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 Reglemente för Valnämnden 

Utöver det som föreskrivs i ”Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och 

nämnder i Gävle kommun” och kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

1 § Nämndens verksamhetsområden och uppgifter 

Nämnden svarar för de frågor som enligt lag eller annan författning ankommer 

på en kommunal valnämnd.  

Det åligger särskilt nämnden att 

• följa valdistriktsindelningen och initiera de ändringar som kan föran-
ledas av förändrade befolkningstal eller andra omständigheter, 

• vid genomförande av allmänna val, folkomröstningar o. dyl. verka för 
att upprätthålla ett högt valdeltagande under goda demokratiska for-
mer. 

2 § Delegering från kommunfullmäktige 

Nämnden får även besluta  

1. i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra 
kommunens talan och på kommunens vägnar träffa överenskommel-
ser om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta an-
nat avtal och, med den begränsning som i varje särskilt fall kan vara 
föreskriven i lag eller fastställd av kommunfullmäktige, besluta om av-
skrivning av kommunens fordran.  

2. att med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa överenskommelse 
med annan om utförande av uppgifter som ankommer på nämnden. 

3 § Organisation inom verksamhetsområdet och anställande 
myndighet 

Nämnden ansvarar för att dess verksamhetsuppdrag är tydligt och ändamåls-

enlig organiserat så att de förtroendevalda kan ta nödvändigt ansvar med hän-

syn till av fullmäktige fastställda mål och ramar samt övriga styrdokument, la-

gar och andra författningar för verksamheten.  

Kommunstyrelsen har utöver sina verksamhetsområden även arbetsgivaran-

svar och är anställande myndighet för hela förvaltningsorganisationen, till 

skillnad mot övriga nämnder som har ansvar för sitt verksamhetsområde. Det 
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innebär att kommunstyrelsen är ansvarig för arbetsgivarpolitiken och är an-

svarig arbetsgivare gentemot kommunens anställda medarbetare.  

Kommunstyrelsen är den som anställer förvaltningschef, tillika Kommundi-

rektör. Kommunstyrelsens arbetsgivaransvar och roll som anställande myn-

dighet omfattar även revisionskontoret, samtidigt som deras uppdrag ges av 

fullmäktige. 

Kommunen har en förvaltning. Styrelsen ansvarar för förvaltningens organi-

sation och sektorsindelning. Ansvar för tillsättande av personella resurser för 

nämndernas verksamhet och organiseringen av dessa delegeras från kommun-

styrelsen via kommundirektör och sektorschefer. 

 


