Delegationsbestämmelser för valnämnden
Antagen av valnämnden 7 februari 2019, § 4
Gäller från och med 15 februari 2019
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Inledning
Dessa delegationsbestämmelser gäller för valnämnden och
kommunledningsförvaltningen som sköter valnämndens administration.
Förvaltningschef för denna förvaltning är kommundirektören. Med
delegation enligt 6 kap. kommunallagen avses att en nämnd ger någon
annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. Den som
får ett sådant uppdrag kallas delegat. Ett beslut som en delegat fattar med
stöd av dessa delegationsbestämmelser har samma rättsverkan som om det
fattats av valnämnden. Valnämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock
kan nämnden när som helst återkalla delegationen.
Enligt 6 kap. 38 § får vissa typer av ärenden inte delegeras.
Delegationsförbud gäller bland annat för ärenden som avser verksamhetens
mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och vissa ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskild. Det är beslutsfattarens ansvar att inte fatta
beslut som står i strid med dessa begränsningar.
Vidare ska de beslut som delegeras enligt dessa bestämmelser fattas i
enlighet med gällande lagar och förordningar, kommunfullmäktiges beslut,
för kommunen bindande avtal och i enlighet med vägledande bestämmelser
som utfärdats av valnämnden. Den delegerade beslutsrätten är därtill
begränsad till valnämndens verksamhetsområde och gäller bara inom
vederbörande budgetramar. Frågor som bedöms vara av principiell eller
prejudicerande natur ska alltid underställas valnämnden.
Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta
ett visst beslut är det valnämnden skyldighet att fatta beslutet. Om det är
fara i dröjsmål har ordföranden, med vice ordförande som ersättare, rätt att
fatta beslutet på nämndens vägnar.
Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut
Skillnaden mellan ett delegationsbeslut och ett verkställighetsbeslut är att
delegationsbeslutet kan överklagas och måste anmälas till nämnden till
skillnad mot verkställighetsbeslutet. Ett delegationsbeslut kännetecknas av
att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra
vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot
sådana där de anställda följer redan fastställda regler och direktiv och där
det i princip inte finns något utrymme för självständiga bedömningar och
alternativa beslutsmöjligheter. Sådana beslut tas löpande som en del av det
dagliga arbetet. Exempel på verkställighetsbeslut är bland annat
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats
enligt en fastställd turordningsregel.
Anmälan av delegationsbeslut
Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av dessa delegationsbestämmelser
ska anmälas till valnämnden vid dess nästkommande sammanträde.
Anmälan ska ske genom upprättandet av ett delegationsbeslut enligt mall.
Delegationsbeslutet ska skickas till kansliavdelningen för att anmälas på
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nästkommande sammanträde med valnämnden. Samtliga anmälda
delegationsbeslut presenteras för valnämnden i form av en förteckning.
Dessa delegationsbestämmelser ska ses över vid behov. En översyn ska
dock alltid göras i samband med att en ny mandatperiod inletts.

§1
Delegation med stöd av andra lagrum än 6 kap. 37 §
kommunallagen
Ordförandebeslut

Med tillämpning av 6 kap. 39 § kommunallagen delegeras till ordföranden,
eller vid förfall för denne till vice ordföranden, att besluta på valnämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid valnämndens nästa sammanträde.

§2
Inledande bestämmelser
2.1

Där bestämmelserna anvisar flera delegater ska beslutet i första hand
fattas av den förstnämnda delegaten ensam. Först i dennes frånvaro
går beslutsrätten över till övriga delegater i angiven ordning.

2.2

Där bestämmelserna anger att valnämndens ordförande är delegat får
vid dennes förfall vice ordföranden inträda som delegat.

2.4

Med tillämpning av 6 kap. 37 § kommunallagen delegeras
valnämnden beslutanderätt för de ärenden som framgår av avsnitten
3–4 nedan.
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§3
Delegation av allmänna ärenden
Ärende

Delegat

3.1

Utfärda fullmakt att föra valnämndens talan inför
domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag

1. Ordföranden

3.2

Besluta att inte utlämna allmän handling enligt
offentlighets- och sekretesslagen samt att utlämna
sådan handling mot förbehåll

1. Kommunjuristen

Avge yttrande till domstol avseende överklagade
beslut med undantag för laglighetsprövning enligt
13 kap. 8 § kommunallagen

1. Den som fattat det
överklagade beslutet

Ompröva beslut enligt 38 § förvaltningslagen

1. Den som fattat det
överklagade beslutet

3.3

3.4

2. Valsamordnaren

2. Kommunjuristen

2. Kommunjuristen
3.5

Pröva om förvaltningsbesvär inkommit i rätt tid
samt fatta beslut om avvisning om besvären
inkommit för sent, enligt 45 § förvaltningslagen

1. Den som fattat det
överklagade beslutet
2. Kommunjuristen
3. Valsamordnaren

3.6

I brådskande fall avge yttranden till myndigheter,
organisationer och andra, dock inte i
laglighetsprövningar enligt kommunallagen eller i
frågor av principiell natur.

1. Ordföranden

Svara på remisser från länsstyrelsen, riksdagen,
regeringen eller andra myndigheter i frågor som
hänför sig till valnämndens uppgifter, dock inte i
frågor av principiell natur.
3.7

Besluta om deltagande i kurser och konferenser
för valnämndens ledamöter och ersättare

1. Ordföranden

3.8

Besluta om deltagande i kurser och konferenser
för valnämndens ordförande

2. Vice ordföranden

3.9

Beslut att remittera ärenden för yttranden

1. Ordföranden
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3.10 Införa rättelse eller tillägg i röstlängd på uppdrag
av Länsstyrelsen eller den centrala
Valmyndigheten

1. Ordföranden

3.11 Förordna röstmottagare, ambulerande
röstmottagare, ordförande samt vice ordförande i
valdistrikten

1. Valsamordnaren

2. Valsamordnaren

§4
Delegation avseende ekonomiska frågor
Ärende

Delegat

4.1 Utse utanordnare och attestanter

1. Ekonomichefen

4.2 Upprätta och underteckna avtal om vallokaler och
röstningslokaler

1. Valsamordnaren

4.3 Upprätta och underteckna avtal om med PostNord
om valtjänster

1. Valsamordnaren

4.4 Besluta om att sammanträdesarvode ska utgå för
annan aktivitet än sammanträde för valnämndens
förtroendevalda

1. Ordföranden

2. Kommundirektören
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2. Inköpssamordnaren
2. Inköpssamordaren

