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VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2018-06-11 2 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 20   

Utseende av dataskyddsombud  
 

Nämndens beslut 
Valnämnden beslutar att utse Ulrika Helgesson, Göliska IT, till dataskyddsom-
bud för valnämndens verksamheter.  

__________  

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen 
(GDPR). Förordningen ställer krav på att offentliga myndigheter utser ett data-
skyddsombud, vars främsta uppgift är att övervaka att dataskyddsförordningen 
efterlevs.  

Den person som utses till dataskyddsombud ska ha tillräcklig kunskap om 
dataskydd samt få det stöd och befogenheter som krävs för att kunna utföra 
uppdraget på ett effektivt och oberoende sätt. Inom Göliska ITs kommuner 
har ett gemensamt dataskyddsombud tillika informationssäkerhetssamordnare 
anställts. 

Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska de personuppgiftsansvariga be-
sluta om att utse ett dataskyddsombud. Inom kommunen är samtliga nämnder 
personuppgiftsansvariga. Beslutet ska anmälas till datainspektionen. 

Dataskyddsombudets uppdrag är att övervaka att organisationen följer data-
skyddsförordningen, bland annat genom att samla in information om hur orga-
nisationen behandlar personuppgifter och om de följer gällande bestämmelser 
och interna styrdokument. Vidare ska ombudet informera och ge råd inom or-
ganisationen. 
 
Dataskyddsombudet har även till uppgift att ge råd om konsekvensbedöm-
ningar, vara kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten, de registrerade samt 
de anställda inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Emelia Larsson, kanslichef. 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2018-06-11 3 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 21   

Delegation till ordförande  
 

Nämndens beslut 
Valnämnden ger ordförande, med vice ordförande som ersättare, delegation att 
fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas.   

__________  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 2017:725) 6 kap. 39 § har en nämnd möjlighet att upp-
dra till ordföranden eller en annan ledamot att besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Utifrån att det ibland uppstår brådskande ärenden som kräver snabba beslut 
föreslogs nämnden att ge ordförande, med vice ordförande som ersättare dele-
gation att fatta beslut i dessa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Emelia Larsson, kanslichef. 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2018-06-11 4 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 22   

Delegation – kvittens av röstförsändelser 

från PostNord  
 

Nämndens beslut 
Valnämnden beslutar att: 

ge kanslipersonal Anela Lennartsson, Emelia Larsson, Per Kärnblad 
samt Lindali Bergenzaun delegation att kvittera ut försändelser med 
röster från PostNord. 

__________  

Sammanfattning av ärendet 

Vid valnämndens sammanträde 2018-05-07 beslutade nämnden att ge valsam-
ordnare Carl-Magnus Träff delegation att kvittera ut röstförsändelser från Post-
Nord. Det har framkommit synpunkter kring att ge denna delegation till en 
enda person, vad gäller säkerhet samt arbetsbelastning. Då kansliets personal 
kommer att vara behjälplig vid sorteringen av inkomna röstförsändelser, före-
slogs de även få delegation att kvittera försändelserna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Carl-Magnus Träff, valsamordnare. 

 

__________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2018-06-11 5 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 23 

Övriga frågor 

Övrig fråga 1 

Valsamordnaren informerar nämnden om att repetitionsutbildningen för röst-
mottagare, då nämnden ämnar delta, kommer att hållas den 20 augusti. 

Övrig fråga 2 

Valsamordnaren meddelar att information har gått ut till gruppledarna om att  
valkansliet tar på sig att distribuera namnvalsedlar, om dessa skickas till in till 
kommunen .  

_________ 


