
         

  
  

 
 
 

 Insändes/inlämnas till: 
Strängnäs kommun 
Kontaktcenter 
645 80 STRÄNGNÄS 

 
Ny förtroendevald 
 
Blanketten fylls i och lämnas till kommunen snarast möjligt. 
 
Inloggningsuppgifter gäller Strängnäs kommuns digitala tjänster som e-post, 
intranät och lexmeeting. Uppgifterna skickas via sms eller till angiven 
bostadsadress, alternativt hämtas i kommunhuset. På intranätet finns mer 
information för dig som förtroendevald. 
 
All information från Strängnäs kommun skickas till din kommunala e-post. 
 
Sammanträdeshandlingar för din nämnd når du genom kommunens iPads och 
applikationen lexmeeting. Kommunen kontaktar dig då iPad finns att kvittera ut.  

Information om personuppgiftsbehandlingen  
De personuppgifter som du lämnar till oss behöver vi för att administrera 
utbetalning av arvoden, personlig kommunal e-postadress samt för att lägga in 
dig i kommunens förtroendemannaregister. 
 
Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. Den 
rättsliga grunden för behandlingen är att den utgör ett led i 
myndighetsutövningen.  
 
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter.  
 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det personuppgiftsbiträde vi 
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter 
gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje 
part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig 
att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.  

Personuppgiftsansvarig  
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du 
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina 
uppgifter. Detta gör du enklast genom att mejla: kommunstyrelsen@strangnas.se 

Kontakt 
Kommunens dataskyddsombud nås på mejl: dataskyddsombud@strangnas.se 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att 
inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.  
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Från och med, datum Nämnd och uppdrag (ledamot/ersättare) 

Från och med, datum Nämnd och uppdrag (ledamot/ersättare) 

Från och med, datum Nämnd och uppdrag (ledamot/ersättare) 

Från och med, datum Nämnd och uppdrag (ledamot/ersättare) 

Personnummer  

Efternamn Förnamn 

Bostadsadress Postnr/Ort 

Mobiltelefon Arbetstelefon 

Hemtelefon Parti 

Ansvar* Verksamhet* 

Ansvar* Verksamhet* 

*Fylls i av kommunen.  
 
 
 
 
Underskrift, förtroendevald  Ort, datum 
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