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Delegationsordning för valnämnden; 
 
antagen av valnämnden den 3 april 2018, § 81 med ändring den 28 februari 
2019 § 112 och den 30 mars 2022 § 63. 
 
Särskilda föreskrifter 
 
Begränsningar i beslutanderätten 
 
Delegeringen innefattar inte befogenhet att avgöra ärende som är av princi-
piell betydelse eller annars av större vikt. Sådana ärenden ska hänskjutas till 
valnämnden för avgörande. 
 
Bestämmelser om jäv som medför hinder att handlägga delegerade ärenden 
finns i 6 kap. 28-32 §§ kommunallagen. Varje delegat ansvarar själv för att 
anmäla om jäv föreligger. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
Beslut som fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet och, förekommande fall, kontrasigneras av den som utses där-
till. 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegeringsuppdrag ska fortlöpande 
anmälas vid närmast följande sammanträde med valnämnden. 
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  LFS 4.7 
 
Delegerad beslutanderätt 
 
Att besluta på valnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av 
ärenden tillkommer följande delegater: 
 
A Valnämndens ordförande 
 
1 Beslut i sådana ärenden som är så brådskande att valnämndens beslut 

inte kan avvaktas. 
 
B Kommunsekreteraren  
 
1 Beslut att utse röstmottagare enligt vallagen 3 kap. § 4. 
 
C Juristen 
 
1 Beslut om utlämnande av allmän handling med förbehåll eller att inte 

lämna ut en allmän handling enligt offentlighets- och sekretesslagen §§ 
3-6. 

 
2 Beslut om avvisande av för sent inkommen överklagan enligt 

förvaltningslagen § 24. 
 
Ersättare 
 
Valnämndens ordförande ersätts vid förfall av valnämndens vice 
ordförande. Kommunsekreteraren ersätts av närmast överordnad chef. 
Juristen ersätts av närmast överordnad chef. 
 
Förteckning över delegater 
 
Valnämndens ordförande Ingrid Sjöberg 
Valnämndens vice ordförande Ingela N Eriksson 
Kommunsekreteraren  Martina Gustavsson 
Juristen  Karin Höjman 
 

 
1 Dessa föreskrifter träder i kraft den 4 april 2018. 
2 Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 mars 2019. 
3 Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2022. 
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