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Allmänt om delegation 
Enligt kommunallagen får en nämnd delegera sin beslutanderätt. Detta innebär att nämnden kan 
uppdra åt en anställd eller förtroendevald i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller i en viss grupp av ärenden (6 kap. 37 § KL). Syftet är att avlasta nämnden och underlätta 
beslutsfattandet. Den person som har fått en sådan beslutanderätt delegerad till sig kallas för 
delegat.  
 
Delegaten företräder nämnden och beslut som delegaten fattar utifrån delegationsordningen ses 
som nämndens beslut. När ett delegationsbeslut är fattat är ärendet avgjort. Nämnden kan alltså inte 
ändra delegatens beslut. Nämnden kan dock närsomhelst återkalla delegationsuppdraget.    

Beslut som inte får delegeras 
Kommunallagen fastställer att beslutanderätten i vissa slag av ärenden inte får delegeras (6 kap. 38 § 
KL).  Beslutanderätten i följande ärenden får 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 överlåtits till nämnden 
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 

Beslut och verkställighet 
Delegering av beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning mellan 
anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Gränsen mellan beslut och verkställighet är något 
flytande. Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kommunallagens- eller 
förvaltningslagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det finns utrymme för 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid 
ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid tillämpning av 
en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. Området för 
verkställighet baseras på ansvar för verksamhet och budgetansvar.  

Anmälan av fattade delegationsbeslut  
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden genom överlämnande av beslut, 
protokoll eller förteckning av besluten (6 kap. 35-37 §§ KL). Detta ska ske vid närmast efterföljande 
sammanträde från den tidpunkt då beslutet fattades.  
 
Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation enligt 7 kap. 5-6 §§ KL ska anmälas till nämnden på 
samma sätt som övriga delegationsbeslut.  
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Laga kraft och överklagningstid 
Ett delegationsbeslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Om 
delegationsbeslutet avser sådana frågor som kan överklagas genom laglighetsprövning börjar 
överklagningstiden från den dag då beslutet tillkännages på den officiella anslagstavlan (antingen 
genom ett eget anslag eller genom anslaget om justeringen av det protokoll från det sammanträde 
då delegationsbeslutet anmäldes). Om delegationsbeslutet istället avser sådana frågor som 
överklagas genom förvaltningsbesvär börjar överklagningstiden från den dag då beslutet når den/de 
personer som beslutet avser. Besluten vinner laga kraft efter tre veckor räknat från den dag då det 
tillkännagavs på anslagstavlan eller var den enskilde tillhanda. Klagotiden är således tre veckor.  

Vidaredelegation 
Valnämnden har genom denna delegationsordning gett kommunchef och förvaltningschef rätt att 
vidaredelegera beslutanderätt i vissa särskilda ärendegrupper (7 kap. 5-6 §§ KL). Beslut om 
vidaredelegation ska anmälas till valnämnden och ska dokumenteras i ett separat dokument som bör 
hållas tillgängligt i anslutning till denna delegationsordning.  

Delegatens ansvar  
Beslut som fattas med stöd av delegation ska vara skriftliga. Det är delegatens ansvar att besluten 
dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt samt att besluten anmäls till valnämnden och/eller 
tillkännages på anslagstavlan i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen och denna 
delegationsordning.  
 
Den som lämnar vidaredelegation ska försäkra sig om att delegaten har tillräcklig kunskap och att 
riktlinjer finns för det delegationen avser. Delegaten ska vara medveten om vilka styrande principer i 
form av styrdokument och instruktioner som gäller för uppdraget. Delegaten har rätt att överlämna 
ärenden som omfattas av delegation för avgörande i valnämnden. Vid tveksamhet från delegatens 
sida ska ärendet alltid hänskjutas för avgörande till valnämnden.  

Ersättare vid förfall för ordinarie delegat 
Där denna delegationsordning delegerar direkt till annan tjänsteperson än kommunchefen, och inget 
annat har angivits i delegationsordningen och ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, 
övergår delegationsrätten vid förfall för delegat till närmast högre befattning enligt 
organisationsplan. 
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Delegationsordning för valnämnden 
 

 Ärenden Delegat Ersättande 
delegat 

Lagrum/Kommentar 

1. Allmänna ärenden 

 
1 

Beslut i ärenden som är så 
brådskande att valnämndens 
beslut inte kan avvaktas. 

Valnämndens 
ordförande 

Valnämndens vice 
ordförande 

6 kap. 39 § KL 

 
2 

Beslut om valnämndens 
förtroendevaldas deltagande i 
kurser/konferenser, resor och logi 
(ej ordföranden). 

Valnämndens 
ordförande 

Valnämndens vice 
ordförande 

 

 
3 

Beslut om valnämndens 
ordförandes deltagande i 
kurser/konferenser, resor och logi. 

Valnämndens vice 
ordförande 

Stabschef  

 
 
4 

Beslut att svara på remisser, andra 
framställningar och skrivelser samt 
yttrande vilka ställts till 
valnämnden och som inte är av 
principiell betydelse eller annars 
av större vikt för valnämndens 
verksamhet. 

Stabschef Valnämndens 
sekreterare 

 

 
 
5 

Beslut att avstå från att avge 
yttrande i ärenden som rör 
remisser, andra framställningar 
och skrivelser och som inte är av 
större vikt eller principiell 
beskaffenhet för valnämnden. 

Stabschef Valnämndens 
sekreterare 

 

 
 
6 

Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av Allmän handling till 
enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till 
enskild. 

Stabschef Valnämndens 
sekreterare 

Besvärshänvisning 
bifogas beslut. 
6 kap. 7 §, och 
10 kap. 14 § 
offentlighets- och 
sekretesslagen 

 
7 

Beslut att utse attestanter samt 
beloppsgränser inom 
valnämndens 
verksamhetsområde. 

Valnämndens 
ordförande 

Valnämndens vice 
ordförande 

 

8 Rätta beslut som till följd av 
skrivfel, räknefel eller annat 

Valnämndens 
ordförande 

Valnämndens vice 
ordförande 

§ 26 förvaltningslagen 
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sådant förbiseende innehåller en 
uppenbar oriktighet. 

9 Besluta om tidsbegränsad 
anställning och lönesättning av 
arbetstagare inom ramen för 
budget 

Stabschef Kommundirektör  

2. Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. 

 När kommunen överklagar, yttrar sig eller begär inhibition 
10 Överklagande till prövningsinstans, 

när beslut fattats på delegation. 
Stabschef Valnämndens 

sekreterare 
6 kap. 33 § 
kommunallagen 

 
11 

Yttrande, efter föreläggande eller 
erbjudande, till prövningsinstans, 
när beslut fattats på delegation. 

Stabschef Valnämndens 
sekreterare 

6 kap. 33 § 
kommunallagen 

 
12 

Yrkande om inhibition till 
Prövningsinstans, när beslut 
fattats på delegation. 

Stabschef Valnämndens 
sekreterare 

27 § förvaltningslagen 

 När beslut som fattats av valnämnden överklagas 
13 Rättidsprövning av överklagande Stabschef Valnämndens 

sekreterare 
24 och 27 §§ 
förvaltningslagen 

14 Bedömning huruvida omprövning 
av att överklagat beslut av ska ske. 

Stabschef Valnämndens 
sekreterare 

24 och 27 §§ 
förvaltningslagen 

15 Beslut att sända överklagande 
vidare till överklagandeinstans. 

Stabschef Valnämndens 
sekreterare 

24 och 27 §§ 
förvaltningslagen 

 När beslut av tjänsteperson överklagas 
16 Rättidsprövning av överklagande Stabschef Valnämndens 

sekreterare 
24 och 27 §§ 
förvaltningslagen 

17 Bedömning huruvida omprövning 
av att överklagat beslut av ska ske. 

Stabschef Valnämndens 
sekreterare 

24 och 27 §§ 
förvaltningslagen 

18 Beslut att sända överklagande 
vidare till överklagandeinstans. 

Stabschef Valnämndens 
sekreterare 

24 och 27 §§ 
förvaltningslagen 

19 Omprövning av beslut. Stabschef Valnämndens 
sekreterare 

24 och 27 §§ 
förvaltningslagen 

20 Beslut att sända överklagande 
vidare till överklagandeinstans. 

Stabschef Valnämndens 
sekreterare 

24 och 27 §§ 
förvaltningslagen 

 
 
21 

Beslut att utse ombud att föra 
nämndens talan, inför domstol och 
andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag inom 
nämndens verksamhetsområde. 

Valnämndens 
ordförande 

Valnämndens vice 
ordförande 

6 kap. 15 § 
kommunallagen 
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3. Dataskydd 

22 Överenskommelse om 
dataskyddsombud (DPO) med 
kommunalförbundet Sydarkivera. 

Stabschef Utvecklingssekreterare Artikel 37 1 p. EU:s 
dataskyddsförordning. 

 
23 

Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal i 
samband med upphandling. 

Upphandlingschef 1. Upphandlare 
2. Stabschef 

I samråd med 
dataskyddsombud. 
Artikel 28 3 p. i EU:s 
dataskyddsförordning. 
 

 
24 

Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal i 
övrigt. 

Stabschef Utvecklingssekreterare I samråd med 
dataskyddsombud.  
Artikel 28 3 p. i EU:s 
dataskyddsförordning 

 
25 

Rapportering av 
personuppgiftsincident. 

Stabschef Utvecklingssekreterare I samråd med 
dataskyddsombud. 
Artikel 33 i EU:s 
dataskyddsförordning 

 
26 

Beslut att inte informera 
registrerad om 
personuppgiftsincident. 

Stabschef Utvecklingssekreterare I samråd med 
dataskyddsombud. 
Artikel 34 i EU:s 
dataskyddsförordning 

 
 
 
27 

Beslut gällande den registrerades 
rätt till kostnadsfri information. 

Stabschef Utvecklingssekreterare I samråd med 
dataskyddsombud. 
Artiklar 12.5, 13 och 14 i 
EU:s 
dataskyddsförordning 
5 kap. 1 § 
dataskyddslagen 

 
 
28 

Beslut gällande den registrerades 
rätt till tillgång till 
personuppgifter. 

Stabschef Utvecklingssekreterare I samråd med 
dataskyddsombud. 
Artikel 15 i EU:s 
dataskyddsförordning, 5 
kap. 1-2 §§ 
dataskyddslagen 

 
29 

Beslut gällande begäran från den 
registrerade om rättelse av 
felaktiga personuppgifter. 

Stabschef Utvecklingssekreterare I samråd med 
dataskyddsombud. 
Artikel 16 i EU:s 
dataskyddsförordning 

 
30 

Beslut gällande begäran från den 
registrerade om radering av 
personuppgifter. 

Stabschef Utvecklingssekreterare I samråd med 
dataskyddsombud. 
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Artikel 17 i EU:s 
dataskyddsförordning 

 
31 

Beslut gällande begäran från den 
registrerade om begränsning av 
behandling av personuppgifter. 

Stabschef Utvecklingssekreterare I samråd med 
dataskyddsombud. 
Artikel 18 i EU:s 
dataskyddsförordning 

 
 
32 

Beslut gällande underrättelse till 
alla som tagit emot en 
personuppgift att uppgiften har 
blivit rättad, raderad eller 
behandlingen begränsad. 

Stabschef Utvecklingssekreterare I samråd med 
dataskyddsombud. 
Artikel 19 i EU:s 
dataskyddsförordning 

 
33 

Beslut gällande begäran från den 
registrerade att utnyttja rätt till 
dataportabilitet. 

Stabschef Utvecklingssekreterare I samråd med 
dataskyddsombud. 
Artikel 20 i EU:s 
dataskyddsförordning 

 
34 

Beslut gällande invändning från 
den registrerade mot att dennes 
personuppgifter behandlas. 

Stabschef Utvecklingssekreterare I samråd med 
dataskyddsombud. 
Artikel 21 i EU:s 
dataskyddsförordning 

4. Beslut enligt vallagen 

35 Förordna ordförande och vice 
ordförande i valdistrikt 

Valnämndens 
ordförande 

Valnämndens vice 
ordförande 

3 kap. § 4 vallagen. 

 
 
 
36 

Förordna röstmottagare i 
valdistrikt, röstmottagare i 
röstningslokal, röstmottagare vid 
institutionsröstning samt extra 
rösträknare vid val till 
Europaparlamentet, allmänna val 
och folkomröstningar. 

Valnämndens 
sekreterare 

Nämndsekreterare 3 kap. § 5 vallagen 

 
37 

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

Valnämndens 
sekreterare 

Nämndsekreterare 5 kap. 7 § vallagen 

38 Förordnande av ambulerande 
röstmottagare. 

Valnämndens 
sekreterare 

Nämndsekreterare 7 kap. 1 § vallagen 

5. Övriga beslut om valadministration 

 
39 

Besluta om riktlinjer och direktiv 
till valdistrikten avseende 
valnämndens mottagning av 
material på valnatten. 

Valnämndens 
sekreterare 

Nämndsekreterare  
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40 Beslut om fullmakt för uthämtning 
av poströster/förtidsröster. 

Stabschef Valnämndens 
sekreterare 

 

41 Underteckna avtal om hantering 
av förtidsröster. 

Stabschef Valnämndens 
ordförande 

 

42 Ingå hyresavtal avseende 
vallokaler och röstningslokaler. 

Stabschef Kommundirektör  

43 Besluta om kostersättning till 
tjänstgörande under valdagen 

Stabschef Kommundirektör  

 
 
 


	Allmänt om delegation
	Beslut som inte får delegeras
	Beslut och verkställighet
	Anmälan av fattade delegationsbeslut
	Laga kraft och överklagningstid
	Vidaredelegation
	Delegatens ansvar
	Ersättare vid förfall för ordinarie delegat

	Delegationsordning för valnämnden
	Allmänna ärenden
	Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m.
	Dataskydd
	Beslut enligt vallagen
	Övriga beslut om valadministration

