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Delegationsordning för valnämnden
Förslag till beslut
Delegationsordning för valnämnden godkänns.

Beslutsnivå
Valnämnden

Bakgrund
I enlighet med vallagen har kommunen i ansvar att utse och utbilda röstmottagare, se till att
det finns vallokaler och ta hela ansvaret för förtidsröstningen inom kommunen. Kommunen
ansvarar även för den preliminära räkningen av röster dels på valkvällen och dels på onsdagen
i veckan efter valdagen. Valnämnden i varje kommun är en lokal valmyndighet.
Valnämnden i Värmdö kommun ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen
(2005:837), kommunallagen (1991:900) samt lagen om kommunal folkomröstning
(1994:692) (Reglemente för valnämnden, kommunfullmäktige 2014-12-17 § 200 ).
I november 2017 beslutade valnämnden (2017-11-21 § 12) om delegation till sektorchef för
administration, ledning och service (Chef 1) att förordna röstmottagare i vallokal samt att
beslutet skulle läggas in i nämndens delegationsordning när denna beslutas vid kommande
sammanträde.
Valnämnden i Värmdö har ingen gällande delegationsordning utöver beslutet ovan. Vid
tidigare val har bland annat beslut om förordnande av röstmottagare,
förtidsröstningslokalernas öppettider och behörighet att kvittera ut/ta emot röster från posten
delegerats.

Ärendebeskrivning
Förslag till delegationsordning innebär att valnämnden delegerar till chef för sektor för
administration, ledning och service, med chef för kansli- och utredningsenheten som ersättare,
att förordna röstmottagare till valdag och till förtidsröstning. Vidare delegeras till
valnämndens ordförande, med valnämndens vice ordförande som ersättare, att besluta om:
-

Beslut om förtidsröstningslokal vid omval i annan kommun
Beslut om förtidsröstningslokal med begränsat tillträde
Beslut om öppettid för förtidsröstningslokal
Tilldela behörighet att införa rättelse eller ändring i röstlängd på uppdrag av
Valmyndigheten eller länsstyrelsen
Tilldela behörighet att kvittera ut/te emot förtidsröster från Posten
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Bedömning
Förslag till delegationsordning för valnämnden bedöms underlätta valkansliets löpande arbete
under valåren 2018 och 2019. Vidare kan vissa beslut komma att behövas tas med kort varsel
vilket möjliggörs av delegationsordningen. Om beslut om omval i någon annan kommun
meddelas ska Värmdö kommun inom en vecka besluta om var och när en
röstmottagningslokal kommer att vara öppen under röstningsperioden. Vidare kan beslut om
rättelse eller ändring i vallängd meddelas från Valmyndigheten eller länsstyrelsen fram till
och med valdagens morgon. Kommunen ska då genast föra in ändringen i vallängden så att
väljaren kan gå och rösta i sin vallokal.
Ekonomiska konsekvenser

Förslag till delegationsordning har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslag till delegationsordning har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till delegationsordning har inga direkta konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Förslag till delegationsordning har inga direkta konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen.
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