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Vad menas med delegering 

Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten. Detta 

innebär att nämnden ger delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa 

ärenden. 

Delegater 

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 37 § kan en nämnd uppdra till presidiet, utskott, ledamot 

eller ersättare i nämnden att besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

 

En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ KL dvs en nämnd får 

uppdra åt en anställd besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden, dock inte ärenden enligt 6 kap 38 § KL.  

 

Det går inte att delegera till en grupp tjänstemän eller till ledamot och ersättare i annan nämnd. 

 

Det är inte heller tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad 

beslutanderätt till både tjänstemän och politiker. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut som fattas på delegering ska anmälas till valnämnden (6 kap 40 § KL). Anmälan av 

delegeringsbeslut till valnämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde. 

Återrapporteringen är viktig för att valnämnden dels ska kunna följa hur beslutanderätten 

används och dels för att beslutet ska få laga kraft.  

 

Ett kommunalrättsligt beslut får laga kraft efter tre veckor räknat från den dag det tillkännagavs 

på den kommunala anslagstavlan att protokollet är justerat.  

Ärenden som inte får delegeras 

Beslut i följande ärenden får inte delegeras (6 kap 38 § KL): 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

 

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 

 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars större vikt 

 

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

 

 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

Förbudet mot att delegera yttranden enligt den andra punkten ovan gäller dock inte om det 

överklagade beslutet fattats med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana 

yttranden ska avges av delegaten eller nämnden själv. 
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Delegering i brådskande ärenden 

I vissa fall kan besluta behöva fattas skyndsamt. I kommunallagen 6 kap § 39 finns därför en 

regel om delegering i brådskande fall. Den ger nämnden rätt att till ordföranden eller annan 

ledamot som nämnden utser delegera beslut i brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa 

sammanträde utan måste avgöras. Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde. 

Återkallelse av delegation 

Valnämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegationsuppdraget. 

Valnämnden kan också ta över ett ärende och fatta beslut, så länge delegaten ännu inte har 

fattat ett beslut.  

Jäv 

Beslutanderätt får inte utövas i ärende som omfattas av jävsreglerna (6 kap 28-32 §§ KL gäller 

för förtroendevalda och anställda)  

Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut 

Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegaten. Föreligger ingen 

självständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet. I sådana ärenden 

saknas utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering 

enligt fastställd taxa eller inköp enligt ramavtal.  

 

Även flertalet beslut som rör myndighetens interna förhållanden utgör ren verkställighet t.ex. 

fastighetsförvaltning, lönesättning, attest och övrig personaladministration.  

 

Mängden av olika typer av rena verkställighetsärenden är så omfattande att de inte går att 

redovisa på ett fullständigt sätt. Att redovisa dessa beslut skulle därför vara missvisande. 

Styrande dokument 

Det bör observeras att det finns styrande dokument i Piteå kommun förutom 

delegationsordningen där det framgår att förtroendevalda och tjänstemän ska fullgöra vissa 

uppgifter. I vissa fall kan dessa uppgifter vara delegerad beslutanderätt. Delegerad 

beslutanderätt enligt styrande dokument behandlas inte i denna delegationsordning, utan ska 

betraktas som ett komplement till denna.  
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Ärenden Delegat 

 1 Rätt att mottaga delgivningar ställda 

till valnämnden, tex 

stämningsansökan samt 

vitesförläggande. 

Avdelningschef styrning och ledning 

 2 Brådskande ärenden då beslut inte 

kan anstå till valnämndens 

nästkommande sammanträde 

Ordförande; Ers: Vice ordförande 

 3 Utse ombud med behörighet att föra 

valnämndens talan i domstol och 

andra myndigheter samt vid 

förrättningar av skilda slag 

Ordförande; Ers: Kommunchef,  

Avdelningschef styrning och ledning 

 4 Behörig att ta emot rekommenderade 

brev 

Registrator/valsamordnare/kommunsekreterare 

 5 Prövning och beslut om en allmän 

handling kan lämnas ut. 

Avdelningschef styrning och ledning 

 6 Förtroendevaldas deltagande i 

kurser, konferenser eller liknande. 

Ordförande; Ers: Vice ordförande 

 7 Samtliga beslut vid 

direktupphandling inom 

valnämndens ansvarsområde. 

Valsamordnare; Ers Ordförande 

 8 Inköp av material varor och tjänster 

inom nämndens verksamhetsområde 

och inom ramen för given budget 

upp till ett prisbasbelopp 

Valsamordnare; Ers Ordförande 

 9 Förordna röstmottagare vallokal, 

förtidsröstningslokal samt 

ambulerande 

Ordförande; Ers: Vice ordförande 

 10 Rättelse eller ändring i röstlängd Ordförande; Ers: Vice ordförande 

 11 Beslut att avvisa försent inkommit 

överklagande enligt 24 § 

Förvaltningslagen 

Kommunjurist; Ers: Avdelningschef styrning 

och ledning 

 12 Personuppgiftsbiträdesavtal, 

undertecknande 

Ordförande/Vice ordförande/ Kommunchef 

var för sig 

 13 Beslut om tilldelning och ingående 

av kontrakt inom valnämndens 

ansvarsområde såsom undertecknan-

de av kontrakt gällande vallokaler, 

förtidsröstningslokaler etc 

Valsamordnare; Ers Ordförande 

 14 Beslut om fullmakt för uthämtning 

av förtidsröster. 

Ordförande; Ers: Vice ordförande 

 15 Rätt att vid förfall för angiven 

tjänstemannadelegat utöva den 
Kommunchef 
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delegerande beslutanderätten  

 

Antagen i valnämnden 2019-02-13 § 8 


