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Valnämndens reglemente
Verksamhetsområden
§1
Grundläggande bestämmelser för val finns i Regeringsformen och Kommunallagen.
Bestämmelser för genomförande av val till riksdagen, landstings- och
kommunalfullmäktige samt till Europaparlamentet finns i Vallagen. Regler om
förfarande vid folkomröstningar finns i Folkomröstningslagen och Lagen om
kommunala folkomröstningar
Alla beslut som fattas av Kultur- och fritidsnämnden och rör barn skall vara
barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av en
prövning av barnets bästa och i större frågor av en barnkonsekvensanalys
§2
Valnämndens i Ekerö kommun främsta uppgift är att ge kommuninnevånarna
förtroende för valprocessen, att den genomföres effektivt och korrekt samt att
valhemligheten garanteras i alla situationer.
§3
Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för följande:
−
Föreslå kommunfullmäktige indelning i valdistrikt och valkretsar
−
Organisera och utrusta vallokaler
−
Utse och utbilda röstmottagare
−
Genomföra förtidsröstning på rötmottagningsställen samt på vissa
institutioner (äldreboende, kriminalvårdsanstalter och liknande
inrättningar)
−
Utföra preliminär rösträkning
−
Utföra övriga uppgifter som hör samman med det praktiska
genomförandet av val eller folkomröstningar
−
Samråda med Valmyndigheten och Länsstyrelsen
Verksamhetsområden
§4
Valnämnden består av en ledamot och en ersättare från varje i fullmäktige ingående
parti. Mandattiden är fyra år räknat från och med 1 januari året efter val av
fullmäktige. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt ersättare utses av
kommunfullmäktige för tid som motsvarar mandatperioden.
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Beredning
§5
Valnämndens ordförande/tjänstgörande ordförande skall svara för att ärenden blir
erforderligt beredda utan onödigt dröjsmål, samt därefter framlägga förslag till
beslut i ärenden som avgörs av valnämnden.
Tjänsteförvaltning
§6
Den kommunala förvaltningen skall ställa personal och övriga resurser till
valnämndens förfogande i den utsträckning som är nödvändig för att valnämnden
vid olika tillfällen skall kunna fullgöra sina uppgifter.
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