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Delegationsordning Delegationsordning för val- och demokratinämnden 

Delegationsordning för val- och 
demokratinämnden 

Dokumentets syfte 
En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på 
delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnden är beslutsfattare. 

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

Delegationsordning 
En delegationsordning är en förteckning över de ärendegrupper där nämnden 
beslutat att delegera som beslutanderätt. De beslut som fattas på delegation sker 
på nämndens vägnar och det är nämnden som är juridiskt ansvarig för de beslut 
som fattas av någon annan genom delegation. Val- och demokratinämnden 
delegerar beslutanderätt enligt följande.  

Där chef eller direktör anges som delegat avser beslutanderätten ärenden inom 
direktörens eller chefens ansvarsområde. Delegat i delegationsordningen anges i 
lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att överordnad tjänsteman kan 
fatta beslut även i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman. Rätt att besluta i 
en viss ärendegrupp innefattar också rätt att   

1. besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av 
delegatens beslut.    

2. avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
delegationsbeslut för att fullfölja talan i enlighet med tidigare fattat 
delegationsbeslut.    
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Område Delegat 

1. Allmänt   

1.1 Ärenden så brådskande att val- och 
demokratinämndens beslut inte kan inväntas 

Ordförande och vid 
dennes förhinder första 
vice ordförande  

1.2 

 

Beslut att inte lämna ut handling/allmän handling 
eller uppgift ur sådan samt uppställande av förbehåll 

Enhetschef 

1.3 Utfärda fullmakt att föra kommunens talan. Fullmakt 
får omfatta rätt att teckna förlikning 

Direktör 

1.4 Beslut om att anta informationshanteringsplan Direktör 

1.5  Beslut om gallring och bevarande av handlingar som 
inte omfattas av informationshanteringsplan 

Direktör  

1.6 Beslut om att utse dataskyddsombud Direktör 

1.7 Beslut att anmäla/inte anmäla personuppgiftsincident 
till tillsynsmyndighet enligt artikel 33 i 
dataskyddsförordningen 

Enhetschef 

1.8 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal med personer 
utanför den kommunala organisationen som 
behandlar personuppgifter för val- och 
demokratinämndens räkning 

Enhetschef 

1.9 Beslut enligt 15 § 2 st. lagen om tillgänglighet till 
digital offentlig service 

Direktör 

1.10 Rättelse enligt 19 § lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service 

Direktör 

2. Upphandling  

2.1 Samtliga beslut i ärenden om direktupphandling 
under direktupphandingsgränsen 

Enhetschef 

2.2 Samtliga beslut i ärenden om direktupphandling i 
övriga fall 

Direktör 
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2.3 Beslut att inleda upphandling för samlat beräknat 
kontraktsvärde mellan 0 kronor upp till 5 miljoner 
kronor 

Direktör  

2.4 Beslut att tilldela eller avbryta upphandling som 
inletts för samlat beräknat kontraktsvärde mellan 0 
kronor upp till 10 miljoner kronor  

Direktör  

3. Valkansliet  

3.1 Besluta om byte/ändringar/justering av vallokaler 
och röstningslokaler som ska användas vid 
förtidsröstning samt på valdagen  

Enhetschef 

3.3 Förordna och entlediga röstmottagare för: 

- Förtidsröstningen 
- Förtidsröstning med begränsat tillträde 
- Ambulerande röstmottagning 
- Valdagen 
- Valnämndens mottagning på valnatten 
- Valnämndens preliminära rösträkning 

(onsdagsräkningen) 

Valsamordnare 

3.2 Förordna ordförande och vice ordförande för 
valdistrikt 

Valsamordnare 

3.3 Entlediga ordförande eller vice ordförande för 
valdistrikt 

Direktör 

3.4 Införa rättelse eller ändring i röstlängden på uppdrag 
av den centrala Valmyndigheten eller länsstyrelsen 

Valsamordnare 
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