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Delegationsordning för valnämnden 
Antaget av valnämnden 2013-09-04, § 2 
Reviderad 2022-03-02 § 4 

Generella regler 
Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott eller tjänstemän un-
derställda nämnden. Valnämndens rätt att besluta om delegering regleras i kommunallagen 
(KL) genom bestämmelserna i 6 kap. 33–38 §.  
 
Delegering kan ske till utskott, ledamot eller ersättare, och till anställd hos kommunen. Däre-
mot är så kallad blandad delegering – dvs. till förtroendevald och anställd  
tillsammans – inte tillåten eftersom kollektivt beslutsfattande inom en kommun enbart kan 
förekomma vad gäller förtroendevalda.  
 
Beslut som fattas av viss beslutsfattare med stöd av delegering får även fattas av överordnad 
beslutsfattare.  
 
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens egna personliga för-
hållanden eller där jäv enligt FL 11–12 § föreligger.  
 
Delegationerna avser rutinärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. I ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall beslut fattas 
av nämnden. 
 
Delegat har när som helst rätt att överlämna ärende till nämnden om ärendets beskaffenhet 
påkallar detta, t.ex. om delegaten känner osäkerhet vid handläggningen, särskilt om inte 
nämndens inställning är känd. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till valnämnden.  
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A. Valnämndens delegationer 
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning 

1. Beslut enligt vallagen  

1.1 Förordna röstmottagare (ej ordförande och vice ordförande i 
valdistrikt) 

3 kap. 5 § ValL Utredare 

1.2 Utseende av ordförande och vice ordförande i valdistrikten 3 kap. 5 § ValL Ordförande 

Beslut skall ske efter sam-
råd med vice ordförande 
samt 2:e vice ordförande 

1.4 Införa rättelse eller ändring i röstlängden på uppdrag av den 
centrala valmyndigheten eller länsstyrelsen 

5 kap. 7 § ValL Utredare 

2. Övriga beslut  

2.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgö-
rande inte kan avvaktas 

6 kap. 36 § KL Ordförande 

2.2 Beslut i frågor om utlämnande av allmän handling och pröv-
ning enligt offentlighets- och sekretesslagen 

6 kap. 3 §, 10 kap. 
13–14 § OSL 

Kommunjurist 

2.3 Prövning och beslut när det gäller överklagande av delegat-
ionsbeslut 

24 och 27 §§ FL Kommunjurist 

2.4 Yttra sig till domstol i ärenden som överklagats av enskild samt 
överklaga domstolsbeslut 

Delegationen gäller sådana mål och ärenden där nämnden är 
part och där det ursprungliga beslutet fattats av tjänsteman på 
delegation.  

 Kommunjurist 

2.5 Underteckna avtal avseende vallokaler, röstningslokaler etc.  Kanslichef 

2.6 Beslut om fullmakt för uthämtning av poströster/förtidsröster  Ordförande 

2.7 Beslut om utbildning och tjänsteresor för nämndens ledamöter 
(exklusive ordförande) och tjänstemän 

 Ordförande 

2.8 Beslut om utbildning och tjänsteresor för ordförande  Vice ordförande 
 

__________________________ 
 
 
 
 
Dokumenttyp Delegationsordning 
Dokumentnamn Delegationsordning för valnämnden 
Beslutsorgan Valnämnden 
Antagen 2013-09-04 § 2 
 KS/2013:184 
Beslutad med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen (1991:900) 
Ikraftträdande 2013-09-04 
Dokumentansvarig Kanslichef 
Förvaltning Kommunledningskontoret 

 


	Delegationsordning för valnämnden
	Generella regler

	A. Valnämndens delegationer
	1. Beslut enligt vallagen 
	2. Övriga beslut 


