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§ 34 Dnr 2022/00248  

Reglemente valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för valnämnden antas. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till reglemente för valnämnden i Smedjebackens kommun har upprättats. 
Reglementet föreskriver valnämndens verksamhets- och ansvarsområden. I övrigt 
omfattas valnämnden av det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder i 
Smedjebackens kommun.  
Valnämnden beslöt 2022-05-18 § 15 att godkänna reglementet och överlämna det till 
kommunfullmäktige för antagande. 
_____ 
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Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (2017:725) och Vallagen (2005:837) samt det 
gemensamma reglementet för Smedjebackens kommuns styrelse och nämnder gäller detta 
reglemente för valnämnden. 

§ 1 Verksamhets- och ansvarsområden 
Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor.  

Valnämnden svarar för att fullgöra de uppgifter som följer av vallagen och annan lagstiftning 
som rör kommunens ansvar för allmänna val, och som ankommer på valnämnd, samt är lokal 
valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet, samt vid eventuellt förekommande 
folkomröstningar, omval eller extra val.  

Valnämnden ska  

• informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar, samt om väsentliga delar i 
den egna verksamheten,  

• ansvara för att det finns lämpliga vallokaler, och att val kan genomföras där,  

• ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt, och beredning av ärenden  
om ändringar i valdistriktsindelningen, och  

• hålla sig informerad om förhållandena och följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde  
samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar kan genomföras på ett tillförlitligt och 
rättssäkert sätt. 

§ 2 Förvaltning 
Nämnden har ingen egen tjänstemannaförvaltning. Kommunstyrelsens kansli bistår  
nämnden med tjänstemannastöd. 

§ 3 Utskott 
Inom valnämnden ska det inte finnas något utskott.  
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