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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 16.30 – 16.40 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Maj-Lis Norman ( C), ordförande  
Maud Jones Jans (S) 
Tommy Janfjäll (S) ersättare för Christer Eriksson (M) 
 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Tommy Janfjäll 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 40-41 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Maj-Lis Norman  

 Justerande   
 Tommy Janfjäll  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Valnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2019-09-04 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-09-05 Datum för  

anslags nedtagande 2019-09-27 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 
Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 40 Dnr KS2019/0283 
 
Utnämnande av dataskyddsombud 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att utnämna Johan Dahlin till dataskyddsombud från 2019-09-
01 för valnämnden i Säters kommun.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige utnämna 
ett dataskyddsombud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att organi-
sationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att: 

• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
• kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 
• informera och ge råd inom organisationen. 

 
Dataskyddsombudet ska också: 

• ge råd om konsekvensbedömningar 
• vara kontaktperson för Datainspektionen 
• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen 
• samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. 

 
Bakgrund 
Kristina Mellberg är tidigare utsedd av styrelsen som dataskyddsombud. Kristina 
Mellberg slutar nu sin anställning i Säters kommun varvid ett nytt dataskyddsombud 
behöver utses för valnämnden. 
 
 
Delges 
Johan Dahlin 
Datainspektionen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 41 
 
Förslag till reglemente för valnämnden 
 
Beslut 
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
reglemente för valnämnden. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Förslag till reglemente för valnämnden har upprättats. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 42 
 
Utvärdering av val till Europaparlamentet den 26 maj 
 
Beslut 
Utvärderingen läggs till handlingarna. 
 
_________- 
 
Ärendebeskrivning 
Problem med Enbacka skola som vallokal. Svårt att larma av. Efter 20.00 går larmet 
på varje hel timme. 
 
Biblioteket i Stora Skedvi – bra vallokal. 
 
EU-flaggan hissades ej. 
 
Kaffe/te fick valförrättarna ta med sig själva. Baugetter till distrikten kördes ut på 
morgon. En låda med lite smått och gott kördes ut under eftermiddagen. 
 
Genomgång och organisering innan valnämndens mottagning på valnattens kväll. 
 
Valsedelskuverten fungerade som karbonpapper. 
 
Överdimensionerat med valförrättare. 
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