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5. Revidering av delegationsordning (VN 2019.004)
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att godkänna den reviderade delegationsordningen.

Ärendebeskrivning
Valnämnden beslutade den 29 augusti 2019 att ge kommunstyrelsens kansli i uppdrag att ta 
fram ett förslag på ny delegationsordning.

Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott eller
tjänstemän underställda nämnden. Valnämndens rätt att besluta om delegering
regleras i kommunallagen (KL 2017:725) genom bestämmelserna i 6 kap. 37–39 §.

En delegationsordning ska vara en förteckning över vilka beslut som en nämnd har delegerat. 
Den visar vem som har rätt att fatta ett visst beslut och används exempelvis i samband med 
överklagande av ett ärende till domstol. Nämnden har alltid det politiska ansvaret för 
delegerade beslut. En tydlig delegationsordning minskar risken för missförstånd och 
felaktigheter. Delegation kan göras i hela ärendegrupper och i enskilda ärenden. Ett ärende 
kan delegeras helt eller delvis. Nämnden har rätt att när som helst ta över ett delegerat ärende 
och fatta beslut i detsamma.

Nämnden kan inte besluta om så kallad blandad delegering, det vill säga till anställd och 
förtroendevald i förening.

Delegationsbeslut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på samma sätt som om 
de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel överklagas antingen genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Beslut som fattas i enlighet med delegationsordningen ska anmälas till nämnden.
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Tjänsteskrivelse

Revidering av delegationsordning

Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att godkänna den reviderade delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden beslutade den 29 augusti 2019 att ge kommunstyrelsens kansli i uppdrag 
att ta fram ett förslag på ny delegationsordning. 

Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott eller
tjänstemän underställda nämnden. Valnämndens rätt att besluta om delegering
regleras i kommunallagen (KL 2017:725) genom bestämmelserna i 6 kap. 37–39 §. 

En delegationsordning ska vara en förteckning över vilka beslut som en nämnd har 
delegerat. Den visar vem som har rätt att fatta ett visst beslut och används exempelvis 
i samband med överklagande av ett ärende till domstol. Nämnden har alltid det 
politiska ansvaret för delegerade beslut. En tydlig delegationsordning minskar risken 
för missförstånd och felaktigheter. Delegation kan göras i hela ärendegrupper och i 
enskilda ärenden. Ett ärende kan delegeras helt eller delvis. Nämnden har rätt att när 
som helst ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i detsamma. 

Nämnden kan inte besluta om så kallad blandad delegering, det vill säga till anställd 
och förtroendevald i förening.

Delegationsbeslut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på samma sätt 
som om de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel överklagas antingen 
genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. 

Beslut som fattas i enlighet med delegationsordningen ska anmälas till nämnden. 
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Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Mikael Carlgren Annica Brozin
Kanslichef Nämndsekreterare

Expedieras till:
Akten Författningssamlingen
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VALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING

SID 1/6

VALNÄMNDEN

Valnämndens delegationsordning
Fastställd av valnämnden 2013-12-09 § 14, ändrad 2014-03-20 § 14, reviderad 2021-02-04 §

Allmänna bestämmelser 
Valnämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen (2017:725), KL, vallagen (2005:837) och 
valnämndens reglemente, som beslutats av kommunfullmäktige.

Med delegation avses att valnämnden över beslutanderätt till någon.

Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap 37-41 §§ och 
7 kap. 5-8 §§ KL. En nämnd kan uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden 6 kap. 37 § 
KL. 

Enligt 6 kap. 38 § KL får valnämnden inte delegera följande ärenden: 

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.

Enbart förvaltningschef har rätt att vidaredelegera beslut, 7 kap. 6 § KL. Förvaltningschefs beslut om 
vidaredelegation är ett delegationsbeslut i sig som ska anmälas till nämnd. Förvaltningschef kan inte 
vidaredelegera sin beslutanderätt om vidaredelegation. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation 
från förvaltningschef ska anmälas till förvaltningschef. 

I anmälan av delegationsbeslut ska framgå: 

 vem som har fattat beslutet, 
 när beslutet har fattats, 
 vilket beslut som har fattats och, 
 vad beslutet avser. 

Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av valnämnden. Beslutet kan inte 
återkallas eller omprövas av nämnden och överklagas på samma sätt som nämndens beslut.
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Bestämmelser om ersättare 
Vid förfall för valnämndens ordförande får beslut fattas av nämndens vice ordförande. 

Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av förvaltningschef.

Vid förfall för förvaltningschef får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av nämndens ordförande.
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NR. ÄRENDE DELEGAT ERSÄTTARE

1.0 ALLMÄNNA JURIDISKA BESLUT 
1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att 

nämndens beslut inte kan avvaktas. 6 kap. 
39 § KL

Ordförande

1.2 Beslut om att till domstol eller annan 
myndighet begära anstånd samt överklaga 
beslut i brådskande fall

Handläggare i 
ärendet

Förvaltningschef

1.3 Beslut om att avslå begäran att få ta del av 
handlingar enligt tryckfrihetsförordningen 
(offentlighetsprincipen)

Förvaltningschef

1.4 Beslut om att avge yttrande till rättsinstans 
med anledning av överklagande av 
delegats beslut fattade med stöd av 
tjänstemannadelegation

Förvaltningschef Den som fattat det 
överklagade 
beslutet

1.5 Beslut om att överklaga 
överklagningsmyndighetens beslut samt 
att i förekommande fall i samband härmed 
ansöka om inhibition beslut fattade med stöd 
av tjänstemannadelegation

Förvaltningschef

1.6 Beslut om att avge yttrande till domstol eller 
annan myndighet vid överklagande av 
myndighetsbeslut 

Ordförande Kommentar
Ordförande ska 
samråda med 
förvaltningschef 
innan beslut fattas

1.7 Utse dataskyddsombud Förvaltningschef 
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1.8 Beslut om att häva avtal. Gäller avtal som 
inte faller inom ramen för upphandling

Förvaltningschef

1.9 Beslut, undertecknande och beslut att säga 
upp avtal samt beslut att förlänga avtal. 
Gäller avtal som inte faller inom ramen för 
upphandling och uppgår till ett värde av 
100 000 kronor eller mer

Förvaltningschef

1.10 Beslut om att inte besvara enkla ärenden, 
yttranden eller remissvar som är av mindre 
intresse för nämnden

Förvaltningschef

Beslut med stöd av förvaltningslagen (2017:900)
Om en annan lag eller förordning innehåller en bestämmelse som motsäger vad som 
står i förvaltningslagen ska den bestämmelsen tillämpas istället.

1.11 Beslut att förelägga den enskilde att 
avhjälpa en brist i en framställning, om 
bristen medför att framställningen inte kan 
läggas till grund för en prövning i sak
20 § 2 st.

Handläggare i 
ärendet

Förvaltningschef

1.12 Beslut att avvisa en framställning som är så 
ofullständig eller oklar att den inte kan tas 
upp till prövning
20 § 2 st.

Handläggare i 
ärendet

Förvaltningschef

1.13 Beslut att avslå en framställning om att 
avgöra ett ärende
12 § 1 st.

Handläggare i 
ärendet

Förvaltningschef

1.14 Beslut att ett ombud eller biträde som är 
olämpligt för sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet
14 § 2 st.

Handläggaren i 
ärendet

Förvaltningschef

1.15 Beslut enligt 15 § 2 st. att förelägga part 
eller ombud att styrka ombudets behörighet 
genom en fullmakt med det innehåll som 
framgår av 15 § 1 st. 

Handläggaren i 
ärendet

Förvaltningschef

1.16 Beslut om rättelse/ändring av beslut som 
delegaten fattat enligt de förutsättningar 
som anges i 36–39 §§ 

Förvaltningschef

1.17 Beslut att avvisa överklagande av beslut 
som kommit in för sent enligt vad som 
anges i 45 § 1 st. andra meningen

Förvaltningschef

2.0 EKONOMI
2.1 Beslut om besluts- och 

behörighetsattestanter och ersättare till 
dessa

Förvaltningschef

3.0 UPPHANDLING
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3.1 Fullmakt extern upphandling – ge i uppdrag 
till extern upphandlingsmyndighet att 
upphandla på kommunens vägnar

Upphandlingschef Upphandlare

3.2 Samordnad upphandling för fler kommuner, 
upphandlingsbeslut, 
upphandlingsbeställning till 
upphandlingsenheten, godkännande av 
upphandlingsdokument, tilldelningsbeslut 
och avtal samt förlängning av avtal 

Upphandlingschef Upphandlare

3.3 Upphandlingsdokument upp till 
tröskelvärdet

Förvaltningschef

3.5 Upphandlingsdokument upp till 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster.
För byggentreprenader gäller också 28 % 
av tröskelvärdet för varor och tjänster, det 
vill säga samma beloppsgräns. Se 
intranätet för aktuella belopp

Förvaltningschef

3.6 Tilldelningsbeslut Upphandlare
3.7 Tilldelningsbeslut och Beställningsavtal 

gällande beställningsförfrågan vid förnyad 
konkurrensutsättning av kommunens 
ramavtal

Förvaltningschef

3.8 Besluta om att avbryta upphandling Upphandlingschef Kommentar
Upphandlingschef 
ska samråda med 
den som beslutat 
om 
upphandlingsdokum
entet innan beslut 
fattas

3.9 Besluta om att häva avtal Förvaltningschef
3.10 Direktupphandling över 28 % av 

tröskelvärdet – av synnerliga skäl
Ordförande

4.0 PERSONAL 
ARBETSMILJÖANSVAR – Se rutiner

4.1 Förändringar av organisationen inom 
förvaltningen

Förvaltningschef

4.2 Förtroendevaldas deltagande i kurser och 
konferenser upp till ett basbelopp 

Ordförande

5.0 BESLUT ENLIGT VALLAGEN 
5.1 Förordna röstmottagare (ej ordförande och 

vice ordförande i valdistrikt)
Valsamordnare

5.2 Förordna ordförande och vice ordförande i 
valdistrikt

Valsamordnare
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