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Reglemente för valnämnden i Vellinge kommun
Detta reglemente är fastställt av Vellinge kommunfullmäktige 2018-12-12 § 168 och
gäller från och med 2019-01-01.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, senast i juni månad året
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till kommunfullmäktige
förrättats.
I detta reglemente regleras organisation, ansvarsområden och uppgifter för valnämnden
utöver vad som anges i kommunallagen och i det gemensamma reglementet för
kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun. Nämndens ansvarsområde
omfattar inte de uppgifter inom nämndens verksamhetsområde som enligt
kommunstyrelsens reglemente fullgörs av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige föreskriver följande:

1

Organisation
Mandatperioden är fyra år, räknat från och med den första januari året efter det år då val
till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.
För valnämnden gäller antaget Reglemente med gemensamma bestämmelser för
kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun, med undantag att valnämnden inte
får inrätta utskott eller beredningar.

2

Ansvarsområden och uppgifter
Valnämnden är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val.
Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt vallagen (2005:837),
folkomröstningslagen (1979:369), kommunallagen (2017:725), lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar, förordningar och föreskrifter med flera, däri ingår att vara
lokal valmyndighet i samband med val i riksdagen, val till regionfullmäktige, val till
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande
folkomröstning.
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Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt. Nämnden ska
följa valdistriktsindelning samt initiera och bereda förslag till ändring som kan
föranledas av förändrade befolkningstal eller andra omständigheter.
Därutöver åligger det valnämnden att utse röstmottagare, tillhandahålla val- och
förtidsröstningslokaler och svara för den preliminära rösträkningen.
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten samt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
beslutat samt i enlighet med bestämmelserna i detta reglemente. Nämnden ska också se
till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Därutöver ska nämnden inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar att i
övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
nämnden.
I sitt arbete kontinuerligt beakta miljö-, hållbarhets-, funktionshinders-, integrations-,
mångfalds- och hälsofrågor.
Nämnden ska, inom sina ansvarsområden, avge de yttranden som ankommer på
nämnden.
Nämnden ska lämna erforderlig information till allmänheten om förestående val och
folkomröstningar samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.
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