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Delegationsordning för valnämnden 
Allmänt om delegation 
Delegation innebär att nämnden överlåtit beslutsrätten i vissa ärenden. 
Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och besluten har samma 
rättsverkan som nämndens egna beslut. Rätten gäller tillsvidare och kan när som 
helst återkallas eller ändras av nämnden. Nämnden kan inte ändra ett redan 
fattat delegationsbeslut. 
 
Nämnden får uppdra åt utskott, ledamot, ersättare eller anställd att besluta på 
nämndens vägnar.  
 
Delegationen 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 eller av kommunfullmäktige. VN § 16/220330. 
 
Delegat har när som helst rätt att överlämna ärende till nämnden om ärendets 
beskaffenhet påkallar detta, t ex om delegaten känner osäkerhet vid 
handläggningen. 

Anmälan av beslut  
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska 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 föredras vid nämndens nästa 
sammanträde. Vid förfall för ordföranden övergår beslutanderätten till vice 
ordförande. 
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A. Beslutanderätt enligt lagstiftning  
A.1 Vallagen (2005:837)  

 Ärendegrupp Delegat Föreskrift eller villkor 
A.1.1 Förordna röstmottagare. Valnämndens ordförande. Delegationen innefattar inte rätt att 

förordna ordförande och vice ordförande 
i valdistrikt. 

A.1.2 Förordnande av 
ambulerande 
röstmottagare. 

Valnämndens ordförande. Delegationen innefattar endast rätt att 
förordna politiskt obundna anställda i 
kommunen som visat prov på 
oförvitlighet.  

A.1.3 Förordna röstmottagare 
vid valnämndens 
mottagning på valnatten. 
 

Valnämndens ordförande. Delegationen innefattar endast rätt att 
förordna politiskt obundna anställda i 
kommunen. 

A.1.4 Införande av tillägg i 
röstlängden för Europa-
parlamentsvalet och valet 
till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige. 

Valnämndens ordförande. VN § 16/220330. 

A.1.5 Rättelse i röstlängden för 
Europaparlamentsvalet 
och valet till riksdag, 
kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige efter att 
Länsstyrelsen meddelat 
om sådan rättelse. 

Valnämndens ordförande 
eller anställd vid val-
kansliet var för sig.  

VN § 33/220426.  

 
A.2 Offentlighets- och sekretesslagen  

 Ärendegrupp Delegat Föreskrift eller villkor 
A.2.1 Beslut om att avslå en 

begäran om utlämnande 
av allmän handling. 

Kommunjurist VN § 16/220330. 

A.2.2 Beslut om uppställande av 
förbehåll vid utlämnande 
av allmän handling. 

Kommunjurist VN § 16/220330. 

 
A.3 Förvaltningslagen 

 Ärendegrupp Delegat Föreskrift eller villkor 
A.3.1 Prövning och beslut vid 

överklagande av 
delegationsbeslut. 

Kommunjurist VN § 16/220330. 

 



Söderhamns kommun 
Valnämnden 
 

 4 (5)  
  
 Diarienummer 

 VN 2022-00028 
  

 
 

 

Söderhamns kommun 
826 80  Söderhamn 

Telefon 
0270-750 00 

Organisationsnr 
212000-2353 

soderhamn.se 

 

B. Övrig beslutanderätt  
B.1 Yttranden och överklaganden  

 Ärendegrupp Delegat Föreskrift eller villkor 
B.1.1 Föra kommunens talan 

och befogenhet att utse 
ombud att föra kom-
munens talan i alla 
förekommande mål och 
ärenden såvida inte någon 
annan skall göra det på 
grund av lag eller beslut av 
kommunfullmäktige. 

Valnämndens ordförande 
eller kommunjurist var för 
sig.  

VN § 16/220330. 

B.1.2 Väcka talan vid domstol 
och överklaga dom eller 
beslut.  

Valnämndens ordförande 
eller kommunjurist var för 
sig. 

VN § 16/220330. 

 
B.2 Utbildning  

 Ärendegrupp Delegat Föreskrift eller villkor 
B.2.1 Beslut om datum för ut-

bildning av röstmottagare. 
Valnämndens ordförande. VN § 16/220330. 

 
B.3 Avtal  

 Ärendegrupp Delegat Föreskrift eller villkor 
B.3.1 Hyra av vallokal, röst-

ningslokal eller annan 
lokal avsedd för val-
nämndens verksamhet. 
 

Valnämndens ordförande. Delegationen innefattar även rätt att 
underteckna hyresavtal för lokalerna. 

B.3.2 Beslut om att teckna avtal 
om hantering av och dis-
tribution av förtidsröster. 

Valnämndens ordförande. Under förutsättning att medel för 
ändamålet finns i budget. 

B.3.3 Kvittera leverans till val-
lokalen av förtidsröster på 
valdagen. 

Ordföranden eller vice 
ordföranden i valdistrikt 
var för sig. 

 

 
B.4 Kurser och konferenser  

 Ärendegrupp Delegat Föreskrift eller villkor 
B.4.1 Beslut om ledamöters och 

ersättares deltagande i 
kurser och konferenser. 

Valnämndens ordförande.  Under förutsättning att medel för 
ändamålet finns i budget. 
 

B.4.2 Beslut om ordförandens 
deltagande i kurser och 
konferenser. 

Valnämndens vice ord-
förande. 
 

Under förutsättning att medel för 
ändamålet finns i budget. 
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B.5 Dataskydd 
 Ärendegrupp Delegat Föreskrift eller villkor 
B.5.1 Beslut om avslag avseende 

den registrerades rättig-
heter vid begäran enligt 
kap. III i dataskydds-
förordningen. 

Kommunjurist GDPR kap. III, omfattar bland annat 
rättelse, radering och dataportabilitet. 
VN § 16/220330. 

B.5.2 Beslut om genomförande av 
lämpliga strategier för data-
skydd. 

Kommundirektör GDPR artikel 24. VN § 16/220330. 

B.5.3 Beslut om genomförande av 
lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder. 

Digitaliseringsstrateg GDPR artikel 25 punkt 2. VN § 
16/220330. 

B.5.4 Beslut om fastställande av 
personuppgiftsansvar. 

Kommundirektör GDPR artikel 26. VN § 16/220330. 

B.5.5 Beslut om att ingå person-
uppgiftsbiträdesavtal samt 
om att fastställa instruktion 
till personuppgiftsbiträde 
för valnämnden. 

Kommundirektör GDPR artikel 28. VN § 16/220330. 

B.5.6 Beslut att inte rapportera 
incident till tillsyns-
myndighet, trots att det inte 
är osannolikt att incidenten 
leder till en risk. 

Säkerhetsskyddschef GDPR artikel 33. VN § 16/220330. 

B.5.7 Beslut att inte informera 
enskild om incident, trots 
att incidenten sannolikt 
leder till hög risk. 

Säkerhetsskyddschef GDPR artikel 34. VN § 16/220330. 

B.5.8 Beslut att inte genomföra 
konsekvensbedömning vid 
ny behandling. 

Kommunjurist GDPR artikel 35. VN § 16/220330. 

B.5.9 Beslut att godkänna ny 
behandling efter 
konsekvensbedömning. 

Dataskyddssamordnare GDPR artikel 35. VN § 16/220330. 

B.5.10 Beslut om förhandssamråd 
med tillsynsmyndighet före 
behandling. 

Dataskyddssamordnare GDPR artikel 36. VN § 16/220330. 

B.5.11 Beslut om överföring av 
personuppgifter till tredje 
land som inte omfattas av 
kommissionsbeslut om 
adekvat skyddsnivå. 

Kommundirektör GDPR artiklar 44–49. Samråd ska ske 
med dataskyddsombud. VN § 16/220330. 

 
–––––––––––––––––– 
 
Antagen av valnämnden § 7/190129. 
Reviderad av valnämnden § 16/220330. 
Reviderad av valnämnden § 33/220426. 
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