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Delegationsordning för valnämnden

Delegationsordning för valnämnden
Med stöd av kommunallagen 6 kap. 37–40  §§  samt  7 kap. 5–8 §§ delegerar valnämnden till 
förtroendevalda och anställda enligt följande uppställning att besluta på nämndens vägnar i angivna 
slag av ärenden. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör myndighetsutövning 
mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Delegat ansvarar för att 
samråd med berörda sker inför beslut.  
 
1 Anmälan 
Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till valnämnden. 
 
2 Beslut – Verkställighet 
Delegering omfattar beslutanderätt. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande 
art grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. Skillnaden mellan beslutsfattande och åt-
gärder av rent förberedande och verkställande art måste beaktas. De båda förfarandena har olika 
rättsverkningar. Ett beslut kan alltid överklagas och kännetecknande är att det finns beslutsalternativ 
och det krävs någon form av övervägande eller bedömning av beslutsfattaren. 
 
3 Jäv 
Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. 

 
Förkortningar 
ValN ordf   Valnämndens ordförande                  ValAns Valansvarig 
ValN viceordf  Valnämndens 1:e eller 2:e vice ordförande ValSam Valsamordnare
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Delegationsordning för  
valnämnden

2 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

1. Beslut som är så brådskande att det inte går 
att avvakta valnämndens avgörande. 

 

ValN ordf 

(ValN 
viceordf) 

Besluten ska anslås ome-
delbart och anmälas vid 
valnämndens nästa 
sammanträde.  

KL 6 kap 39 § 
 

2. Beslut att förordna röstmottagare samt att 
utse ordförande respektive vice ordförande. 

ValAns 

(ValSam) 

 
 
ValL 3 kap 4-5 §§ 

3. Beslut att återkalla förordnande som 
röstmottagare samt utnämnande som 
ordförande eller vice ordförande. 

ValAns 

(ValSam) 

 
ValL 3 kap 4-5 §§ 

4. Beslut om inrättande av vallokal och 
röstningslokal. 

ValAns 

(ValSam) 

ValL 4 kap § 20, 7 kap 1 § 

5. Beslut om öppettider för vallokal eller 
röstningslokal. 

ValAns 

(ValSam) 

Avser även inskränkning av 
öppettider. 
ValL 4 kap § 21 


