DELEGATIONSORDNING
för val- och demokratinämnden
Dokumentets syfte
Delegationsordningen anger vilka frågor val- och demokratinämnden delegerat och vem som
får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Val- och demokratinämnden
är beslutsfattare.

Dokumentet gäller för
Delegationsordningen avser delegater inom val- och demokratinämndens ansvarsområde.

Delegationsordning

Valnämnden delegerar rätt att fatta beslut inom valnämndens ansvar på sätt som framgår av
nedan angiven delegationsordning.

Begreppsförklaring
Direktör
Enhetschef

Person med ansavr som huruvdprocessägare.
Person som är chef för den enhet som ansvarar för den fråga
delegationen avser
Person som handlägger ärenden inom den grupp som ansvarar för den
fråga som delegationen avser.

Handläggare

Allmänt
Direktör kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till enhetschef respektive handläggare och
enhetschef kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till handläggare.
Direktör har rätt att vidaredelegera beslutanderätten i ärenden som har delegerats till direktör
att fatt beslut i, 7 kap 6 § kommunallagen. Direktören ska anmäla sin beslutsordning till
nämnden. Samtliga delegationsbeslut ska anmälas skriftligen på nästkommande
nämndsammanträde.

Område
1.
2.
3.

4.
5.

Delegat

Allmänt
Ärendet så brådskande att val- och
demokratinämndens beslut inte kan inväntas.
Prövning och beslut om en allmän handling kan
lämnas ut.
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför
domstol, andra myndigheter samt vid förrättningar
av skilda slag. Fullmakt får omfatta rätt att teckna
förlikning.
Anta dokumenthanteringsplan
Besluta om gallring och bevarande av handlingar som
inte omfattas av dokumenthanteringsplan.
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VDN 2019/4

POSTADRESS

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Fastställd/senast uppdaterad
2019-02-18

Beslutsinstans
Val- och
demokratinämnden

Ordförande
Direktör eller vid dennes
frånvaro enhetschef
Direktör

Direktör
Direktör

Ansvarigt politiskt organ

Ansvarig processägare
Trafik- och fastighetsdirektör

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

SMS

WEBB

ORG.NUMMER

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167

Delegationsordning / för valnämnden

Nacka kommun

6.
7.
8.
9.
10.

Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser
eller liknande.
Upphandling
Samtliga beslut vid direktupphandling inom
valnämndens ansvarsområde.
Beslut om utformning av förfrågningsunderlag för
kontraktsvärde upp till 1,5 miljoner kronor.
Beslut om att avbryta upphandling inom
valnämndens ansvarsområde.
Beslut om tilldelning och ingående av kontrakt inom
valnämndens ansvarsområde.

Ordförande
Direktör
Enhetschef
Direktör
Enhetschef
Direktör
Enhetschef
Direktör
Enhetschef

Anmälan av delegationsbeslut
Samtliga beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska enligt 6 kap. 33 §
kommunallagen anmäls till val- och demokratinämnden.
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