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Gäller från och med 2021-04-01.  
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente 
för kommunstyrelsen och nämnderna i Bollebygds kommun, och styrmodell (inkl 
styrprinciper) för Bollebygds kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 
 
Verksamhetsområde 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter 
Valnämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstings-och 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid folkomröstningar. 
 
Valnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt följande lagar: 
• Vallag (2005:837)  
• Valförordning (2005:874) 
• Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar  
 
Nämnden ska fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de 
förändringar som behövs med anledning av förändrade befolkningstal eller andra faktorer. 
 
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige 
Valnämnden beslutar om ersättning till röstmottagare och andra som utför valarbete. 
 
 
Sammansättning  
 
§ 2 Nämnden  
Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Kommunfullmäktige utser bland 
ledamöterna en ordförande och en vice ordförande. 
 
§ 3 Förvaltning 
Den organisation och medarbetare som ska stödja nämnden vid utförandet av nämndens 
uppgifter ingår i kommunstyrelseförvaltningen.   
 
§ 4 Offentligt sammanträde 
Vid valnämndens preliminära rösträkning onsdagen efter valdagen är sammanträdet 
offentligt. 
 
Nämndens övriga sammanträden ska hållas bakom stängda dörrar. 
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