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Valnämndens delegationsordning
Anvisningar
Av kommunallagens (2017:725) 37-39 §§ 6 kap. följer att en nämnd under vissa förutsättningar får
uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Det ankommer på varje delegat att noga pröva om ett visst ärende ryms inom delegationen eller om det
ska beslutas av kommunstyrelsen.
Kommundirektören och kanslichefen äger rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som delegerats till
viss tjänsteman inom kommunledningskontoret.
Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till valnämnden. Av anmälan ska det
tydligt framgå den rubrik för vilket beslutet har fattats, beslutsdatumet och hänvisning till aktuell
punkt i delegationsordningen.

Nr

Typ av ärende

Delegat

1

Beslut enligt vallagen

Delegat

Lagrum

1.1

Förordnande av
röstmottagare i vallokal

Valsamordnare

3 kap. 4–5 §§ vallagen

Förordnande av
röstmottagare i
förtidsröstningslokal

Valsamordnare

Förordnande av
ambulerande
röstmottagare

Valsamordnare

1.4

Rättelse av röstlängd
enligt beslut av central
valmyndighet eller
länsstyrelsen

Valsamordnare

5 kap. 5–6 §§ vallagen

2

Övriga beslut

Delegat

Lagrum

2.1

Beslut i så brådskande
ärenden att valnämndens
beslut inte kan avvaktas

Valnämndens ordförande

6 kap. 39 §
kommunallagen

2.2

Beslut att inte lämna ut
allmän handling eller att
lämna ut allmän handling
med förbehåll

Arkivchef

2.3

Beslut om att avvisa för
sent inkommit
överklagande
(rättidsprövning)

Kanslichef

2.4

Antagande av
dokumenthanteringsplan
för valnämnden

Kommundirektör

2.5

Deltagande i kurser,
Valnämndens ordförande
konferenser och dylikt för
valnämndens vice

1.2

1.3

Policy/riktlinjer

Anmärkning

Kommunsekreterare
3 kap. 4–5 §§ vallagen

Kommunsekreterare
3 kap. 4–5 §§ vallagen

Kommunsekreterare

Kanslichef
Kommundirektör
45 § förvaltningslagen

Nr

Typ av ärende

Delegat

ordförande och ledamöter
2.6

Deltagande i kurser,
Valnämndens vice
konferenser och dylikt för ordförande
valnämndens ordförande

2.7

Ingå avtal inom
budgetramen och
underteckna handlingar
för valnämndens räkning

Kanslichef

Policy/riktlinjer

Anmärkning

