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Dokumentet gäller för 

Val- och demokratinämnden 

 
§ 1. Inledande bestämmelser 
Val- och demokratinämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta 
reglemente. För val- och demokratinämndens arbete gäller även reglementet med 
gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun med de undantag att 
val- och demokratinämnden inte har rätt att tillsätta utskott enligt § 8.  

Val- och demokratinämnden består av 8 ledamöter och 8 ersättare. 
Mandatperioden är fyra år, räknat från och med den första januari året efter det år 
då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

§ 2. Valnämndens ansvarsområde och uppgifter 

A. 
Val- och demokratinämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen och 
annan lagstiftning rörande allmänna val och folkomröstningar. Det innebär att 
val- och demokratinämnden ansvarar för att planera för, genomföra och följa upp 
att allmänna val och folkomröstningar genomförs i enlighet med gällande vallag 
och andra föreskrifter samt att val- och demokratinämndens uppgifter utförs på 
ett effektivt sätt. Samordning och upphandling av nämndens IT-tjänster/system 
ingår däremot i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

B. 
Val- och demokratinämnden bevakar demokratifrågor i kommunen och arbetar 
för att utveckla och fördjupa den demokratiska processen gentemot Nackaborna.  
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C. 
Val- och demokratinämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter 
som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla 
personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 
den personuppgiftsansvariga nämnden. 

D. 
Val- och demokratinämnden har processbehörighet i ärenden som nämnden 
ansvarar för. 
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