FÖRFATTNINGSSAMLING
DELEGATIONSORDNING
FÖR VALNÄMNDEN

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller från och med: 15 juni 2018
Antagen: VN 2018-06-12 § 29, dnr VN 2017/21

Delegationsordning för valnämnden
Inledande bestämmelser
Denna delegationsordning anger för vilka ärenden valnämnden delegerar (överlämnar) rätten att
inom nämndens ansvarsområde besluta med rättsverkan som om nämnden själv fattat beslutet.

Delegering av beslutanderätt
Med delegering avses enligt kommunallagen (2017:725, KL) att nämnden uppdrar åt presidiet,
ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv
fattat dem och kan överklagas på samma sätt. Nämnden kan inte ändra beslutet, däremot kan
nämnden återkalla den givna beslutanderätten.
Vissa ärenden får enligt kommunallagen inte delegeras utan beslut ska fattas av nämnden i dess
helhet. Det gäller
-

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

-

framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

-

ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,

-

ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller

-

ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Speciallagstiftning kan i särskilda fall medge delegationsrätt. I sådana fall gäller dessa lagregler
med tillämpningsföreskrifter.
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Verkställighet
Inom nämndens verksamhetsområde förekommer en mängd beslut och avgöranden som inte är
beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad verkställighet och finns inte upptaget i denna
delegationsordning. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande art grundas på
instruktion, tjänsteställning eller liknande. Då behövs ingen delegation från nämnden.
Beslut som följer direkt av författning, avtal eller andra typer av myndighetsbeslut som inte ger
utrymme för självständiga överväganden betraktas också som verkställighet. Den största
skillnaden mellan beslut och verkställighet är att besluten kan överklagas.
Saknas av beslut om delegering för en ärendetyp är det endast nämnden som kan fatta beslut i
kommunalrättslig mening. Det innebär inte att åtgärder i ett ärende per automatik utgör
verkställighet.

Delegation till förvaltningschef
Förvaltningschef för förvaltningen under valnämnden är kommundirektören.
Om nämnden uppdrar åt kommundirektören att fatta beslut får nämnden överlåta åt
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd att fatta beslut.
En sådan möjlighet för kommundirektören att vidaredelegera anges med ett (V) i
delegationsordningen.
Har kommundirektören utnyttjat sin möjlighet att vidaredelegera ska detta dokumenteras, så att
det är tydligt var beslutanderätten ligger. Beslut om vidaredelegation ska anmälas till nämnden.

Anmälan av delegationsbeslut
Alla beslut som fattats med stöd av delegation och vidaredelegation ska anmälas till nämnden.
När kommundirektören vidaredelegerar till annan person att fatta beslut ska beslutet även
anmälas till förvaltningschefen.
Delegationsbeslut förtecknas på delegationslista för anmälan till nämnden vid nästkommande
sammanträde. På dagordningen anmäls ärendena under punkten Anmälda delegationsärenden.
Här anges uppgifter om beslutsdatum, beslutets innehåll och delegatens namn. Anmälda
delegationsbeslut ska sammanställas och skickas ut med kallelsen till nämnden.
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Ersättare vid frånvaro
Vid laga förfall för delegat, d.v.s. frånvaro från tjänst på grund av t.ex. sjukdom, semester,
tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande övertas i angiven ordning beslutanderätten av
1. närmast överordnad chef,
2. efter beslut av närmast överordnad chef, den som utför delegatens arbetsuppgifter, eller
3. den som förvaltningschefen särskilt utser.
Beslutanderätt som nämnden delegerat till ordföranden övertas vid dennes förfall i första hand av
1:e vice ordförande och i andra hand av 2:e vice ordförande
Beslutanderätt som nämnden delegerat till kommundirektören övertas vid direktörens frånvaro
av ställföreträdande kommundirektör.

Undertecknande av handlingar
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet om inte annat anges i
delegationsordningen eller i särskilt beslut.
Bestämmelser om vem som undertecknar handlingar som i ärenden där nämnden fattat beslut
finns i nämndens reglemente.

Den delegerandes respektive delegatens ansvar
Delegerad beslutanderätt gäller inom ramen för beviljade anslag och inom eget ansvarsområde,
enligt gällande bestämmelser och avtal samt enligt nämndens anvisningar. Rätten kan när som
helst återkallas av nämnden och gäller, om inte annat beslutas, tills vidare.
Den som lämnar vidaredelegation ska försäkra sig om att delegaten har erforderlig kunskap för
uppdraget.
Delegaten ska vara medveten om vilka rättsliga förutsättningar som gäller för uppdraget och
följa anvisningarna för den delegerade beslutanderätten. I svårbedömda fall ska delegaten
samråda med överordnad.
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Definitioner och förkortningar
FL

Förvaltningslagen (2018:900)

KL

Kommunallagen (2017:725)

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:800)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

ValL

Vallagen (2005:837)
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Nr

Ärendegrupp

Delegat

Kommentar

1

Besluta i ärenden som är så
brådskande att styrelsens
beslut inte kan avvaktas

Ordföranden

6 kap. 39 § KL

2

Besluta att inte lämna ut
allmän handling eller uppgift i
allmän handling

Kommundirektören

2 kap. 14-15 §§ TF

Kommunjuristen

6 kap. 3 § OSL

3

Besluta att med förbehåll
lämna ut allmän handling eller
uppgift i allmän handling

Kommundirektören

10 kap. 14 § OSL

4

Avvisa för sent inkommet
överklagande
(förvaltningsbesvär)

Kommundirektören

45 § FL

5

Besluta om omprövning vid
överklagande av
delegationsbeslut
(förvaltningsbesvär)

Kommunjuristen

38 och 39 §§ FL

6

Besluta om yttrande i ärenden
som överklagats av enskild

Kommunjuristen

7

Överklaga beslut eller dom
som gått nämnden emot

Kommunjuristen

Kommunjuristen överklagar inom
överklagandetiden.
Nämnden beslutar om överklagandet
ska vidhållas.
Yttranden beslutas av nämnden.

8

Besluta ingå
överenskommelse eller avtal
om hyra eller annan
nyttjanderätt avseende lokal
som ska användas som
röstmottagningsställe med en
hyra om högst 5 000 kr

Valsamordnare

9

Besluta att ombud eller biträde Kommundirektören
inte får medverka i ärende på
grund av olämplighet.

1 kap. 5 § reglementet för
valnämnden

14 § FL
Beslut fattas efter samråd med
kommunjuristen.
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Nr

Ärendegrupp

Delegat

Kommentar

10

Föra register över behandling
av personuppgifter

Samordnings- och
utvecklingschefen

Artikel 30 dataskyddsförordningen

11

Besluta om förordnande av
röstmottagare samt ordförande
och vice ordförande i
valdistrikt

Valsamordnare

3 kap 5 § ValL

12

Föra in rättelse eller ändring i
röstlängden

Valsamordnare

5 kap. 7 § ValL
Rättelse eller ändring förs in efter
beslut av Valmyndigheten eller
länsstyrelsen.

Delegationsordningen träder i kraft den 15 juni 2018. Samma dag upphör valnämndens
delegationsordning beslutad 2018-01-28 §, att gälla.

6 (6)

