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Ändring av valdistriktsindelning och 
valdistriktsnamn inför riksdag, region- och 
kommunfullmäktige valet 2022 

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra 

valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens 

förslag. 

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn 

enligt Valnämndens förslag. 

Sammanfattning 

Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen. Om 

valdistrikten ska ändras inför 2022 års val, ska Länsstyrelsen fatta beslut om 

detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige. 

Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837). 

Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har sett över 

valdistrikten i kommunen med antal röstberättigade i respektive valdistrikt per 

den 1 mars 2021 från Valmyndigheten och beräknad inflyttning under år 2021 

och 2022 som underlag för förslaget till beslut.  

Utifrån denna prognos bedöms Upplands-Bro kommun röstberättigade 

understiga 24 000 per den 11 september 2022 vilket enligt kommunallagen 

reglerar att Kommunfullmäktige ska fortsätta bestå av 41 ledamöter.  

En kommun som har färre än 36 000 röstberättigade får endast indelas i 

valkretsar om särskilda skäl föreligger. Några sådana skäl har inte framkommit 

och Upplands-Bro utgör därför en valkrets. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2021 

Ärendet 

Valdistriktsindelning 

Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen. Om 
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valdistrikten ska ändras inför 2022 års val, ska Länsstyrelsen fatta beslut om 

detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige. 

Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837). 

Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 

röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utför detta intervall endast om det finns 

särskilda skäl.  

Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har sett över 

valdistrikten i kommunen med antal röstberättigade i respektive valdistrikt per 

den 1 mars 2021 från Valmyndigheten och beräknad inflyttning under år 2021 

och 2022 som underlag för förslaget till beslut.  

Antal mandat i Kommunfullmäktige och valkretsar i kommunen 

Utifrån denna prognos bedöms Upplands-Bro kommun ha färre än 24 000 

röstberättigade den 11 september 2022. Av den anledningen bedöms det att 

Kommunfullmäktige fortfarande ska bestå av 41 ledamöter då det enligt 5 kap 

5 § i kommunallagen framgår att kommuner med över 16 000 och under 

24 000 röstberättigade ska ha 41 ledamöter i Kommunfullmäktige.  

En kommun som har färre än 36 000 röstberättigade får endast indelas i 

valkretsar om särskilda skäl föreligger. Några sådana skäl har inte framkommit 

och Upplands-Bro utgör därför en valkrets. 

Förslag till ändring av valdistriktsindelningen 

I den jämförelse som Kommunledningskontoret tillsammans med 

Samhällsbyggnadskontoret genomfört, finns särskilda skäl för justeringar som 

kan åberopas när det gäller distrikt Låssa, Finnsta och Kockbacka i Bro samt 

Kungsängens centrum i Kungsängen. Förslaget innebär att Låssa och 

Kungsängens centrum delas i vardera två nya distrikt och när det gäller Finnsta 

och Kockbacka föreslås en ny gränsdragning mellan dessa distrikt. 

Föreslagna justeringar redovisas nedan och även på bifogade kartor. 

Valdistriktsnamn 

Enligt Vallagen ska valdistriktsnamnen beskriva vilket område som berörs så 

att en person med lokalkännedom förstår vilket område som avses enbart 

genom namnet.  

I enlighet med detta föreslås de nya distrikten få följande namn 

 Bro södra, 

 Korsängen 
  



1 Ändring av valdistriktsindelning och valdistriktsnamn inför riksdag, region- och kommunfullmäktige valet 2022

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
   VN 21/0002 

 
 

 

Redovisning av föreslagen justering av valdistrikt: 

Nytt namn 

efter 
beslut 

(anger nr i 
kartbilaga) 

Ny gränsdragning efter 

beslut 

Antal 

röstberättigande 
per den 1/3 2021 

(valmyndighetens 
siffror) 

Beräknat antal 

röstberättigande 
efter nytt beslut 

om 
gränsdragning 

U-B Låssa (1) 

 
Beräknad utökning: Säbyholm 

utökas med ca 100 pers. under år 
2023 och 100 pers. under år 2024,  

Tammsvik utökas med ca.125 pers. 

under år 2025 

1429 

 
902 

U-B Bro S (2) 

 
Ny gränsdragning: 

Område med nybyggnationer söder 
om Bro station har brutits ut från 
Låssa. 

Beräknad utökning: 

Innan år 2023 kommer 1000 pers 

tillkomma. 

Del av Låssa 527 

 

U-B  Finnsta 
(5) 

 

Radhus/hus söder om 

Finnstabergsvägen har överförts från 

Kockbacka 

1480 

 
1674 

 

U-B 
Kockbacka 
(6) 

 

Radhus/hus söder om 

Finnstabergsvägen har överförts till 

Finnsta 

2019 

 
1819 

 

U-B 

Kungsängen S 

(9) 

Ny gränsdragning: 

Omr. med gatan Ringvägen samt 

bebyggelse ned mot Korsängen har 

brutits ut från Kungsängen S 

2347 1159 

U-B 

Korsängen 

(10) 

Ny gränsdragning: 

Omr. med gatan Ringvägen samt 

bebyggelse ned mot Korsängen har 

brutits ut från Kungsängen S 

Del av Kungsängen S 1188 

Redovisning av röstberättigade i oförändrade distrikt 

Namn 

(anger nr i kartbilaga) 

Antal röstberättigande per den 1/3 

2021 (valmyndighetens 
siffror) 

U-B Härnevi-Skällsta (3) 1372 
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U-B Råby (4) 1855 

U-B Sylta/ Tibble V (12) 1673 

U-B Lennartsnäs/ Tibble Ö (7) 1687 

U-B Norrboda (13) 1335 

U-B Kungsängen-Norra Stäksön (8) 1691 

U-B Brunna N (15) 1418 

U-B Brunna S (14) 1478 

U-B Tibble N (11) 1059 

U-B Håtuna-HåboTibble (16) 1412 

Barnperspektiv 

Förslag till beslut om valdistriktsindelning och valdistriktsnamn har ingen 

påverkan på barn- och ungas direkta livsmiljö, men valdistriktens storlek kan 

påverkar tillgängligheten och möjligheten för de röstberättigade vuxna i deras 

närmiljö att delta i valet. När tillgängligheten är god och vårdnadshavare har 

möjlighet att delta samt att visa hur det går till att rösta får det positiva 

konsekvenser för demokratin och samhället i stort. 

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

1. Valdistriktskartor för Upplands-Bro kommun 

Beslut sänds till 

 Valnämnden 

 Kommunstyrelsen 
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Valnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 

Valnämnden antar den reviderade delegationsordningen. 

Sammanfattning 

I kommunallagen (2017:725) ges möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd 

att delegera beslutanderätten. Genom delegering skapas ett effektivt klimat för 

verksamheterna att göra sitt arbete. Delegationsordningen behöver regelbundet 

revideras för att tillförsäkra en effektiv hantering.  

Valarbetet är ett tidsmässigt avgränsat projekt som förutsätter en flexibel och 

effektiv delegering från valnämnden för att fungera på bästa sätt. Föreslagen 

reviderad delegationsordning innehåller förtydliganden och förbättringar som 

kommer att möjliggöra ett gott genomförande av valprojektet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 juli 2021 

 Reviderad delegationsordning för valnämnden 

Ärendet 

I kommunallagen (2017:725) ges möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd 

att delegera beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland annat 

motiverat med att det utan delegation av beslutanderätt skulle innebära många 

och långa nämndsammanträden. Genom delegering skapas ett effektivt klimat 

för verksamheterna att göra sitt arbete. Delegationsordningen behöver 

regelbundet revideras allteftersom nya behov uppstår. 

Valarbetet är ett tidsmässigt avgränsat projekt som förutsätter en flexibel och 

effektiv delegering från valnämnden för att fungera på bästa sätt.  

Förändringarna i föreslagen reviderad delegationsordning är följande; 

 Layout och struktur har uppdaterats. 

 Delegation avseende upphandling har fått ett eget avsnitt och efterliknar 

upphandlingsavsnittet i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Bakgrunden till detta är att det sedan valnämndens delegationsordning 

senast reviderades har inrättats en upphandlingsenhet i kommunen. I 



2 Valnämndens delegationsordning - VN 21/0003-1 Valnämndens delegationsordning : Valnämndens delegationsordning

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-07-21 VN 21/0003 

 
 

samband med att kommunstyrelsens delegationsordning reviderades 

den 17 mars 2021 och upphandlingsavsnittet fick sin form belystes 

syftet att samordna hela kommunens upphandlingsprocess så att den ser 

likadan ut i samtliga nämnder. 

 Delegation avseende anställning av personal och andra HR-ärenden 

som tidigare fanns upptagna i valnämndens delegationsordning har 

tagits bort. Detta beror på att det i Upplands-Bro kommun är 

kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet. 

 Delegation avseende personuppgiftsbehandling har förtydligats och 

införts i avsnitt A. Allmänna ärenden.  

 I övrigt är de föreslagna revideringarna av mindre slag och avser främst 

ändringar i text för att förtydliga innehållet och betydelsen. Vidare har 

även vissa beslut gjorts möjliga att vidaredelegera.  

Samtliga nya eller förändrade delegationspunkter är i bilagan markerade med 

gult för att tydliggöra för nämnden vilka förändringar som föreslås. Efter beslut 

om antagande av delegationsordningen och inför publicering i kommunens 

författningssamling tas dessa gulmarkeringar bort. 

Barnperspektiv 

Allmänna val är grundpelaren för den demokratiska processen i Sverige. 

Valnämndens delegationsordning syftar till att möjliggöra ett flexibelt och 

effektivt genomförande av allmänna val i Upplands-Bro kommun och är en 

viktig del i arbetet som åligger kommunen för att säkra demokratiska 

processer. Ett samhälle med starka och goda demokratiska processer måste 

anses vara till gagn för samtliga medborgare, såväl vuxna som barn och unga.  

 

Kommunledningskontoret  

 

Sara Lauri  

Kanslichef Julia Parkin 

 Bitr. kommunjurist 

 

 

Bilagor 

1. Reviderad delegationsordning för valnämnden 

Beslut sänds till 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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1 Inledning - allmänt om
delegation av beslut

1.1 Delegationsordning

I Upplands-Bro kommun har kommunst yre lse ns och de olika nämndernas
ansvarsområde n fastställts i reglemente n antagna av kommunful lmäkt i ge. Regleme nte na
bestämmer inom vilka verksamhetso mråde n som kommunst yre lse n och respektive
nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska skäl har lagstifta re n ansett
att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av kommunst yr e lse n eller av
de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och väldigt långa
nämndsamma nt räde n. Det har därför förts in bestämme lser i kommuna lla ge n
(2017:725), KL, om möjlighet för kommuns t yre lse n eller nämnd att delegera
beslutanderät te n. En delegationsord ning innehå l ler beslut om delegering av ärendetyper.

1.2 Vilka kan få delegation?

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL.

1.3 Vad kan inte delegeras

Enligt 5 kap. 1 § KL beslutar fullmäk t ige i ärenden av princip ie l l beskaffenhe t eller
annars av större vikt för kommune n. Princip ie lla beslut är generellt sett beslut där det
politiska momentet är stort, exempelvis för att verksamhete n är kontroversie ll eller inte
tidigare har bedrivits. Frågor av större vikt är typiskt sett sådana som har stor
ekonomisk betydelse för kommune n. Gränsdragni nge n kan vara svår att göra.

Beslutander ätt e n får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden:

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktni ng, omfattning eller kvalitet, det
vill säga ärenden av principie l l natur.

2. Framställni ngar eller yttranden till fullmäkt i ge liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäkt i ge har överklagats.

3. Ärenden som rör myndighe ts utö vning mot enskilda, om de är av princip ie l l
beskaffenhe t eller annars av större vikt.

4. Ärenden som väckts genom medborgarför s la g och som lämnats över till
nämnden.

5. Ärenden som enligt lag eller annan författni ng inte får delegeras.

1.4 Delegationsbeslut

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunkt io n. Beslut med stöd av delegatio n är
juridiskt sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir
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därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i
efterhand ändra beslutet.

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderät te n. Detta kan göras generellt för
en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan
också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta
över ärendet. Ett sådant föregripa nde bör dock endast ske i ett ärende som nämnden
anser vara av princip ie l l beskaffenhet.

Saknas be s luts punkt i de le gations ordninge n?

Om du inte hittar den beslutspunk t som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det
betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet.

Unde rte cknande av de le gations be s lut

Det finns ingen reglering i förvalt nings la ge n (2017:900) eller i myndighet s föro rd ninge n
(2007:515) om att myndighete ns beslut ska vara fysiskt undertecknade av
beslutsfat tare n. I den nya förvalt nings la ge n som trädde i kraft 1 juli 2018 finns
dessutom en bestämmelse om att beslutsfat ta nde kan ske automatis erat för att skapa
förutsättni ngar för utveckling av den digita la förvaltni nge n. Delegatio nsb es lutet behöver
därför inte vara undertecknat. Delegaten får gör en bedömning i varje enskilt fall om
beslutet ska undertecknas eller inte.

1.5 Vidaredelegation

Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelege ra sin beslutanderätt till
annan anställd. En sådan vidaredele gat io n ska redovisas i en särskild förteckning.
Samtliga delegatio nsord ni ngar och listor över vidaredelega t io n finns på kommune ns
externa webbsida: ht t ps://www.upplands-bro.se/k ommun--polit ik /organisat ion-och-
st yrning/ f orf at t ningssamling.ht ml

I Valnämnde ns delegatio nso rd ning föreslås ingen vidaredele ga t io n.

1.6 Ersättare för delegat

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderät te n av en ersättare. Med laga förfall
avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester,
tjänstled ighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. Den som innehar funkt io n som
ersättare har samma delegatio n som den person som ersätts, vikarie för handläggare har
samma delegatio n som den som innehar tills vidar ea nstä l lni ng som handlägga re.

Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderät t av delegatens närmsta chef.

1.7 I samråd

Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med
aktuell befattnings ha vare enligt delegationsord nin ge n. Samråd ska dokumenteras på
lämpligt sätt.
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1.8 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning delegationsb es lut ska anmälas till den.
Beslut som inte anmäls ska protokollfö ras särskilt, om beslutet får överklagas enligt
bestämmelser na i 13 kap. kommuna lla ge n.

1.9 Ren verkställighet

Med ren verkställighe t avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemanne ns dagliga
arbete.

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som
grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständ iga
bedömningar är inte beslut i kommuna lla ge ns mening. Det kan exempelvis vara
tillä mp ni ng av taxa som kommunf ullmäkt i ge antagit eller att revidera ett dokument med
aktuella hänvisni ngar till lagar som har ändrats. Beslut till följd av arbetsledningsrä tte n
är inte heller att betrakta som delegatio nsbes l ut. Vissa beslut inom budgetram kan vara
att betrakta som verkställi ghet. Gränsdragnin ge n mellan delegatio n och verkställi ghet är
dock inte alltid klar. Kännetecknande för ett beslut som är föremål för delegatio n är att
det föreligge r alternativa lösninga r och att beslutsfat tare n måste göra vissa egna
övervägande n inför sitt beslut.

Behörighete n att fatta beslut kan vara delegerad på andra sätt än genom en
delegatio nsord ni ng. Behörighe te n kan framgå av instrukt io ner eller
befattningsbesk r ivni ngar1, exempelvis chefer fattar många olika beslut daglige n, beslut
där det föreligger alternat iva lösningar och där chefen alltså måste göra vissa egna
övervägande n. Sådana beslut fattar chefen främst inte genom behörighe t i
delegatio nsord ni nge n utan med stöd av en befattningsbesk r ivni ng eller liknande avtal
där chefens ansvar och uppdrag är beskrivet.

Den tjänsteman som ska avgöra om ett beslut är verkställighe t eller delegatio n behöver
själv göra en bedömning i den aktuella situatio ne n. Vad finns det för grund för beslutet
som ska fattas? Baseras det på vad som står i en delegationsord ning eller en rutin
beslutad av fullmäk t ige? Ingår uppgifte n bland sådant som räknas upp som
verkställi ghet i det här dokumentet? Bedömninge n kan vara svår att göra men
sannolik he te n för att det blir rätt ökar om man som tjänsteman kan motivera sitt beslut
för sig själv och för andra.

De le gations be s lut Ve rks tällighe t

Självständ ig bedömning Följer principer, ramar, riktlinjer

På delegatio n Följer en befattning

Kan överklagas Kan inte överklagas

1 I HFD 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vis s a bes lut bas erat på en befattnings bes krivning.
Chefs ins truktionen ans ågs tillräckligt precis erad i detta avs eende. Enligt Högs ta förvaltnings doms tolens
mening finns i princip inget hinder mot att delegation kan s ke genom till exempel en
befattnings bes krivning eller en chefs ins truktion.
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Rena verkställighetsbe s lut ska inte anmälas till nämnden men det kan vara lämpligt att
dokumentera besluten på annat sätt.

1.10 Överklagan av beslut - allmänt

Delegatio nsb es lut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på samma sätt
som om de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel överklagas antinge n
genom laglighe tsprö vni ng eller genom förvaltni ngsbes vä r. Att skriva ett yttrande och
skicka iväg till berörd mottagare innebär själva framtaga nde t av yttrandet en
självständ ig bedömning, även om inte alla yttranden kan överklagas.

Beslut som ordförande fattar exempelvis protokollför ing, kallelse till
nämndsamma nt räde n, agerande i ordnings frå gor, beslut om jäv med mera anses inte i
sig vara överklagbara. Däremot kan beslut som ordförande fattar under ett sammantr äde
prövas genom att det beslut som nämnden har fattat överklagas och genom att själva
handläggninge n, som hör ihop med nämndbes lute t, prövas i domstol.

Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelse n ska klaganden ange vilket beslut som
överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in
till nämnden där det överklagade beslutet har fattats.

Överklagandet ide n är generellt sett tre veckor lång från det att den berörda tagit del av
beslutet eller från det att beslutet har anslagits på kommune ns externa hemsida.

1.10.1 Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbes vä r innebär en rätt att överklaga enligt förvaltni ngs la ge n (2017:900),
FL. Förvaltningsbes vär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på
specialför fatt ni ngar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett
beslut överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått hen
emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga.

1.10.2 Laglighetsprövning
Laglighet sprö vning innebär en rätt att överklaga enligt kommuna l la ge n. Vid
laglighetsp rö vning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommune n
har överskridit sina befogenheter.

1.11 Brådskande beslut

I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har
nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 §
KL, om ordförande givit s denna delegatio n. Denna beslutanderä tt ska användas
restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammant räde och
innehå lla uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheter na att delegera enligt denna
bestämmelse begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74.

Valnämnde ns ordförandes rätt att fatta brådskande beslut delegeras i punkt A 4.1.
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1.11.1 Beslut fattade på delegation

Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens
återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef delegatio ne n. En person
med högre befattning än delegaten inom samma verksamhetso mr åde, har alltid minst
samma behörighe t att fatta de beslut som delegaten har. Delegaten och dennes chef
ansvarar för att delegaten har den kunskap som krävs innan beslut fattas.

1.12 Omprövning av beslut

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefatta r också rätt att vidta rättelse/omprö vni ng
av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättni ngar som anses i 36 § respektive 37 §
FL.

1.13 MBL-förhandling eller samråd

Delegat svarar i förekomma nde fall för att förhandli ngssk yld ighe t enligt
medbestämma nd e la ge n är uppfylld och att ingångna samverkansavta l med
personalorga nisa t io ne r na följs innan beslut fattas.

1.14 Delegation och fullmaktsförhållanden

Det är en skillnad mella n delegatio n med stöd av kommuna lla ge n och
fullmakts för hå l la nde n. En delegat har till skillnad från en person med fullmak t en
organställni ng medan användande av fullmakt begränsas till mera civilrät ts li ga
mella nha va nde n. I det första fallet rör det sig alltså om en tvåpartsrelat io n, medan det är
tre parter involve rade i en fullmak tss it uat io n. Beslut eller åtgärder som vidtas på grund
av en fullmakt kan heller inte bli föremål för laglighet sprö vning. Däremot kan talan
väckas i allmä n domstol.

En rättshandling som företas inom befogenhete n som en person med fullmakt har blir
bindande för huvud ma nne n kommune n om motparten är i god tro. Som exempel på när
en kommun genom en skriftlig fullmak t företräds av en person med fullmakt kan
nämnas rättegångs full mak t för rättegångar eller förhandli ngar.

1.15 Om firmatecknare

Firmateckning är ett civilrät ts li gt begrepp som inte finns i kommuna lla ge n. Begreppet
regleras i aktiebolags la ge n (2005:551) respektive lagen (1987:667) om ekonomiska
föreninga r. Vem som företräder en kommun i avtalsrätts li ga eller andra sammanha ng
avgörs i stället av kommuna l la ge ns regler om beslutanderätt e ns fördelning i form av
delegering genom regleme nte n (från kommunf ullmäkt i ge till nämnd) och
delegatio nsord ni ngar (inom nämnden och dess förvaltni ng). För att underlätta
ärendehanter inge n har flera kommuner, trots att bestämmelse r om firmate ck nare saknas
i kommuna l la ge n, utsett särskilda firmate ck nare. I Upplands-Bro finns beslut från
kommuns t yre lse n om firmate ck nare, vilket också anges som ett krav i
kommuns t yre lse ns regleme nte. För att påvisa behörig firmate ck nare vid underskrift av
handlingar kan protokollsutdra ge t från beslutet om firmateck na re bifogas.
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2 Valnämndens
delegationsordning

2.1 Delegationer

Valnämnde n delegerar inom sitt verksamhetso mråde de ärendegrupper som tas upp i
denna delegatio ns fö rteck ni ng. Delegat är det organ eller den befattnings ha vare som
angivit s vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive
ärendegrupp.

Förkortningar definie ras i avsnitt 3.

Med avdelningsc he f avses närmsta chefsnivå under kommund irek tör, vilken för
valnämnde n blir kanslic he f. Med enhetschef avses närmsta chefsnivå under
avdelningsc he f. Person med högre befattning kan fatta beslut som delegerats till person
med lägre befattning.

Alla delegationsb es lut ska anmälas vid närmast påföljande nämndsa mma nträde om inte
annat framgår av beslutet.

2.2 Förordnande av ersättare

När ersättare förordnas för befattnings ha vare som är delegat, övergår delegatio ne n på
ersättaren.

2.2.1 Skillnad mellan tjänsteförrättande och tillförordnad funktion

Det kan uppstå behov av att en arbetstagare, utöver sina egna arbetsuppgifter , behöver
utföra annan arbetstagares uppgifte r då den senare är frånvara nde. Detta är vanligt då en
chef är frånvarande och någon medarbetare ersätter chefen under en tid. Detta kan
hanteras på två sätt:

Tjäns te förrätta nde che f (tjf che f)
Tjänsteförrä tta nde chef kan utses vid ordinarie chefs tillfälliga frånvaro såsom
semester, tjänsteresa eller kortvarig sjukdom. Tjänsteförrät ta nde chef utför löpande
ärenden och har att "i chefens anda" och enligt instrukt io n besluta i alla rutinärend e n.
Befogenhe te n att fatta mer princip ie l la beslut är vanlige n begränsad. Vanligt vis utgår
inget lönetillä gg eller annan extra ersättning för uppdraget som tjänsteförrätt a nde chef.

Tillförordna d che f (tf che f)
Tillfö rord nad chef är en medarbetare som upprätthåller en vakant tjäns t under en
längre period. Detta kan t.ex. vara under rekrytering av ersättare för chef som slutat eller
under en föräldraled ighe t. Den som är tillförord nad har samma befogenhete r som en
ordinarie befattnings ha var e, och handlar på eget ansvar.

Vid undertecknande av beslut ska det framgå om beslutet fattats av tjf eller tf chef.
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2.3 Jäv

2.3.1 Kommundirektör
Är kommund irektör e n jävig övertar kommuns t yre lse ns ordförande delegatio ner na.

2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer

Är avdelningsc he f jävig övertar kommund irektö re n delegatio ner na.

Är enhetschef jävig övertar avdelningsc he fe n delegatione r na.

2.3.3 Övriga anställda
Avdelningsc he f eller enhetschef övertar delegatione r till jävig delegat anställd inom
respektive avdelning eller enhet.

2.3.4 Valnämndens ordförande
Är valnämnde ns ordförande jävig övertar nämndens vice ordförande delegatione r na till
ordföranden. Är även valnämnd e ns vice ordförande jävig övertar kommund irektö re n
delegatio ner na, med undantag för delegatio n vid brådskande beslut i enlighet med 6 kap
39 § KL.

2.4 Laga förfall

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte
ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester,
eller annan giltig frånvaro från anställni ng eller uppdraget.
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3 Förkortningar
3.1 Funktioner

Avdch Avdelningsc he f

Ench Enhetsche f

Ech Ekonomic he f

Kch Kontorschef (avser berörd kontorschef)

Kd Kommund irek tör

KF Kommunfull mäk t ige

Ordf Valnämnde ns ordförande

ProjL Projektledare

Uphch Upphandlingsc he f

Vice ordf Valnämnde ns vice ordförande



2 Valnämndens delegationsordning - VN 21/0003-1 Valnämndens delegationsordning : Reviderad delegationsordning valnämnden

Valnämndens delegationsordning

Sid 11 av 18

3.2 Författningar

FL Förvaltnings la ge n (2017:900)

KL Kommuna lla ge n (2017:725)

OSL Offentli ghet- och sekretesslagen (2009:400)

TF Tryckfrihe ts fö rord ni nge n (1949:105)

VL Vallage n (2005:837)
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4 Delegationsordning för
valnämnden

A. Allmänna ärenden
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat

1. Al lmän handl ing

A 1.1 Bes lut att helt eller delvis avs lå ens kilds begäran
om utlämnande av handling eller uppgift ur
handling eller bes lut att lämna ut handling med
förbehåll s om ins kränker den ens kildes rätt att röja
innehållet eller annars förfoga över handlingen

TF

OSL

Res pektive enhets s chef
bes lutar avs eende handling

för vars vård de s varar

A 1.2 Bes lut att avs lå ens kilds begäran om att s jälv få
använda teknis ka hjälpmedel för automatis erad
behandling s om myndigheten förfogar över för att
ta del av upptagningar för automatis erad
behandling

6 kap 6 § OSL Res pektive enhets s chef
bes lutar avs eende handling

för vars vård de s varar

A 1.3

Bes lut om avvikels er från att ta ut avgifter för
avs krifter eller kopior av allmänna handlingar i de
fall det föreligger s ärs kilda s käl

Gällande taxa för
kopior av
allmänna

handlingar i
Upplands-Bro

kommun

Res pektive enhets s chef
bes lutar avs eende handling

för vars vård de s varar

2. Pers onuppgifts behan dl ing

A 2.1

Bes lut om att ingå pers onuppgifts biträdesavtal

Datas kydds förordn
ingen (EU)
2016/679

Den s om är behörig att
ingå avtal till vilket ett

pers onuppgifts biträdes avt
al bifogas

A 2.2 Bes lut om att helt eller delvis avs lå begäran från
en regis trerad om att få information om huruvida
pers onuppgifter s om rör hen håller på att
behandlas , få tillgång till pers onuppgifterna och
information om ändamål m.m. med behandlingen
(” rä t t t ill in fo rmat io n ” )

A rtikel 15
datas kydds förordni

ngen (EU)
2016/679

A vdch

A 2.3 Bes lut om att helt eller delvis avs lå den
regis trerades begäran om att få felaktiga
pers onuppgifter s om rör hen rättade eller
o fu lls t ä n d ig a p e rs o n u p p g ift e r ko mp le t t e ra d e (” rä t t
till rättels e ” )

A rtikel 16
datas kydds förordni

ngen (EU)
2016/679

A vdch

A 2.4 Bes lut om att helt eller delvis avs lå den
regis trerades begäran om att få s ina
p e rs o n u p p g ift e r ra d e ra d e (” rä t t t ill ra d e rin g ” )

A rtikel 17
datas kydds förordni

ngen (EU)
2016/679

A vdch

A 2.5 Bes lut om att helt eller delvis avs lå den
regis trerades begäran om att begräns a
p e rs o n u p p g ift s b e h an d lin g (” rä t t t ill b e g rä n s n in g av
b e h a n d lin g ” )

A rtikel 18
datas kydds förordni

ngen (EU)
2016/679

A vdch
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A 2.6 Bes lut om att helt eller delvis avs lå den
regis trerades begäran om att få ut de
pers onuppgifter s om rör hen s amt överföra des s a
uppgifter till annan pers onuppgifts ans varig
(” d a t a p o rt a b ilit e t ” )

A rtikel 20
datas kydds förordni

ngen (EU)
2016/679

A vdch

A 2.7 Bes lut om att forts ätta behandling av
pers onuppgifter, trots den regis trerades
invändningar, på grund av att kommunens
berättigade s käl för behandlingen väger tyngre än
den regis trerades intres s en, rättigheter och friheter
eller i de fall det s ker för fas tställande, utövande
e lle r fö rs v a r a v rä t t s lig a a n s p rå k (” rä t t a t t g ö ra
in v ä n d n in g a r” )

A rtikel 21
datas kydds förordni

ngen (EU)
2016/679

A vdch

3. Yttr anden , r emis s er , s amråd m.m.

A 3.1

Yttranden och s var på remis s er eller enkäter till
andra myndigheter och andra organ

Enkät er som inte har
karakt ären av en remiss

där kommunens
st ällnings-tagande

eft erfrågas ut an är av
karakt ären där informa-

t ion om kommunen
eft erf rågas kan besvaras

inom ramen för
verkst ällighet av den
vars verksamhets-

område berörs.

A vdch

A 3.2 Bes lut att avs tå från att s vara på remis s s om har
s kickats från s taten, region, lands ting,
kommunförbund, annan kommun eller annan
nämnd i kommunen eller liknande organ

A vdch

4. Övr igt

A 4.1

Bråds kande ärenden s om inte kan avvakta till
näs ta s ammanträde med valnämnden

6 kap 39 § KL
Möjligheterna att
delegera enligt

denna
bes tämmels e

begräns as inte av 6
kap 38 § 1–4, s e

närmare HFD
2016 ref. 74.

Ordf

A 4.2 Bes lut om res or utanför EU eller utanför Norden
för valnämndens ordförande

Enligt res epolicy
Ej delegerat

A 4.3 Bes lut om res or utanför EU eller utanför Norden
för övriga förtroendevalda

Enligt res epolicy
Ordf

A 4.4 Bes lut om res or utanför EU eller utanför Norden för
pers onal inom tjäns temannaorganis ationen.

Enligt res epolicy Kd

A 4.5

A nta dokumenthanterings plan

Bes lut om gallring
och bevaring av
handlingar s ka

framgå av
dokument-

hanterings plan

A vdch

A 8. 1 Förtroendevaldas deltagande i kurs er och
konferens er

Ordf
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A 8. 2 Ordförandes deltagande i kurs er och konferens er Vice ordf

A 8. 3 Polis anmäla brott mot kommunen där brottet begås
inom valnämndens verks amhets område

A vdch

A 8. 4 Ta emot och underteckna delgivnings kvitto för
nämndens räkning

6 kap. 36 § KL A vdch

B. Ekonomiska ärenden
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat (lägs ta)

1. Al lmänt

B 1.1 Fas ts tällande av förteckning över bes luts attestanter
och ers ättare inom valnämndens organis ation

Kd

B 1.2 Stats bidrags ans ökningar och ans ökningar av bidrag A vdch

B 1.3 Inhyrning av externa lokaler för valnämndens
verks amhet

A vdch

B 1.4 Teckna enhets s pecifika avtal och
överens kommels er inom ramen för tilldelade medel A vdch

B 1.5 Förs äkrings frågor, ers ättning vid s töld eller s kada A vdch

B 1.6 Rätt att vid behov göra förändringar i
internbudgeten inom bes lutad budgetram för
valnämnden

A vdch

B 1.7 Rätt att godkänna delårs rapporter i
mellanvals perioder när nämnden inte s ammanträder
regelbundet

Ordf

C.Upphandling
Enligt Kommunstyrelsens beslut den 17 mars 2021 (dnr KS 20/0020) följer detta avsnitt
strukturen i Kommunstyrelsens delegationsordning

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat (lägs ta)

1. Upph an dling utanför bes lutade exploater ings åtgärder

C 1
Bes lut om deltagandei upphandling s om har
genomförts eller kommer att genomföras av annan
myndighet/organis ation med ett kontrakts värde upp
till 5 mnkr.

Gäller alla typer
av upphandlingar
(ramavtal/uppdra

g/varor/
konces s ion) s om
enbart avs er den
egna nämnden.

Kch

C 2 Bes lut om deltagande i upphandling s om har
genomförts eller kommer att genomföras av annan
myndighet/organis ation eller bes lut om att
genomföra upphandling tills ammans med andra

Gäller alla typer
av upphandlingar
(ramavtal/uppdra

g/varor/
konces s ion)s om

Uphch i s amråd med Kch
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upphandlandemyndigheter/organis ationer med ett
totalt kontrakts värde över 5 mnkr.

enbart avs er den
egna nämnden.

C 3 Bes lut om deltagande i kommunövergripande
upphandling s om har genomförts eller kommer att
genomföras av annan myndighet/organis ation med
ett kontrakts värde upp till 5 mnkr.

Gäller alla typer
av upphandlingar

(ramavtal/
uppdrag/ tjäns te-

konces s ion).

Uphch i s amråd med Kch

C 4 Bes lut om deltagande i kommunövergripande
upphandling s om har genomförts eller kommer att
genomföras av annan myndighet/organis ation med
ett kontrakts värde över 5 mnkr.

Gäller alla typer
av upphandlingar

(ramavtal/
uppdrag/ tjäns te-

konces s ion).

Ej delegerat, bes lut fattas
av Kommuns tyrels en

C 5

Bes luta att godkänna upphandlings dokument för
upphandling med ett totalt kontrakts värde mellan
0,5 mnkr. och 5 mnkr.

Gäller alla typer
av upphandlingar
(ramavtal/uppdra

g/ tjäns te-
konces s ion) s om
enbart avs er den
egna nämnden.

Kch

C 6

Godkänna upphandlings dokument och för
upphandling av entreprenad gällande bygg,
anläggning eller mark med ett totalt kontrakts värde
under 45 mnkr.

A vs er
entreprenad-

upphandlingar
s om enbart avs er

den egna
nämnden. Gäller
ej tjäns te-/drifts-

entreprenader

Kch

C 7 Godkänna upphandlings dokument för
kommunövergripande upphandling med ett totalt
kontrakts värde upp till 5 mnkr.

Gäller alla typer
av upphandlingar
(ramavtal/uppdra

g/ tjäns te-
konces s ion).

Uphch

C 8 Godkänna upphandlings dokument för
kommunövergripande upphandling med ett totalt
kontrakts värde över 5 mnkr.

Gäller alla typer
av upphandlingar
(ramavtal/uppdra

g/ tjäns te-
konces s ion).

Ej delegerat, bes lut fattas
av Kommuns tyrels en

C 9 Godkänna upphandlings dokument för kontors-
/nämnds pecifik upphandling med ett totalt
kontrakts värde över 5 mnkr.

Res pektive nämnd

C 10 Bes lut att inte lämna ut allmänna handlingar eller att
lämna ut handlingar med förbehåll i pågående
upphandlings ärenden

OSL 19 Kap. 3 §,
31 kap 16 § Uphch

C 11 Rätt att avge yttrande i överprövning av
upphandlings ärende i mål, vid doms tol eller annan
myndighet. Gäller även rätt att anlita ombud för
s ådan talan. Delegationen omfattar även att ta
s tällning till om bes lut eller dom s ka överklagas

Uphch

C 12 Bes luta om tilldelnings bes lut eller att avbryta
upphandling, för upphandling med ett totalt
kontrakts värde upp till 0.5 mnkr.

Ench
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C 13

Bes luta om tilldelnings bes lut eller att avbryta
upphandling med ett totalt kontrakts värde över 0.5
mnkr.

Gäller alla typer
av upphandlingar
(ramavtal/uppdra

g/varor/
tjäns tekonces s ion

).

Uphch

C 14 Bes luta om tilldelnings bes lut eller avbryta
upphandling av entreprenad gällande bygg,
anläggning eller mark med kontrakts värde under 45
milj kr.

Uphch i s amråd med Kch

C 15 Bes luta om tilldelnings bes lut eller att avbryta
kommunövergripande upphandling.

Gäller alla typer
av upphandlingar
(ramavtal/uppdra

g/ tjäns te-
konces s ion).

Uphch

C 16 Rätt att teckna avtal efter kontors-/nämnds pecifik
upphandling med ett kontrakts värde över 0.5 mkr. A lla typer av

avtal.
Kch

C 17 Rätt att teckna avtal efter kommunövergripande
upphandling. Uphch

C 18
Rätt att bes luta om avrop med värde övers tigande 4
bas belopp från gällande ramavtal inom årligen
bes lutad budget s amt hantera utlämning av
handlingar och s ekretes s bes lut relaterade till s ådana
avrop.

A vrop utifrån
gällande ramavtal

unders tigande
fyra bas belopp
betraktas s om

verks tällighets-
bes lut.

Ench

D.Verksamhetsspecifika ärenden enligt allmänna val
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat

1. Rik s dag, k ommun- och regionful lmäk tigeval s amt val ti l l Europapar lamen tet

D 1.1

Uts e ordförande eller vice ordförande till vallokal
vid oföruts edda händels er från fyra veckor före
valdag

Bes lut om att uts e
ordförande och vice

ordförande till
vallokal s ka fattas

av nämnden.
Delegation enligt
punkt D 1.1. gäller

endas t vid
oföruts edda

händels er från fyra
veckor före valdag.

A vdch i s amråd med ordf

D 1.2 Tilldela behörighet att införa rättels e eller ändring
i rös tlängd på uppdrag av valmyndigheten eller
läns s tyrels en

ProjL

D 1.3 Tilldela behörighet att kvittera ut/ta emot
värdepos t/förtids rös ter från Pos tnord

Ordf

D 1.4 Förordna och placera rös tmottagare i vallokal och
förtids rös tnings lokal

3 kap. 5 § VL A vdch
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A ns tällning av
rös tmottagare görs i

enlighet med
kommuns tyrels ens
delegations ordning
med anledning av

att
kommuns tyrels en är

kommunens
ans tällnings myndig

het.

D 1.5

Förordna ambulerande rös tmottagare

7 kap. 1 § VL

Valnämnden
bes lutar om

förordnande av
ambulerande

rös tmottagare vid
s ina ordinarie

s ammanträden till
och med tre

månader före
valdagen. Från och
med två månader

före valdagen fattas
bes lut om

förordnande på
delegation

A vdch i s amråd med ordf

D 1.6 Förordna valnatts mottagare vid mottagningen av
rös ter på valnatten

A vdch i s amråd med
Ordf

2. Valnämnden vid om- eller extra val , s amt folk omrös tningar

D 2.1 Bes lut om förtids rös tnings lokal vid omval i annan
kommun 4 kap. 23 § VL

Ordf

D 2.2 Bes lut om förtids rös tnings lokal med begräns at
tillträde

Gäller
rös tmottagning på

ins titutioner
Ordf

D 2.3 Bes lut om ordning i vals edels täll Ordf

D 2.4 Bes lut om öppettider för förtids rös tnings lokal 4 kap. 24 § VL Ordf

D 2.5 Tilldela behörighet att införa rättels e eller ändring
i rös tlängd på uppdrag av valmyndigheten eller
läns s tyrels en

Ordf

D 2.6 Tilldela behörighet att kvittera ut/ta emot
förtids rös ter från Pos tnord Ordf

D 2.7

Förordna rös tmottagare i vallokal och
förtids rös tnings lokal

3 kap. 5 § VL

A ns tällning av
rös tmottagare görs

i enlighet med
kommuns tyrels ens
delegations ordning
med anledning av

att
kommuns tyrels en

A vdch
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är kommunens
ans tällnings myndi

ghet.

D 2.8 Förordna ambulerande rös tmottagare 7 kap. 1 § VL A vdch i s amråd med ordf

D 2.9 Förordna valnatts mottagare vid mottagningen av
rös ter på valnatten A vdch i s amråd med Ordf

För delegatio n avseende anställni ng av personal till valkansli, röstmottagare i valdistr ikt
och förtidsröst ning med mera, se kommuns t yre lse ns delegatio nso rd ning avsnitt E då
kommuns t yre lse n är anställnin gs mynd i ghet i Upplands-Bro kommun.

---
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Magda Bertz Wågström 

   

Kansliavdelningen 

   

Magda.BertzWagstrom@upplands-bro.se 

2021-03-30 VN 21/0001  

Valnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Sammanträdestider för Valnämnden 2021-2022 

Förslag till beslut 

Sammanträdestider för Valnämnden för 2021-2022 fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande årssammanträden. Kommunledningskontorets kansliavdelning 

har upprättat ett förslag till sammanträdestider för Valnämnden för år 2021-

2022. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna men varje nämnd kan 

vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 

Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 

ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2021 

Valnämnden kl. 15:00 

30 augusti 

22 november (vid behov) 

 

Förslag till sammanträdesschema för år 2022 

 

 

Valnämnden kl. 15:00 

31 januari 

14 mars 

4 april 

16 maj 

13 juni 

15 augusti 

19 september 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-03-30 VN 21/0001 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 mars 2021 

Barnperspektiv 

När och var nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser för barn 

och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda ärenden som behandlas 

under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de ärenden som 

behandlas i nämnden. 

  

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Sara Lauri  

Kanslichef  

  

 

 

Beslut sänds till 

 Ledamöter och ersättare i Valnämnden 

 Kommunstyrelsen 
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