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Reglemente för Valnämnden i Strängnäs kommun
Nämndens verksamhetsområde

§1
Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor och ansvarar för att
allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till
Europaparlamentet och folkomröstningar genomförs.
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av vallagen (allmänna val),
folkomröstningslagen (allmänna folkomröstningar) och 5 kap. 36 §
kommunallagen (lokala folkomröstningar och liknande).
Behörighet

§2
Valnämnden är behörig att
-

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

-

i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra
kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal

-

fastställa taxor inom verksamhetsområdet som avser service till
allmänheten av frivillig karaktär
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Övriga skyldigheter

§3
Valnämnden ska
-

vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden
behandlar i sin verksamhet

-

informera allmänheten om sin verksamhet

-

fortlöpande se över och vid behov reformera sitt regelverk

-

aktivt arbeta med att effektivisera sin verksamhet

-

verka för att former för reellt invånarinflytande utvecklas

-

underhålla och förvalta sin lösa egendom

-

avge yttrande i kommunala ärenden som remitterats till nämnden

-

i övrigt utföra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som
kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

Nämndens särskilda ansvar

§4

-

att fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de
ändringar däri, som t ex förändrade befolkningstal eller andra faktorer
kan föranleda

-

att svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna val,
folkomröstningar o dyl.

-

att vara remissorgan i frågor som rör verksamhetsområdet liksom med
uppmärksamhet följa utvecklingen inom området och hos
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt andra kommunala nämnder
- eller hos andra myndigheter - göra de framställningar nämnden finner
påkallade

-

att i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till
nämnden.
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§5
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som
anges i lagar och förordningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
och bestämmelserna i detta reglemente.
§6
Nämnden ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten
och den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret.
Nämndens arbetsformer
Sammansättning

§7
Nämnden har nio ledamöter och nio ersättare.
§8
Nämndens arbetsformer regleras i allmänt nämndreglemente för Strängnäs
kommun.

