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REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

I anslutning till vad som sägs i vallagen ska följande gälla för valnämnden.
Valnämndens verksamhetsområde
§1
Valnämndens uppgifter anges i vallagen.
Sammansättning
§2
Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Mandatperioden är fyra år
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige
har ägt rum.
Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande som tjänstgör under
den löpande mandatperioden.
Kallelse till sammanträden
§3
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt en föredragningslista.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast
sju dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av förslag till beslut och handlingar som ger information
om ärendena på föredragningslistan. Tillägg till föredragningslistan ska tillställas ledamöter och ersättare senast tre dagar före sammanträdet. Ett ärende
som inte tagits med på föredragningslistan får tas upp till avgörande på sammanträde endast om alla ledamöter är ense om detta.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska
den till åldern äldste ledamoten göra detta.
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Inkallande av ersättare
§4
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan
kallats in.
Ersättarnas tjänstgöring
§5
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
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. En ersättare som inte tjänstgör
har rätt att delta i överläggningarna.
§6
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
§7
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens
uppgifter.
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Justering av protokoll
§8
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation – särskilt yttrande, protokollsanteckning
§9
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det i form av en skriftlig reservation. Reservationen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
En ledamot och en ersättare har rätt att avge ett särskilt yttrande. Ledamoten/ersättaren ska innan sammanträdet avslutas anmäla att ett yttrande kommer
att avges och yttrandet ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som fastställts för protokollsjusteringen. Dessutom har en ledamot och en ersättare rätt
att i protokollet få intaget en kort meningsyttring (protokollsanteckning).
Ordförandens uppgifter
§ 10
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i övriga delar av detta reglemente om ordförandens uppgifter ska nämndens ordförande
1. representera nämnden vid upppvaktningar hos myndigheter och vid
andra liknande tillfällen om inte nämnden beslutat annat,
2. ansvara för beredningen av de ärenden som ska behandlas av den
samfällda nämnden och lägga fram förslag till beslut,
3. stå allmänheten till tjänst med upplysningar och råd i skälig omfattning,
4. översiktligt bevaka fullgörandet av nämndens uppgifter.
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Särskilda bestämmelser
§ 11
Valnämnden har rätt att genom kommunstyrelsens försorg få tillgång till den
personal som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Nämnden ska samarbeta med de kommunala nämnder och andra myndigheter som är berörda av nämndens verksamhet.
§ 12
När en allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden ska
handlingen registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av
ringa betydelse för nämndens verksamhet. Registrering får dock underlåtas
om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om
en handling har kommit in eller upprättats.
Skrivelser från nämnden och andra handlingar som ska skrivas under av
företrädare för nämnden undertecknas på det sätt som nämnden bestämmer.
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller med nämndens sekreterare.
Detta reglemente träder i kraft den 1 november 2016.
_____
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