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STYRDOKUMENT 

Valnämndens delegationsordning  
 
Beslutad när 
 

2023-04-21 § 12 

Beslutad av 
 

Valnämnden 

Diarienummer 
 

VALN/2023:14 

Ersätter  
 

Beslut 2022-05-20 § 23 - delegationsordning för 
valnämnden 

Gäller för  
 

Valnämnden 
 

Gäller fr o m 
 

2023-05-01 

Gäller t o m 
 

Tillsvidare 

Dokumentansvarig 
 

Utvecklare med ansvar för val 

Uppföljning 
 

Vid behov 
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1. Brådskande ärenden 
 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

1.1 Brådskande ärenden Valnämndens ordförande 
Ersättare:  
1. Valnämndens förste vice 
ordförande  
2. Valnämndens andre vice 
ordförande 

Enligt 6 kap. 39 § 
kommunallagen 

 
2. Administrativa ärenden  
 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

2.1 Utse beslutsattestanter Kommundirektör  

2.2 Avslag på begäran om att lämna ut 
allmän handling inklusive att uppställa 
förbehåll i samband med utlämnande. 

Chefsjurist 
Ersättare: 
Kommundirektör 

 

2.3 Pröva om skrivelse med överklagande 
kommit in i rätt tid i ärenden om 
utlämnande av allmän handling, samt 
avvisande vid för sent inkomna 
överklaganden. 

Chefsjurist 
Ersättare: 
Kommundirektör  

 

2.4 Avge yttrande till 
Valprövningsnämnden. 

Valnämndens ordförande 
Ersättare:  
1. Valnämndens förste vice 
ordförande  
2. Valnämndens andre vice 
ordförande 

Yttrande som avser 
överklagande av ett 
vals utgång. 

 
3. Upphandlingar 
 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

3.1 Initiera upphandling omfattande ett värde 
från och med 100 000 kr. 

Utvecklare med ansvar för 
val 
Ersättare: Administrativ 
direktör 
 

Inom budgetram 
och inom ramen för 
den verksamhet 
delegaten ansvarar 
för. 

3.2 Avbryta nämndspecifik upphandling. Utvecklare med ansvar för 
val 
Ersättare: Administrativ 
direktör 
 

Efter samråd med 
stadsjurist och 
inom ramen för den 
verksamhet 
delegaten ansvarar 
för 

3.3 Tilldelning i upphandling enligt LOU Utvecklare med ansvar för 
val 
Ersättare: Administrativ 
direktör 

 



Eskilstuna kommun   3 (3) 

    
    

    

 

 

 
4. Personuppgiftshantering  
 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

4.1 Godkänna personuppgiftsbiträdesavtal 
som inte omfattas av eller ingår i en 
upphandling eller på annat sätt är en 
direkt följd av upphandling. 

Utvecklare med ansvar för 
val 
Ersättare: Administrativ 
direktör  

 

4.2 Godkänna förteckning över behandlingar 
av personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen. 

Kommunstrateg med 
ansvar för val 
Ersättare: Administrativ 
direktör  

 

4.3 Beslut om att rapportera eller avstå från 
att rapportera personuppgiftsincident till 
Integritetsskyddsmyndigheten 

Utvecklare med ansvar för 
val 
Ersättare: Administrativ 
direktör  

 

 
5. Valadministration  
 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

5.1 Efter valnämndens beslut om 
förordnande av röstmottagare utse 
ytterligare röstmottagare, entlediga 
utsedd röstmottagare, byta roll för 
röstmottagare samt flytta 
röstmottagare till annat valdistrikt 

Valnämndens 
ordförande 
Ersättare:  
1. Valnämndens förste 
vice ordförande  
2. Valnämndens andre 
vice ordförande 

 

5.2 Utse uppdragstagare till valnämndens 
mottagningsgrupp på valnatten 

Utvecklare med ansvar 
för val 
 

 

5.3 Utse behörighetsadministratörer och 
inskrivare i Valmyndighetens system 
Valid 

Valnämndens 
ordförande 
Ersättare:  
1. Valnämndens förste 
vice ordförande  
2. Valnämndens andre 
vice ordförande 

Behörighetsadministratör 
har befogenhet att utse 
lokal valadministratör, 
röstkortsbeställare och 
förtidsröstregistrerare i 
Valid. Detta betraktas som 
verkställighet. 

5.4 Beslut om att ingå avtal för hyra av 
kommunextern lokal för en kostnad 
mellan 50 000 kronor och 100 000 
kronor. 

Utvecklare med ansvar 
för val 
 

Att ingå avtal till en lägre 
kostnad än 50 000 kronor 
respektive avtal med annan 
part inom Eskilstuna 
kommunkoncern betraktas 
som verkställighet. 

 
 


