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Ann-Marie Carlsson (M)
Ordförande

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

Mottagare:

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Sida 1 (2)

2022-01-03

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

VN/2022:2 – 1.1.1
Administrera val

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Vallokaler under valdagen
Förvaltningens förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att godkänna vallokaler under valdagen.
2. Delegerar till utredare Axel Stenbeck att, i samråd med valnämndens presidium, ändra
vallokaler ifall behov föreligger.

Sammanfattning av ärendet
Vid tidigare val har kommunen använd sig av fyra vallokaler som tillhör Svenska kyrkan.
Enligt vallagen ska en vallokal inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och
den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst
företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen.
Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen undersökt alternativa vallokaler
istället för lokalerna som tillhör Svenska kyrkan.
Valdistrikt

Nuvarande vallokal

Förslag på ny vallokal

Norr city

Församlingshemmet Norr

Förskolan Karamellen (matsalen)

Björkvik

Sockenstugan

Björkvik skola (gympahallen)

Nävertorp

Nävertorpsgården

Hasselbacken, (daglig verksamhet)

Laggarhult

Sandbäcksgården

Sandbäcksskolan (matsalen)

Samtliga nya lokaler uppfyller vallagens krav på tillgänglighet och ligger inom ett nära
avstånd till tidigare lokal.
Nyttjande av kommunala lokaler vid genomförande av valet underlättar planeringen och
genomförandet av valet avseende lokalbokning, nyckeluthämtning, fastighetsjour samt
städning.
Bemanningen kommer vara oförändrad jämfört med tidigare val. Varje vallokal bemannas
av sex stycken röstmottagare undantaget de distrikt med stort antal röstberättigande som
bemannas med åtta stycken röstmottagare.
Vallokalerna och bemanningen vid valet 2022 föreslås enligt följande:
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Valdistrikt

Vallokal

Röstmottagare (inkl.
ordförande och vice)

Bie

Bie skola (matsalen)

6 st.

Björkvik

Björkvik skola (gymnastiksalen)

6 st.

Centrum

Safiren (Katrineholmsalen)

8 st.

Duveholm

Duveholmsgymnasiet

6 st.

Forssjö

Forssjö skola (biblioteket)

6 st.

Gamla Vattentornet

Västra skolan (gymnastiksalen)

6 st.

Julita

Julita skola (samlingssalen Lyan)

6 st.

Järven

Igelkottens servicehus, Linegården

8 st.

Laggarhult

Sandbäcksskolan (matsalen)

8 st.

Linnean

Pensionärernas hus

6 st.

Lövåsen

Guldregnets förskola

6 st.

Norr city

Karamellen förskola (matsalen)

6 st.

Nyhem

Nyhemsskolan (matsalen)

6 st.

Nävertorp

Hasselbacken

6 st.

Oppunda

Kupolen (matsalen)

6 st.

Skogsborg

Skogsborgsskolan (matsalen)

6 st.

Sköldinge-Floda

Sköldinge Folkets hus

6 st.

Strandvägsområdet

Nävertorpsskolan (gymnastiksalen)

6 st.

Valla

Valla skola (biblioteket)

8 st.

Värmbol

Sörgårdens förskola

6 st.

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:

-

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

Mottagare:

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Sida 1 (2)

2022-01-03

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

VN/2022:1 – 1.1.1
Administrera val

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Lokaler och öppettider under förtidsröstningen
Förvaltningens förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att godkänna röstningslokaler under förtidsröstningen.
2. Delegerar till utredare Axel Stenbeck att, i samråd med valnämndens presidium,
fastställa datum och öppettider samt ändra lokaler ifall behov föreligger.

Sammanfattning av ärendet
Vid tidigare val har Katrineholm haft 10 förtidsröstningslokaler, varav sju stycken i
kransorterna. Därutöver har regionsjukhuset Karsudden genomfört förtidsröstning.
Inför valet 2022 föreslås Perrongen tas bort som förtidsröstningslokal. Detta på grund av att
Perrongen inte längre kan ställa upp med egen personal som röstmottagare. Dessutom
finns förtidsröstning på Kulturhuset Ängeln inom ett nära avstånd.
Datum och öppettider vid förtidsröstningen är fortsatt under planering. Kulturhuset Ängeln
kommer ha öppet samtliga dagar (inklusive helgdagar) under förtidsröstningen. Statistik
från tidigare val visar att majoriteten av förtidsröstningen äger rum under sista veckan.
Inriktningen är därför att förlägga öppettiderna till de datum då valdeltagandet beräknas
vara som högst jämfört med tidigare val då öppettiderna varit utspridda över hela
förtidsröstningsperioden.
Förtidsröstningslokal

Öppettider

Kulturhuset Ängeln, Hörsalen

Samtliga dagar under förtidsröstningen

Nyhemskolan, musiksalen

3-5 dagar

Julita skola, biblioteket

3-5 dagar

Valla skola, biblioteket

3-5 dagar

Björkvik skola, biblioteket

3-5 dagar

Strångsjö skola, biblioteket

3-5 dagar

Duveholmsgymnasiet, Ljusgården

2-3 dagar

Floda Sockenstuga

2-3 dagar

Glindrans skola

2-3 dagar

Regionsjukhuset Karsudden

1 dag
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Utöver ovanstående förtidsröstningslokaler finns ambulerande röstmottagare för väljare
som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till en
förtidsröstningslokal.
Det pågår dialog med vård- och omsorgsförvaltningen om möjligheten att boka in
ambulerande röstmottagare vid fasta tidpunkter på kommunens äldreboenden.

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:

-

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

Mottagare:

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Sida 1 (1)

2022-01-04

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

VN/2022:3 – 1.1.1
Administrera val

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Uppdrag om översyn av valdistrikt och vallokaler
Förvaltningens förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en
översyn av valdistrikt och vallokaler.
2. Uppdraget ska rapporteras till valnämndens presidium våren 2023 alternativt våren
2025.

Sammanfattning av ärendet
Inför valet 2022 har förändringar av vallokaler gjorts utifrån vallagens bestämmelser om att
religiösa lokaler inte bör användas som vallokaler.
Det finns även behov av en bredare genomlysning av valdistrikten för att säkerställa att
vallokalerna ligger i så nära anslutning till distriktet som möjligt samt att undvika dragningar
av distrikt genom bostadsområden.
Utifrån de övergripande lokalförändringarna som sker i kommunen i och med renoveringar
och nybyggnation av skolor finns behov av en långsiktig planering över vilka kommunala
lokaler som kan användas som vallokaler.
Ett valdistrikt ska innehålla mellan 1000 och 2000 röstberättigande. Valdistrikten fastställs
av Länsstyrelsen senast den 1 december året innan valet äger rum.
Utifrån vallagen är det osäkert ifall valdistrikt kan ändras i samband med EU-val eller ifall
det enbart kan göras i samband med riksdagsval:
Vallagen 4 kap 17 §: På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om
kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen året närmast före
det år då ordinarie val till riksdagen skall hållas.
Frågan är ställd till Valmyndigheten hur lagen ska tolkas.
Utifrån detta föreslås uppdraget redovisas antingen under våren 2023 eller våren 2025.

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
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Datum

Vår beteckning

2022-01-03

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

VN/2022:4 – 1.1.1
Administrera val

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Placering av valsedlar och hantering av namnvalsedlar
Förvaltningens förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att placering av valsedlar ska ske enligt följande:


Arbetarpartiet Socialdemokraterna



Centerpartiet



Feministiskt initiativ



Kristdemokraterna



Liberalerna



Miljöpartiet de gröna



Moderaterna



Sverigedemokraterna



Vård för pengarna



Vänsterpartiet



Blanka valsedlar

2. Övriga partivalsedlar placeras i bokstavsordning i valsedelställets högra fack.
3. Valnämnden ansvarar för utkörning av namnvalsedlar och övriga partivalsedlar till valoch förtidsröstningslokaler under förutsättning att de lämnats in enligt
kommunledningsförvaltningens direktiv.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden är ansvarig för att lägga ut valsedlar för de partier som fått mer än 1 % av
rösterna vid något av de två senaste riksdagsvalen eller är representerat i region- eller
kommunfullmäktige.
Vid valet 2014 fick Feministiskt Initiativ över 1 % av rösterna. I regionfullmäktige finns Vård
för Pengarna representerat.
Utöver dessa valsedlar tillkommer namnvalsedlar samt valsedlar från övriga partier.
Enligt vallagen ska valsedlarna presenteras på ett likartat sätt.
Varje valsedelställ innehåller 36 fack (3 rader med 12 fack i varje). För att samtliga partiers
valsedlar ska få plats i valsedelställen föreslås valsedlarna tillhörande partier som fått mer
än 1 % av rösterna placeras i bokstavsordning i valsedelställets vänstra rad och dess
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-

eventuella namnvalsedlar i den mittersta raden. I den högra raden placeras parti- och
namnvalsedlar från övriga partier utifrån bokstavsordning. Blanka valsedlar placeras vid de
nedre raderna.
Vid varje valsedelbås kommer det finnas tre stycken valsedelställ, ett för varje val till
riksdag, region och kommun.
För att underlätta för de politiska partierna och säkerställa en god ordning i valsedelställen
föreslås valnämnden även ansvara för utkörning av namnvalsedlar och övriga
partivalsedlar.
För att det ska vara logistiskt genomförbart måste valsedlarna vara inlämnade till
kommunledningsförvaltningen innan förtidsröstningen och valdagen så att det hinner
sorteras, packas och distribueras. Direktiv med inlämningsdatum och plats kommer att
kommuniceras ut i god tid innan valet.
Vill ett parti lämna namnvalsedlar efter sista inlämningsdatum ansvarar partiet själv för
distributionen till röstningslokalerna. I lokalen ansvarar röstmottagarna för uppställning
och ordning av samtliga valsedlar.

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2022-01-03

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

VN/2022:5 – 1.1.1
Administrera val

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Arvoden och ersättningar till röstmottagare
Förvaltningens förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att anta följande arvoden för röstmottagare baserat på andel av
riksdagsmannaarvode enligt följande:


Ordförande i vallokal: 6 %



Vice ordförande i vallokal: 5,5 %



Röstmottagare vallokal: 4 %



Röstmottagare förtidsröstning: 0,3 %/timme



Rösträknare onsdagsräkning: 4 %

2. Varje valdistrikt har rätt till ersättning för utlägg upp till 100 kr per röstmottagare.
Ersättningen betalas ut efter valet vid uppvisande av kvitto.
3. Röstmottagare har rätt till km-ersättning samt parkeringsavgifter enligt kommunens
bilersättningsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Inför valet 2010 antog valnämnden nuvarande arvoden baserat på andel av
riksdagsmannaarvode enligt följande:


Ordförande 5 %



Vice ordförande 4,5 %



Röstmottagare valdag 3,5 %

Röstmottagare vid förtidsröstningen har haft en ersättning på 200 kr/timme.
Utifrån det jobb som röstmottagarna utför samt de timmar som läggs ned inför och under
valdagen föreslås arvodet för röstmottagarna höjas. I valnämndens budget 2022 finns
medel avsatta för att kunna höja röstmottagarnas arvode.
Ersättningen för röstmottagare vid förtidsröstningen föreslås ändras från ett fast belopp till
en andel av riksdagsmannaarvodet likt övriga ersättningar.
Tidigare har beslut om ersättning vid onsdagsräkningen saknats, detta föreslås läggas till
och motsvara ersättningen för röstmottagare på valdagen.
Arvodena föreslås höjas till följande andel av riksdagsmannaarvodet:


Ordförande i vallokal: 6 % = 4 290 kr
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Vice ordförande i vallokal: 5,5 % = 3 932,5 kr



Röstmottagare vallokal: 4 % = 2 860 kr



Röstmottagare förtidsröstning: 0,3 %/timme = 214,5 kr/timme



Rösträknare onsdagsräkning: 4 % = 2 860 kr

-

Utifrån de nya arvodena uppgår den totala arvodeskostnaden under valdagen till 507 650
kr, vilket ger en ökad kostnad med 71 500 kr jämfört med tidigare procentsatser.
Varje valdistrikt föreslås få en summa för inköp av ex. förtäring. Ersättning för inköp betalas
ut i efterhand mot uppvisande av kvitto. Beloppet föreslås uppgå till 100 kr per
röstmottagare, vilket innebär att varje valdistrikt tilldelas 600–800 kr.
Röstmottagare har rätt till km-ersättning, enligt kommunens bilersättningsavtal, för resor till
och från vallokal samt andra resor som förekommer i samband med uppdraget (ex.
utbildning, hämtning och utlämning av valmaterial). Ersättning ges även för ev.
parkeringsavgifter.

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

Mottagare:

Handläggare telefon

Axel Stenbeck
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Nämndadministration
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Administrera val

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Behörighet att företräda valnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar uppdra till valnämndens ordförande, Annie-Marie Carlsson (M), eller,
vid förfall för denne, valnämndens förste vice ordförande Karl-Gunnar Ljungqvist (S), och
utredare Axel Stenbeck eller, vid förfall för denne, nämndadministrativ chef Marie
Sandström Koski att var för sig teckna valnämnden i Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden behöver fatta beslut om vilka personer som ska vara behöriga att företräda
valnämnden för att bl a utkvittera handlingar, förtidsröster och liknande försändelser i
samband med allmänna valet 2022.

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
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2022-01-07

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

VN/2022:9 – 2.1.1
Mötesplanering

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Sammanträdesdagar valnämnden 2022
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att anta sammanträdesdagar för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Utöver januarisammanträdet föreslås valnämnden sammanträda måndagen den 30 maj kl.
13:15 samt vid onsdagsräkningen den 14 september.

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Valnämnden
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Nämndadministration

VN/2022:7 - 1.12.1 - Utse
dataskyddsombud

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Dataskyddsombud valnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att utse Therese Jigsved till dataskyddsombud för valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm kommun har sagt upp avtalet med Flens kommun om dataskyddsombud.
Istället har kommunen efter en direktupphandling tecknat avtal med kommunalförbundet
Sydarkivera om att köpa tjänsten därifrån. Avtalet omfattar samtliga nämnder, kommunala
bolag samt kommunalförbund. Finansiering sker inom befintlig ram för
kommunledningsförvaltningen.
Beslut om dataskyddsombud fattas i respektive nämnd och styrelse. Respektive nämnd och
styrelse ansvarar även för att anmäla dataskyddsombudet till
Integritetsskyddsmyndigheten. Uppdrag och ansvar för dataskyddsombudet och
kommunerna regleras genom avtal.

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Integritetsskyddsmyndigheten
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2022-01-13

Nämndadministration

VN/2022:8 - 1.2.3 Redovisa delegation

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Antagande av delegationordning för valnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att anta delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av nya direktiv för hantering av dataskyddsfrågor (GDPR) har
kommunledningsförvaltningen tagit fram en delegationsordning för valnämnden.
Motsvarande delegationsordning av dataskyddsfrågor har beslutats i övriga nämnder.

Ärendets handlingar


Delegationsordning valnämnden

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Delegationsordning
Valnämnden i Katrineholms kommun

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av valnämnden 20xx-xx-xx § xx

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1
Inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde

Uppföljning
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Delegationsordning
Innebörden av delegering
Delegering enligt kommunallagen (2017:725), KL, innebär att beslutanderätten i ett visst ärende
eller i en ärendegrupp flyttas över till någon annan (delegaten). Ett beslut som fattas av en
delegat gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Nämnden kan inte ändra
en delegats beslut, men däremot återkalla delegeringsuppdraget.
Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och
fatta beslut. En delegat kan välja att hänskjuta ett ärende till nämnden.

Vad kan delegeras?
Delegering förutsätter att kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut
uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden.
Av 6 kap 38 § kommunallagen framgår det dock att beslutanderätt ändå inte kan delegeras när
det gäller:


Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,



Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,



Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt,



Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller



Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras Beslut av rent verkställande
karaktär (ska tolkas restriktivt) får tas av anställd, och behöver inte delegeras av nämnden.

Till vem får beslut delegeras?
En nämnd får, enligt 6 kap 37 § kommunallagen 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 på nämndens vägnar i visst ärende eller
viss grupp av ärenden.
En nämnd får däremot inte överlåta till förtroendevald och anställd att besluta i förening
eftersom olika bestämmelser är tillämpliga när förtroendevalda och anställda delegeras
beslutsrätt.

Ordförandebeslut
I ärenden av brådskande karaktär kan nämndens ordförande fatta beslut i nämndens ställe (se
6 kap 39 § kommunallagen). Nämndens förste vice ordförande träder i ordförandens ställe vid
dennes frånvaro och därefter nämndens andre vice ordförande.
Ordförandebeslut enligt 6 kap 39 § KL kan tas även om delegering enligt 6 kap 37 §
kommunallagen inte skett och även om delegering inte ens varit möjlig, enligt 6 kap 38§ samma
lag, kravet är att beslutets karaktär gör det så brådskande att beslutet måste tas före nästa
nämndsammanträde.

Vidaredelegering
Enligt bestämmelser i kommunallagen kan förvaltningschefen vidaredelegera beslut som
nämnden delegerat till denne.
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Anmälan av beslut fattade på delegation
Enligt bestämmelser i kommunallagen beslutar nämnden om och hur beslut som är fattade på
delegation ska anmälas till nämnden (ordförandebeslut fattade med stöd av 6 kap 39 §
kommunallagen ska dock alltid anmälas till nämndens nästa sammanträde). Syftet med
anmälan är att nämnden ska få information om hur den delegerade beslutsrätten utövas.
Eftersom beslut fattat av en delegat gäller som om nämnden själv fattat beslutet, sker anmälan
till nämnden för kännedom och inte för nämndens godkännande.
Beslut som fattats i enlighet med denna delegationsordning ska rapporteras till
nämndsekreterare.

Signering av handlingar
Av kommunens allmänna nämndreglemente framgår att behörighet att signera handlingar
följer av rätt att fatta beslut i ärendet enligt delegationsordningen.

Jäv
En delegat eller ledamot som är jävig får inte handlägga eller fatta beslut i ett ärende. Det
regleras i 6 kap 28-32 §§ och 7 kap 4 § kommunallagen. Den som själv ser att man kan antas
vara jävig i ett ärende har en skyldighet att anmäla detta.

Delegationsförteckning
Nedan följer en förteckning över i vilka fall valnämnden delegerar sin beslutanderätt, med stöd
av 6 kap 37 § KL.
Om beslutanderätten är delegerad till anställd i denna förteckning kan alltid direkt överordnad
tjänsteman träda i delegatens ställe, vid behov.
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Ärende

Delegat

GDPR
Beslut att ta ut en avgift eller vägra att
tillmötesgå begäran om begäranden är
uppenbart ogrundade eller orimliga enligt
artikel 12.5 GDPR

Nämndadministrativ chef

Beslut om utlämnande av registerutdrag samt
beslut att avvisa begäran om registerutdrag
enligt artikel 15 GDPR

Nämndadministrativ chef

Beslut om den registrerades rätt till rättelse
enligt artikel 16 GDPR

Nämndadministrativ chef

Beslut om den registrerades rätt till radering
enligt artikel 17 GDPR

Nämndadministrativ chef

Beslut om den registrerades rätt till
begränsning av behandling enligt artikel 18
GDPR

Nämndadministrativ chef

Beslut om underrättelse till tredje man om
rättelse eller radering av personuppgifter eller
begränsning av behandling enligt artikel 19
GDPR

Nämndadministrativ chef

Beslut om den registrerades rätt till
dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR

Nämndadministrativ chef

Beslut med anledning av den registrerades rätt
att göra invändningar enligt artikel 21 GDPR

Nämndadministrativ chef

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal inklusive
instruktioner enligt artikel 28 GDPR

Nämndadministrativ chef

Beslut att anmäla en personuppgiftsincident
samt upprätta anmälan och dokumentation
enligt artikel 33 GDPR

Nämndadministrativ chef

Fastställa konsekvensbedömning avseende
dataskydd enligt art 35, 1-3 GDPR

Nämndadministrativ chef

Utse dataskyddsombud för nämnden enligt art
37 GDPR

Nämndadministrativ chef
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