
Reglemente för valnämnd
Förslag från kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige den  16 december 1991, § 175 med 
ändring den 29 november 1993, § 139
Dnr KS2006/424

Revidering enligt nedan: 
§ 5 Personuppgifter (KF 2018-05-21, KS2018/4)
§ 6 Ärenden i nämnd på initiativ av nämndsledamot (KF2018-06-11, 
KS2018/5)
§ 7 Möte på distans (KF 2020-04-06, KS2020/213)

1 § Valnämndens ansvar
Valnämndens ansvar omfattar dels de uppgifter som ankommer på 
kommunen enligt vallagen, dels de uppgifter som följer av 
kommunallagens bestämmelser om opinionsundersökningar.

Nämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de föreskrifter som gäller för verksamheten.

2 § Valnämndens sammansättning och sammanträden
Valnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige 
bestämt. Nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. 
Sammanträden skall hållas också om minst en tredjedel av nämnden 
begär det eller ordföranden anser att det behövs.

3 § Ordförande och vice ordförande
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer, bland 
valnämndens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Kan varken ordföranden eller vice ordföranden tjänstgöra, skall den till 
levnadsåren äldste bland nämndens ledamöter fullgöra ordförandens 
uppgifter.
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4 § Personalansvar

Nämnden har arbetsgivaransvar för förvaltningens personal med 
undantag för förvaltningschefen.

Nämnden ska inom sin verksamhet ansvara för frågor rörande 
förhållandet mellan nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
förutom i frågor inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Nämnden har därmed bland annat att

 förhandla på kommunens vägnar enligt 11-14 och 38 §§ lagen 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,

 förflytta och omplacera arbetstagare till anställning inom den egna 
verksamheten,

 anställa personal inom den egna verksamheten, dock inte 
förvaltningschef,

 ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs 
i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) och utfärdade 
föreskrifter om arbetsmiljö.

5 § Personuppgifter

Nämnden är inom sin verksamhet personuppgiftsansvarig enligt 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 (”Dataskyddsförordningen”) samt nationell lagstiftning i 
anslutning till Dataskyddsförordningen. 

Nämnden ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska 
rapportera till personuppgiftsansvarig nämnd

Nämnden är i sin roll som personuppgiftsbiträde till andra nämnders 
behandling av personuppgifter skyldig att följa Dataskyddsförordningen 
samt nationell lagstiftning i anslutning till dataskyddsförordningen och 
instruktioner från personuppgiftsansvarig nämnd. Nämnden ska vidta 
samtliga åtgärder som anges i Artikel 28 Dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombudet ska rapportera personuppgiftsbiträdesfrågor till 
förvaltningschef.

6 § Ärende i nämnd på initiativ av nämndsledamot

            Ärenden ska vara skriftliga och undertecknade av en eller flera personer. 

Ett ärende kan bara behandlas i sak i nämnden om det ligger inom 
nämndens befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i 
samma ärende.

Ett ärende väcks vid ett sammanträde med nämnden.

En ersättare i nämnden får väcka ett ärende bara när ersättaren tjänstgör 
som ledamot vid ett sammanträde.



7 § Möte på distans
Kommunstyrelsen 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.  

Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till 
kommunledningskontoret. Därefter avgör ordförande om närvaro får ske 
på distans.

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i styrelsen.

8 § Delegation av ärenden
Valnämnden får uppdra åt utskott, åt en ledamot eller ersättare för 
ledamot eller åt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägar i 
ett visst ärende eller viss grupp av ärenden.

9 § Underskrifter och processbehörighet
Avtal, fullmakter och liknande handlingar skall, om inget annat särskilt 
gäller, på valnämndens vägnar undertecknas av ordföranden eller vice 
ordföranden med kontrasignation av därtill utsedd tjänsteman.

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden inom sitt verksamhetsområde.
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