
 
 

Reglemente för valnämnden  
    Antaget av kommunfullmäktige den 20 oktober 2009, § 175 

 

§ 1 Uppgifter 

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen samt de uppgifter 
som enligt annan lag ska fullgöras av valnämnd. 

§ 2  Särskilda åligganden 

Det åligger valnämnden 

- att ansvara för att allmänheten informeras om den egna verksamheten, 

- att verka för förenkling av regler inom nämndens ansvarsområde, 

Valnämnden är enligt personuppgiftslagen personuppgiftsansvarig för de 
behandlingar av personuppgifter som görs inom nämndens 
verksamhetsområde. 

§ 3  Sammansättning 
Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 

§ 4  Utskott 

Nämnden utser inte utskott. 

§ 5  Arbetsformer 

För valnämnden gäller av kommunfullmäktige antagen arbetsordning för 
styrelser och nämnder inom Kumla kommun. §§ 13-16 som handlar om 
utskott är dock inte tillämpliga då Valnämnden enligt § 4 ovan inte utser 
utskott. 
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Arbetsordning för kommunstyrelsen och nämnder 

inom Kumla kommun 
 

Antagen av kommunfullmäktige den 16 december 1991, § 96 

Denna arbetsordning gäller för kommunstyrelsen och för nämnder enligt 3 
kap, 3 §, kommunallagen. 

§ 1  Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vi-
dare 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 börjat tjänstgöra har dock alltid företräde framför annan er-
sättare oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna där-
igenom påverkas får dock den ersättare som står i tur att tjänstgöra träda in.  

§ 2  Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 
i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

§ 3  Inkallande av ersättare 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sam-
manträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren 
kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

§ 4  Ej tjänstgörande ersättares yttranderätt 
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Närvarande ersättare som ej tjänstgör har yttranderätt vid sammanträdet. 

§ 5  Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara 
ordförande tillfälligt. 

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige 
ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att full-
göra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

§ 6  Tidpunkt för sammanträde 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

§ 7  Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast tre dagar före 
sammanträdesdagen. 

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

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. 

§ 8  Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 9  Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

§ 10  Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller 
annan anställd som nämnden bestämmer. 

§ 11  Undertecknande av handlingar 

Avtal, handlingar och skrivelser undertecknas på sätt som nämnden 
bestämmer. 

§ 12  Övriga bestämmelser 

Allmänna handlingar ska vara så ordnade att de kan hållas tillgängliga för all-
mänheten på sätt som stadgas i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 

Det till nämnden hörande förvaltningskontoret hålles öppet för allmänheten på 
tider som bestämmes av kommunstyrelsen. 
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UTSKOTT 

§ 13  Utskottets ordförande 

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§ 14  Ersättares tjänstgöring i utskottet 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportio-
nellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

§ 15  Utskottets sammanträden 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Samman-
träden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när minst tre ledamöter är närvarande. 

§ 16  Beredning 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet 
om beredning behövs. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till 
beslut.  
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