförande 
och en vice ordförande.  

• Bestämmelsen i nuvarande reglemente avseende redovisningsskyldighet 
föreslås tas bort.  

 
Samtliga justeringar redovisas i Förslag till reglemente för valnämnden – med 
kommentarer. 
 
Beredning av ärendet i valnämnden och kommunstyrelsen 
Valnämnden bereder detta ärende till kommunfullmäktige eftersom det ligger 
inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har dock ett 
beredningsansvar för ärenden till kommunfullmäktige och ska ges tillfälle att yttra 
sig i ärenden som beretts av annan nämnd.  
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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valnämnden 
 
  

Upprättad av utvecklingsfunktionen, dnr 2022VN11 

Förslag 2022-11-21 

Fastställd av kommunfullmäktige xxx 
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Reglemente för valnämnden 
Reglementet för valnämnden gäller tillsammans med kommungemensamt 
reglemente för Härryda kommun. Reglementet för valnämnden har företräde 
framför det kommungemensamma reglementet. 

Övergripande uppgifter   
1 §  

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid folkomröstningar. 

Verksamhetsområde 
2 §  

Valnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt följande 
författningar. 

• Vallagen (2005:837) 
• Valförordningen (2005:874) 
• Lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692) 

Övriga uppgifter 
3 §  

Valnämnden beslutar om ersättning till röstmottagare och andra som utför 
valarbete. 

Nämndens arbetsformer  
Nedan regleras valnämndens specifika arbetsformer. Ytterligare bestämmelser 
finns i det kommungemensamma reglementet. 

Nämndens sammansättning 
4 §  

Valnämnden består av 7 ledamöter. Antalet ersättare väljs så alla partier i 
kommunfullmäktige är representerade i valnämnden.   
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Presidium  
5 § 

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en vice ordförande.  

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Närvarorätt 
6 § 

Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden som hålls inom stängda dörrar.
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Upprättad av utvecklingsfunktionen, dnr 2022VN11 

Förslag 2022-11-21 

Fastställd av kommunfullmäktige xxx 
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Reglemente för valnämnden 
Reglementet för valnämnden gäller tillsammans med kommungemensamt 
reglemente för Härryda kommun. Reglementet för valnämnden har företräde 
framför det kommungemensamma reglementet. 

Övergripande uppgifter   
1 §  

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid folkomröstningar. 

Verksamhetsområde 
2 §  

Valnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt följande 
författningar. 

• Vallagen (2005:837) 
• Valförordningen (2005:874) 
• Lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692) 

Övriga uppgifter 
3 §  

Valnämnden beslutar om ersättning till röstmottagare och andra som utför 
valarbete. 

Redovisningsskyldighet  
x §   

Valnämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort uppgifter 
enligt reglementet, dels genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer 
eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. 

Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om. 

Commented [LR1]:  I förslaget har redaktionella ändringar 
gjorts och hänsyn har även tagits till det förslag om 
kommungemensamt reglemente som ekonomiutskottet har arbetat 
fram med stöd av förvaltningen.  

Commented [LR2]:  Detta är ett förslag till ny reglering i syfte 
att tydliggöra valnämndens uppgifter.  

Commented [LR3]:  Bestämmelsen föreslås utgå med anledning 
av att redovisning inte sker på detta sätt idag.  
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Nämndens arbetsformer  
Nedan regleras valnämndens specifika arbetsformer. Ytterligare bestämmelser 
finns i det kommungemensamma reglementet. 

Nämndens sammansättning 
4 §  

Valnämnden består av 7 ledamöter. Antalet ersättare väljs så alla partier i 
kommunfullmäktige är representerade i valnämnden.   

Presidium  
5 § 

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en vice ordförande.  

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Närvarorätt 
6 § 

Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden som hålls inom stängda dörrar.

Commented [LR4]:  Justerat i och med ny politisk organisation. 
Tidigare angavs följande: 
”Valnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare.” 

Commented [LR5]:  Detta är ett förslag till tillägg för att 
tydliggöra att valnämnden består av ordföranden och en vice 
ordförande. 

Commented [LR6]:  Detta är ett förtydligande utifrån förslaget 
att införa reglering i det kommungemensamma reglementet som 
möjliggör för nämnderna att hålla offentliga sammanträden. 
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Kommungemensamt 
reglemente 
 
  

Upprättad av utvecklingsfunktionen, dnr 2022KS456 

Förslag 2022-10-06 

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-xx-xx § x 

Gäller från 2023-01-01 
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Kommungemensamt reglemente  

Gäller för Härryda kommuns styrelse och nämnder  
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) eller i annan författning 
gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Härryda kommun.   

Det finns dessutom reglementen för varje enskild nämnd som innehåller specifika 
bestämmelser för respektive nämnd. Det kommungemensamma reglementet gäller 
om inte annat anges i nämndspecifikt reglemente.  

Med begreppet nämnd avses i detta reglemente kommunstyrelsen samt övriga 
nämnder i Härryda kommun.    

Allmänna uppgifter   
1 §  

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige genom reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra.  

2 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställd vision, mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten.  

3 §  

Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till och på effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen.  
 
I övrigt se nämndspecifika reglementen. 

Behandling av personuppgifter  
4 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för 
gemensamma behandlingar som följer av kommunstyrelsens samordningsansvar. 
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Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i kommunfullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

Information och samråd   
5 §  

Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör annan nämnds 
verksamhet. 

Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 
underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag 
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Arbetsformer  

Tidpunkt för sammanträden  
6 § 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Ordföranden ska samråda med vice 
ordförandena, om inte särskilda skäl föreligger att inte göra det. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet.  

Extra sammanträden  
7 §  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska samråda med vice ordförandena angående tiden för extra 
sammanträde, om inte särskilda skäl föreligger att inte göra det.  
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Offentliga sammanträden  
8 § 

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får 
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess.  

Kallelse   
9 §  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident. 

10 §  

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Ordföranden 
ansvarar för att kallelsen tillställs varje ledamot och ersättare i god tid före 
sammanträdet, dock senast 5 dagar innan sammanträdesdagen. Kallelsen skickas 
elektroniskt, om inte särskilda skäl talar däremot.   

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

11 §  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

Deltagande på distans   
12 §  

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
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Ledamot som önskar delta på distans ska i god tid före sammanträdet anmäla detta 
till ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

Presidium  
13 § 

Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande om inte kommunfullmäktige beslutat annat.  

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden   
14 §  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare 
för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit 
ledamot i nämnden längst tid (ålderspresident). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom 
eller längre tids frånvaro är hindrad att fullgöra sitt uppdrag. 

Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Ordföranden   
15 §  

Ordföranden ska  

 ha uppsikt över kommunens förvaltning inom nämndens 
verksamhetsområde och med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten,  

 leda nämndens arbete och sammanträden, 
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
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 tillse att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål, 
 vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och 

personalföreträdare på avtalade tider,  
 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden, om inte nämnden bestämt annat, samt 
 i övrigt tillse att nämndens uppgifter fullgörs. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare   
16 §  

Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde 
eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
ställe. Ledamot och ersättare ska snarast anmäla förhinder till nämndens 
ordförande. 

17 § 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppstår för ledamot att delta i resten av sammanträdet, kallar ordföranden in den 
ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. Ledamot är skyldig att 
anmäla till ordförande och sekreterare om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.  
Detta gäller också för tjänstgörande ersättare. 

18 §  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den turordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen turordning är bestämd, kallas ersättarna i 
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 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.   

19 § 

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

20 § 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 
skäl bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.  
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21 § 

En ersättare har rätt att vara med på överläggningen men inte rätt att få sin mening 
antecknad till protokollet.   

Jäv, avbruten tjänstgöring   
22 §  

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.  

Yrkanden  
23 §  

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 
beslutar att medge det. 

Ledamot som framställt ett yrkande ska lämna in yrkandet skriftligt.  

Deltagande i beslut  
24 §  

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation (utan votering). 

Reservation  
25 §   

En ledamot ska anmäla sin reservation innan sammanträdet avslutas och bör 
meddela om reservationen avses vara skriftlig eller muntlig. 
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Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga reservationen ska 
lämnas till sekreteraren så snart som möjligt efter sammanträdet, dock senast före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen lämnas i så god tid att den kan tas in i den 
del av protokollet som omedelbart justeras. 

Protokollsanteckning/särskilt yttrande   
26 §  

Ordföranden avgör om protokollsanteckning/särskilt yttrande ska tillåtas. 
Ifrågasätts ordförandens beslut avgör nämnden om protokollsanteckning/särskilt 
yttrande ska tillåtas. 

Justering av protokoll   
27 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Protokollet ska vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Delgivningsmottagare  
28 §  

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören eller annan 
anställd som nämnden beslutar.  

Undertecknande av handlingar  
29 §   

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. Nämnden 
får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.

Page 282 of 618



 

 

 
 
 
 
 

 
 

REGLEMENTE 
 
 

FÖR 
 
 

VALNÄMNDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gällande från den 17 oktober 2019 
Fastställt av kommunfullmäktige 

den 17 oktober 2019, § 140 
  

 
 
 
 
 
 

Page 283 of 618



  

 1 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och övriga författningar gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för valnämnden i Härryda kommun. 
 
 
 
VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
 
§ 1 Huvuduppgifter 
 
Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid folkomröstningar. 
 
 
 
§ 2 Nämndens verksamhetsområde 
 
Valnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt följande författningar. 
 
• Vallagen (2005:837) 
• Valförordningen (2005:874) 
• Lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692) 
 
 
 
§ 3 Verksamhetens inriktning 
 
Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande författningar 
jämte rättspraxis och i enlighet med de beslut fullmäktige har fattat. 
 
 
 
§ 4 Övriga uppgifter 
 
Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upp-
lysningar som begärs av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd. 
 
Valnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
inom nämndens verksamhet. Nämnden ska utse ett dataskyddsombud. 
 
 
 
§ 5 Redovisningsskyldighet 
 
Valnämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort uppgifter enligt 
reglementet, dels genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. 
 
Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om. 
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VALNÄMNDENS ARBETSFORMER 
 
 
§ 6 Sammansättning 
 
Valnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare. 
 
 
 
§ 7        Ersättarnas tjänstgöring 
 
Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
Ledamot och ersättare ska snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av full-
mäktige mellan dem bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turord-
ningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkats, får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde och som i turordningen står före den som 
börjat tjänstgöra träda in i stället. 
 
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 styrke-
balansen mellan partierna. 
 
En ersättare som inte tjänstgör har rätt att vara med på överläggningarna. Ersättaren har 
dock inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
 
 
§ 8 Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ord-
föranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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§ 9 Tidpunkt för sammanträdena 
 
Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
 
 
 
§ 10 Kallelse till sammanträdena 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När ordföranden eller en 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för 
att kallelse sker.  
 
Kallelsen bör utfärdas elektroniskt och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt. 
 
 
 
§ 11 Justering av protokoll 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den. 
 
 
 
§ 12 Reservation 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-
tionen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
 
 
§ 13 Närvarorätt 
 
Valnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 
 
Valnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
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§ 14 Delgivning 
 
Delgivning med valnämnden kan antingen ske med ordföranden eller nämndens sekrete-
rare. 
 
 
 
§ 15 Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 
nämndens sekreterare. 
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