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Dokumenttyp Giltighetstid Beslutande organ Antaget till följd av lag 

Delegationsordning Tills vidare Valnämnden Kommunallagen 
(2017:725) 

Dokumentansvarig Revisionsdatum Uppföljning Versionshantering 

Kanslichef 2022-05-12 Vid behov Versionshantering 2 

Delegationsordning – Delegationsordningen antas av respektive nämnd. Den reglerar vad en enskild 
ledamot, ett utskott eller en tjänsteman får besluta om i nämndens ställe. 
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Information och upplysning 
 
Delegation 
 
Med delegation avses att valnämnden överför beslutanderätt, det vill säga ger någon i uppdrag att 
fatta beslut på valnämndens vägnar, i specifika ärenden. Enligt kommunallagen (KL) kap 6 § 37 
kan valnämnden uppdra åt ett utskott, en enskild ledamot eller en anställd i staden att fatta beslut 
på valnämndens vägnar. Beslutet gäller på samma sätt som om valnämnden fattat beslutet och 
kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap KL. Vissa beslut kan överklagas genom 
förvaltningsbesvär inom ramen för aktuell speciallagstiftning. 
 
Samtliga beslut som fattas med stöd av delegationsordningen skall anmälas till valnämnden 
närmast följande sammanträde enligt 6 kap § 40 KL. I Solna anmäls besluten enskilt via stadens 
dokument- och ärendehanteringssystem. Anmälda delegationsbeslut antecknas under särskild 
paragraf i valnämndens protokoll. 
 
Delegat får överlämna delegerat ärende till valnämnden för avgörande om ärendets beskaffenhet 
påkallar. 
 
Varje delegat ansvarar för att fatta beslut utifrån gällande styrdokument och lagrum inom 
respektive område. 
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1. Personal 
Nr    

1.1 Beslut om att förordna ordförande, vice ordförande, 
röstmottagare och lokalansvarig till vallokal på 
valdagen 

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

1.2 Beslut om att förordna röstmottagare vid 
förtidsröstningslokal under förtidsröstningen 

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

1.3 Beslut om att förordna ambulerande röstmottagare Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

1.4 Beslut om att förordna röstmottagare till 
valnämndens mottagning på valnatten  

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

1.5 Beslut om att förordna rösträknare till valnämndens 
preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) 

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

1.6 Entlediga ordförande, vice ordförande, röstmottagare 
och vaktmästare till vallokal på valdagen 

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

1.7 Entlediga röstmottagare vid förtidsröstningslokal 
under förtidsröstningen 

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

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

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

 

2. Upphandling, inköp och avtal 
Upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och enligt av kommunstyrelsen 
antagna riktlinjer för inköp och upphandling. Samtliga verksamheter ska följa ingångna ramavtal. 
 

Nr  Ärende  Delegat 

2.1 Upphandlingar upp t.o.m. 250 000 kronor vid varje 
enskilt tillfälle 

Förvaltningschef 
stadskansliet 
Ers. kanslichef 

2.5 Undertecknande av avtal om nyttjande av vallokaler 
och röstlokaler 

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 
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3. Övrigt 
Nr  Ärende  Delegat 

3.1 Utse behörighetsadministratörer samt inskrivare i 
valdatasystemet. 

Kanslichef 

3.2 Beslut om rättidsprövning vid överklagande av beslut 
enligt 24 § 1 stycket förvaltningslagen. 

Stadsjurist 
Ers. Valnämndens 
sekreterare 

3.3 Avslag på begäran att få ta del av allmän handling 
eller beslut om utlämnande med förbehåll. 

Stadsjurist 
Ers. stadsregistrator 

3.4 Avslag på begäran att få ta del av allmän handling 
eller beslut om utlämnande med förbehåll gällande 
handling som överlämnats till stadens slutarkiv. 

Stadsarkivarie 
Ers. stadsjurist 

3.5 Brådskande ärenden som inte kan avvakta 
valnämndens nästa sammanträde, KL 6 kap 36 §. 

Valnämndens ordförande 
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