Reglemente för valnämnden i Tyresö kommun
beslutat av kommunfullmäktige den 7 november 2013.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, annan författning eller i det gemensamma reglementet
för nämnder i Tyresö kommun, gäller bestämmelserna i detta reglemente för valnämnden. I det
gemensamma reglementet för nämnder gäller avsnittet: nämndens arbetsformer och bestämmelser för
beslutsfattande m.m., med undantag av 10 § i avsnittet.
VERKSAMHETSOMRÅDE
§1
Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i vallagen och övriga
författningar som gäller för allmänna val, val till Europaparlamentet och kommunala
folkomröstningar. I övrigt ska nämnden fullgöra de uppgifter som regleras i detta reglemente.
SAMMANSÄTTNING
§2
Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Antal ledamöter som krävs för beslutsförhet
framgår av det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun.
ARBETSUPPGIFTER
§3
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet samt
folkomröstning på kommunal nivå.
Valnämnden får fatta beslut i följande frågor, under förutsättning att det inte rör sig om principiella
beslut.
-

Besluta om ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt.
Utse övriga valförrättare, vilket får delegeras till chef för kanslienheten.
Besluta om utbildning, vilket får delegeras till chef för kanslienheten.
Besluta om vilka lokaler som ska användas vid förtidsröstning, allmänna val, val till
Europaparlamentet samt folkomröstning på kommunal nivå. Innan beslut fattas ska det
kommunala rådet för funktionshinderfrågor alltid höras.
Besluta om vem som får hantera förtidsröster.
Utse kommunala bud.
Fatta övriga beslut av praktisk karaktär som är nödvändiga under valets genomförande för att
valet ska kunna fullgöras, till exempel ifråga om att beställa material, iordningsställa lokaler
med mera. Dessa beslut får delegeras till chef för kanslienheten.

Till valnämndens arbetsuppgifter hör också att
-

ansvara för den preliminära rösträkningen enligt 12 kap. 1 § vallagen (onsdagsräkningen)
ansvara för information om omröstningsalternativ, tidpunkt med mera vid lokala
folkomröstningar.

Därutöver har valnämnden till uppgift att föreslå för kommunstyrelsen att denna lämnar förslag till
kommunfullmäktige om

-

indelning i valkretsar och valdistrikt1
arvode till valförrättare.

FÖRVALTNINGSORGANISATION
§4
Under nämnden lyder valnämnens kansli som i administrativt hänseende är knutet till
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kanslienhet.
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Fastställs av länsstyrelsen

