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REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN I SIMRISHAMNS KOMMUN 

Antaget av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun den  25 mars 2019, § 76. 

Utöver vad som stadgas i kommunallagen (2017:725) och vallagen (2005:837) gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

Valnämndens uppgifter 

1 § Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen. Nämnden ansvarar för 

att förrätta allmänna val och folkomröstningar inom kommunen. Valnämnden ansvarar 

för att valnämndens verksamhet bedrivs i enlighet med bestämmelserna i vallagen och i 

andra författningar som reglerar frågor knutna till valnämnden. Valnämnden ska fortlö-

pande följa upp och föreslå eventuella förändringar av kommunens indelning i valdi-

strikt. 

Valnämndens övriga uppgifter 

2 § Valnämnden svarar för information om sin verksamhet. 

Ekonomi och medelsförvaltning 

3 § Nämnden ska upprätta förslag till budget i enlighet med fastställda anvisningar, 

tillse att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning, upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med la-

gen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och följa den ekonomiska 

ställningen under året och vidta åtgärder för en budget i balans. 

Uppföljningsfunktionen 

Nämndens uppföljning 

4 § Nämnden ska bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som kommunfull-

mäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lagar och författningar. 

Nämnden ska för fullmäktige redovisa hur verksamheten utvecklas och hur den ekono-

miska ställningen är under budgetåret. Nämnden ska även kontinuerligt utvärdera sin 

verksamhet. 

Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 

5 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ären-

den, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller be-

slut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 

fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

6 § Nämnden får inom ramen för sin budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde 

samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, avskriva fordran och sluta annat 

avtal. 
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Sammansättning 

7 § Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 


