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Inledning

Valnämndens ansvar och uppgifter redovisas i nämndens reglemente. Med denna delegering avses att
nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten vilket innebär att delegaten får i uppdrag att
på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Om nämnden väljer att delegera till kanslichefen ska
det även framgå om denne har rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd. Vem som
beslutanderätten delegeras till ska framgå av ett särskilt beslut/förteckning av kanslichefen.
Till denna förteckning finns även en sammanställning över vilka generella regler som gäller kring
delegering och hur vi väljer att tillämpa regelverket inom Grästorps kommun.
Sist i delegeringsförteckningen ska det finnas en lista där det anges med namn och funktion vilka
personer som har rätt att fatta beslut med delegation. Syftet är att klargöra vem som innehar en viss
funktion vid aktuellt tillfälle och innebär inte något beslut från nämndens sida. Denna lista uppdateras
allteftersom namnen ändras regelbundet utan särskilt beslut.
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Ersättare vid ordinarie delegats frånvaro

Ersättare för nämndens ordförande
Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande, om inte annat anges.
Ersättare för ordinarie delegat
Vid förfall för ordinarie delegat inträder den person som är angiven enligt denna förteckning.
I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit delegationen, dvs till
Valnämnden.,
Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan vänta till
dess att ordinarie delegat återkommit.
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KL
FvL
OSL
VL
SV
KCM
KC

Förkortningar
Kommunallag
Förvaltningslag
Offentlighets- och sekretesslag
Vallag
Sekreterare valsamordning
Kanslichef Medborgarkontoret
Kommunchef
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4

Verksamhet

Nr

Lagrum

Delegerad
beslutanderätt

4.1

VL 3 kap 4 §

4.2

VL 3 kap 4 §

4.3

VL 3 kap 4 §

4.4

VL 8 kap 1113 §§

4.6

VL

4.7

VL 5 kap 7 §

Beslut att utse röstmottagare i
valdistrikten, exkl. ordf. och
v.ordf.
Godkännande av ordförande
och vice ordförande i
valdistrikten efter att
förvaltningen genomfört en
rekrytering och tagit fram
förslag.
Beslut att utse röstmottagare
vid förtidsröstningen
Beslut att utse personer att
motta och sortera
inkommande förtids- och
brevröster
Beslut att utse behöriga inoch utkvitterare av
förtidsröster till/från annan
kommun
Beslut att utse personer för att
genomföra rättelse i röstlängd
Sluta avtal om inköp av fika,
vaktmästares tjänstgöring
samt avtal om städning

4.8

5

Delegerat
till

Ersättare

KCM

KC

Ordförande

Vice ordförande

KCM

Ordförande

KCM

Ordförande

KCM

Ordförande

Ordförande
KCM

Anmärkning

Samråd ska ske
med vice
ordförande före
beslut.

KCM
KC
Ordförande

Allmänt

Nr

Lagrum

Delegeringens omfattning

Delegerat
till

Ersättare

5.1

6 kap 36 § KL

Ordförande

Vice
ordförande

5.2

6 kap
3-6 §§ OSL

5.3

24 § FvL

Rätt att fatta beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas.
Beslut om utlämnande av allmän
handling med förbehåll eller att inte
lämna ut en allmän handling.
Beslut om avvisande av för sent inkomna
överklaganden.
Utse ombud med rätt att föra talan i alla
mål och ärenden som enligt lag eller
annan författning ankommer på nämnden
eller på annat sätt faller inom nämndens
ansvarsområde

5.4

KCM

SV

KCM

SV

KCM

Anmärkni
ng

Ordförande

3
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Ekonomi

Nr

Lagrum/stöd

Delegeringens omfattning

6.1

Fastställd budget för
valnämnden

Beslut om förvaltningsbudget med
fördelning på verksamhetsnivå.

Delegerat
till
KCM

Ersätta
re
KC

Anmärkning

4

