
 

  

 

  

 
Val- och demokratinämnden 
 
Budget 2021, plan 2022-2023 
 

Ordförande: Lotta Holmgren 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Sida 2 av 2 

1. Val- och demokratinämnden 
En valnämnd en av de obligatoriska nämnderna som en kommun måste ha. Det regleras i 
Vallagens 3 kap. 3 §. Valnämndens uppgift är att genomför allmänna val, valet till 
Europaparlamentet och folkomröstningar.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-19, § 8:5, om en ny politisk organisation. Beslutet 
innebar att Valnämnden bytte namn till Val- och demokratinämnden. Namnbytet innebär att 
nämnden, utöver ansvaret att genomför allmänna val, val till Europaparlamentet och 
folkomröstningar, även ska arbeta med frågor som berör demokrati. 

I reglementet för Val- och demokratinämnden kan man läsa följande: 

3 § Val- och demokratinämnden ska sträva efter att utveckla den kommunala demokratin, med 
särskild inriktning mot unga. 

4 § Val- och demokratinämnden ska uppmärksamt följa övriga nämnders arbete med att skapa 
delaktighet för kommuninvånare och brukare samt de olika nämndernas genomförande av 
medborgardialoger.  

5 § Val- och demokratinämnden ska utarbeta förslag till valdistriktsindelning och yttra sig över 
planer, utredningar och remisser, som rör nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. 

Val- och demokratinämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda som 
berörs av nämndens verksamhet. 

6 § Val- och demokratinämnden skall på lämpligt sätt informera allmänheten om sin verksamhet. 

 
Några demokratifrågor som nämnden arbetar med utöver paragraferna ovan är  

• Kontakt med Barn- och ungdomsrådet. I och med beslutet i Kommunstyrelsen 2019-01-
07, § 1:29, har Barn- och ungdomsrådet placerats under Val- och demokratinämnden.  

• Bjuda in företrädare från olika verksamheter inom kommunen som på ett eller annat sätt 
kommer i kontakt med invånarna.  

 

2. Ekonomisk sammanfattning 
I ärendet Budget 2021 och plan 2022-2023 behandlad av Kommunstyrelsen 2020-11-16, § 13:3, kan 
man på sidan 50 i Verksamhetsplan 2021-2022 läsa att Val- och demokratinämnden tilldelas 
640 000 kr i ram. Budget 2021 och plan 2022-2023 ska behandlas av Kommunfullmäktige 2020-11-
23. 
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