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Information till förtroendevalda om hantering av 

personuppgifter   

När du har uppdrag som förtroendevald i fullmäktige, nämnder och bolag eller annat organ 

behandlar vi de personuppgifter om dig som behövs för att vi ska kunna administrera 

nämndens/styrelsens arbete och för att du ska kunna utföra ditt uppdrag. 

Hantera nämnd och styrelseadministration 

Område Kommentar 
Laglighet Allmänt intresse. Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att 

vi 
ska kunna hantera ditt uppdrag och betala ut arvoden. 

Ändamål Skicka ut beslutsunderlag 
Skriva protokoll 
Hantera uppgifter för arvoden 
Hantera uppgifter för deltagande i kurser, konferenser eller som 
företrädare vid stämmor 

Kategori registrerad Förtroendevald 

Personuppgifter Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter, Partibeteckning, Titel 

Hämtas från Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla 
in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra 
kan vara: 
Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt 
adressuppgifter till dig. 
Uppgifter från andra myndigheter. 

Skickas till Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, 
företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom. De 
kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information 
för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med; 
Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer). 
Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och 
sociala medier. 
IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och 
underhåll av våra IT-lösningar). 
Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter). 

Gallras Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det 
svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina 
personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa 
fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, 
offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 

Informationsbärare LEX och Troman 
Tabell 1 
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Marknadsföra och informera 

Område Kommentar 
Laglighet Allmänt intresse och samtycke. Denna behandling av dina 

personuppgifter krävs för att vi ska kunna informera om vår verksamhet. 

Ändamål Marknadsföra och informera om kommunens/bolagets verksamhet med 
text och bild på kommunens/bolagets webbplats, intranät, i 
personaltidning, i sociala medier, i pressmeddelanden och i nyhetsbrev. 

Kategori registrerad Förtroendevald 

Personuppgifter Namn, Kontaktuppgifter, Partibeteckning, Titel , bilder 

Hämtas från Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla 
in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra 
kan vara: 
Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt 
adressuppgifter till dig. 
Uppgifter från andra myndigheter. 

Skickas till Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, 
företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom. De 
kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information 
för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med; 
Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer). 
Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och 
sociala medier. 
IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och 
underhåll av våra IT-lösningar). 
Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter). 

Gallras Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det 
svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina 
personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa 
fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, 
offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 

Informationsbärare Olika informationskanaler 
Tabell 2 
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Hantera behörigheter till system 

Område Kommentar 
Laglighet Intresseavvägning. Denna behandling av dina personuppgifter krävs för 

att vi ska kunna ge dig behörighet till de system du behöver i ditt 
uppdrag. 

Ändamål Tilldela och hantera behörigheter till system 
Spåra användaraktiviteter i system 

Kategori registrerad Förtroendevald 

Personuppgifter Namn, Användar-id, Kontaktuppgifter 

Hämtas från Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla 
in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra 
kan vara: 
Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt 
adressuppgifter till dig. 
Uppgifter från andra myndigheter. 

Skickas till Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, 
företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom. De 
kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information 
för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med; 
Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer). 
Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och 
sociala medier. 
IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och 
underhåll av våra IT-lösningar). 
Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter). 

Gallras Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det 
svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina 
personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa 
fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, 
offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 

Informationsbärare  
Tabell 3 
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Tillhandahålla och upprätta IT-stöd och arbetsverktyg 

Område Kommentar 
Laglighet Intresseavvägning. Denna behandling av dina personuppgifter krävs för 

att vi ska kunna ge dig tillgång till IT-tjänster och verktyg som du behöver 
i ditt 
uppdrag. 

Ändamål Hantera abonnemang och licenser till IT-tjänster 
Hantera tillhandahållande av och support av telefon, surfplatta, dator 

Kategori registrerad Förtroendevald 

Personuppgifter Namn, Användar-id, Kontaktuppgifter 

Hämtas från Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla 
in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra 
kan vara: 
Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt 
adressuppgifter till dig. 
Uppgifter från andra myndigheter. 

Skickas till Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, 
företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom. De 
kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information 
för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med; 
Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer). 
Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och 
sociala medier. 
IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och 
underhåll av våra IT-lösningar). 
Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter). 

Gallras Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det 
svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina 
personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa 
fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, 
offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 

Informationsbärare  
Tabell 3 
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Hantera behörigheter till system 

Område Kommentar 
Laglighet Intresseavvägning. Denna behandling av dina personuppgifter krävs för 

att vi ska kunna ge dig behörighet till de system du behöver i ditt 
uppdrag. 

Ändamål Tilldela och hantera behörigheter till system 
Spåra användaraktiviteter i system 

Kategori registrerad Förtroendevald 

Personuppgifter Namn, Användar-id, Kontaktuppgifter 

Hämtas från Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla 
in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra 
kan vara: 
Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt 
adressuppgifter till dig. 
Uppgifter från andra myndigheter. 

Skickas till Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, 
företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom. De 
kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information 
för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med; 
Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer). 
Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och 
sociala medier. 
IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och 
underhåll av våra IT-lösningar). 
Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter). 

Gallras Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det 
svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina 
personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa 
fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, 
offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 

Informationsbärare  
Tabell 4 
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