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Delegationsordning
för
valnämnden
Antagen av valnämnden 2007-11-15 § 7
Reviderad av valnämnden 2014-01-23 § 9
Reviderad av valnämnden 2015-01-22 § 1
Reviderad av valnämnden 2017-01-19 § 7
Reviderad av valnämnden 2019-01-10 § 3
Reviderad av valnämnden 2021-03-25 § 6
Generella regler
Ärenden delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller till
viss person anställd i kommunen.
Delegationerna avser rutinärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt. I ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt ska beslut fattas av nämnden.
Delegat har när som helst rätt att överlämna ärende till nämnden om ärendets
beskaffenhet påkallar detta, t ex om delegaten känner osäkerhet vid handläggningen, särskilt om inte nämndens inställning är känd.
Anmälan av beslut
Varje beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till valnämnden.
Brådskande ärenden
I ärenden som inte är delegerade har ordföranden rätt att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådant beslut ska anmälas och föredragas vid nämndens nästa sammanträde. Vid förfall för ordföranden övergår beslutanderätten till förste vice ordföranden.

Förkortningar
Beteckning

Funktion

VN
AU
Ordf
1:e vice Ordf
2:e vice Ordf
AC

Valnämnden
VN:s arbetsutskott
Tjänstgörande ordförande i VN
Förste vice ordföranden i VN
Andre vice ordföranden i VN
Administrativ chef, administrativa avdelningen
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Sekr.ch
K.jur
ÄRENDEGRUPP

Chef för sekretariatet vid administrativa avdelningen
Kommunjurist
ÄRENDETYP OCH UPPDRAGETS INNEHÅLL

DELEGAT

FÖRESKRIFT ELLER
VILLKOR

A.

Beslutanderätt enligt lagstiftning

A.1

Vallagen (2005:837)

A.1.1

A.2

A.2.1

A.3

Förordna röstmottagare

Sekr.ch

Delegationen innefattar inte rätt att förordna ordförande och
vice ordförande i valdistrikt

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Beslut i frågor om utlämnande av allmän handling Sekr.ch
och prövning enligt offentlighets- och sekretess- K.jur
lagen
Förvaltningslagen (2017:900)

A.3.1

Prövning och beslut när det gäller överklagande
av delegationsbeslut

B.

Övrig beslutanderätt

B.1

Yttranden och överklaganden

B.1.1

Yttra sig till domstol i ärenden som överklagats
av enskild samt överklaga domstols beslut

Sekr.ch
K.jur

37, 38 och 45 §§

K.jur
Sekr.ch

Delegationen gäller
sådana mål och ärenden där nämnden är
part och där det ursprungliga beslutet
fattats av tjänsteman
på delegation.
Delegationen gäller ej
mål och ärenden som
är av principiell vikt.

3

SOLLENTUNA
FÖRFATTNINGSSAMLING

B.2

Utbildning

B.2.1

Beslut om datum för utbildning av röstmottagare

B.3

Avtal

B.3.1

Beslut om att teckna avtal om hantering av och
distribution av förtidsröster

B.4

Kurser och konferenser

B.4.1

Beslut om ledamöters och ersättares deltagande i
kurser och konferenser
Beslut om ordförandens deltagande i kurser och
konferenser

B.4.2

Sekr.ch

Sekr.ch

Ordf.
2:e vice
Ordf

Gäller under förutsättning av att medel
för ändamålet finns i
budget

