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Tabell med information om personuppgiftsbehandling 
Följande tabell innehåller mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Ändamål för 
behandlingen, personuppgiftstypen och vem som är mottagare av personuppgifter. 

 

Elektroniska verifierande uppgifter 
I tabellen över personuppgiftsbehandlingar används begreppet elektroniska verifierande uppgifter som en beteckning 
på en personuppgiftstyp. Detta begrepp syftar till den kombination av användarnamn och lösenord som tillsammans 
ger en förtroendevald åtkomst till ett eller flera system. Det vill säga de uppgifter som ger en elektronisk verifikation 
på att det är rätt person som försöker komma in i systemet eller systemen. 
 

Metadata från tekniska processer 
I tabellen över personuppgiftsbehandlingar används begreppet metadata från tekniska processer som en beteckning 
på en personuppgiftstyp. Detta begrepp syftar till de uppgifter som på programmatisk (automatisk) väg framställs som 
ett resultat av en teknisk process. I alla dessa fall rör det sig om så kallade loggar. 

 
 

 

# Ändamål för behandling Personuppgiftstyper Mottagare av personuppgifter 

1 Ge allmänheten större 

möjligheter att identifiera 

förtroendevald 

Bildpublicering Allmänheten genom webbplats 

www.vaggeryd.se 

eller sociala medier 

Vaggeryds sociala mediakanaler 

 

2 Ge allmänheten möjlighet att 
kontakta förtroendevald 

Medlemskap i politisk organisation  

Uppdragstyp 

För- och efternamn 
 
Privat telefon (i förekommande fall) 
Privat e-post (i förekommande fall) 

Kommunens e-postadress 

Allmänheten genom webbplats  

https://vaggeryd.tromanpublik.se/ 

 

3 Ge förtroendevald 
ekonomisk ersättning för 
politiskt engagemang 
(arvodesutbetalning) 

Personnummer  

För- och efternamn  

Arbetsgivare 

Arbetsgivarens adress 

Löneuppgifter 

Personuppgiftsansvarig 
kommunstyrelsen, genom 
personal på HR-enheten och 
kanslienheten. 

Uppgifter registreras i HR IT-system  

Utbetalningsuppgifter går till 
Handelsbanken 

4 Förvaltningen ska identifiera 
de förtroendevalda på ett 
korrekt sätt vid 
sammanträden 

Personnummer 

Medlemskap i politisk organisation  

Uppdragstyp 

För- och efternamn  

Uppgifter om allergi 

Kommunens e-postadress 

Chefer, administrativ personal, 
sekreterare och registratorer som 
utför sitt arbete på uppdrag av 
personuppgiftsansvariga 
kommunstyrelsen, miljö- och 
byggnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, socialnämnden, 
teknisk nämnd, barn-och 
utbildningsnämnden samt 
valnämnden. 

Vem som är 
personuppgiftsansvarig för den 
aktuella behandlingen beror på 
vilken nämnd den förtroendevalda 
gör sitt uppdrag för. 

Uppgifter registreras i 
Kommunstyrelsen IT-system för 
förtroendemannahantering och 
möteshantering 

http://www.vaggeryd.se/
https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/press--och-informationsmaterial/sociala-medier.html
https://vaggeryd.tromanpublik.se/
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# Ändamål för behandling Personuppgiftstyper Mottagare av personuppgifter 

5 Förvaltningen ska kunna ta 
kontakt med förtroendevalda 

Medlemskap i politisk organisation  

Uppdragstyp 

För- och efternamn  

Privat e-postadress (i förekommande fall) 
 
Privat telefonnummer  
 
Bostadsadress 
 
Tjänstetelefonnummer (i förekommande fall) 

E-postadress till arbete (i förekommande fall) 

 

 

Chefer, administrativ personal, 
sekreterare och registratorer som 
utför sitt arbete på uppdrag av 
personuppgiftsansvariga 
kommunstyrelsen, miljö- och 
byggnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, socialnämnden, 
teknisk nämnd, barn-och 
utbildningsnämnden samt 
valnämnden. 

Vem som är 
personuppgiftsansvarig för den 
aktuella behandlingen beror på 
vilken nämnd den förtroendevalda 
gör sitt uppdrag för. 

Uppgifterna registreras i IT-
systemet för 
förtroendemannahantering 

6 

Förvaltningen ska kunna 
tillhandahålla digital 
infrastruktur för att 
förtroendevald ska kunna ta 
del av kallelser och 
sammanträdeshandlingar 

Medlemskap i politisk organisation  

Uppdragstyp 

För- och efternamn  

Nummer på läsplatta 

lösenord och användarnamn 

Personuppgiftsansvarig 
kommunstyrelsen, genom 
personal på kanslienheten 
och IT- enheten. 

Kommunstyrelsens IT-system för 
sammanträdes och 
ärendehantering 

Elektroniska verifierande uppgifter #1 
 
Denna personuppgift utgörs av den förtroendevaldas användarnamn och 
lösenord som krävs för åtkomst till applikationen Meetings Plus (Formpipe). 
 
Om den förtroendevalda kvitterat ut en iPad från förvaltningen för att ta del 
av sammanträdeshandlingar räknas även verifierande uppgifter från 
användningen av iPaden in i Elektroniska verifierande uppgifter #1.  

7 Audiovisuell sändning 
av 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Audiovisuell framställning som återger förtroendevald 

Politiska åsikter 

Medlemskap i politisk organisation  

Uppdragstyp 

För- och efternamn 

Allmänheten genom 
webbplats  

Webb-TV från 
kommunfullmäktige - 
Välkommen till Vaggeryds 
kommuns officiella webbplats 
! Här hittar du information och 
nyheter om och från 
kommunen. 

Vaggeryds kommuns 
videokanal (screen9.tv) 

8 Förtroendevald ska 
kunna delta på distans 
på vissa typer av 
sammanträden 

Audiovisuell framställning som återger förtroendevald 

Kommunens e-postadress 

Användarnamn och lösen vid första inloggning 

 

 

Vem som är 
personuppgiftsansvarig beror på 
vilken nämnd den förtroendevalda 
genomför uppdraget för. 

 Elektroniska verifierande uppgifter #2 
Denna personuppgift utgörs av den förtroendevaldas användarnamn och 
lösenord som krävs för åtkomst till applikationen Microsoft Teams en första 
gång. Förtroendevalda ansluter via kommunens e-postadress med länk till 
mötet. Inga verifierande uppgifter för detta ändamål registreras.  IP adress är 
inom kommunens nätverk densamma för alla användare. Om förtroendevald 
ansluter via externt nätverk kan Microsoft, se information om den 
förtroendevaldas IP-adress och MAC-adress vid anslutning till ett Teams-
möte på distans.  

https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/press--och-informationsmaterial/webb-tv-fran-kommunfullmaktige.html
https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/press--och-informationsmaterial/webb-tv-fran-kommunfullmaktige.html
https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/press--och-informationsmaterial/webb-tv-fran-kommunfullmaktige.html
https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/press--och-informationsmaterial/webb-tv-fran-kommunfullmaktige.html
https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/press--och-informationsmaterial/webb-tv-fran-kommunfullmaktige.html
https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/press--och-informationsmaterial/webb-tv-fran-kommunfullmaktige.html
https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/press--och-informationsmaterial/webb-tv-fran-kommunfullmaktige.html
https://vaggerydplay.screen9.tv/
https://vaggerydplay.screen9.tv/
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# Ändamål för behandling Personuppgiftstyper Mottagare av personuppgifter 

9 Förvaltningen ska kunna 
föra protokoll på ett sätt 
som är förenligt med 
kommunallagen 

Politiska åsikter 

Medlemskap i politisk organisation  

Uppdragstyp 

För- och efternamn 

Allmänheten genom att begära ut 
protokoll i enlighet med 
offentlighetsprincipen. 

Allmänheten genom webbplats 
sammanträdesportalen 
(meetings plus) 

Vem som är 
personuppgiftsansvarig för 
behandlingen för detta ändamål 
beror på vilken nämnd den 
förtroendevalda genomför 
uppdraget för. 
 
 

10 Utlämnande av allmänna 
handlingar 

Politiska åsikter 

Medlemskap i politisk organisation  

Uppdragstyp 

För- och efternamn 

Allmänheten. 

Vem som är 
personuppgiftsansvarig för 
behandlingen för detta ändamål 
beror på vilken nämnd den 
förtroendevalda genomför 
uppdraget för. 

11 Kommunen ska ha en 
översikt över vem som har 
loggat in i vilket system för 
att få bättre 
informationssäkerhet och 
för att bättre kunna felsöka 
eventuella problem 

Metadata från tekniska processer #1 
Denna personuppgiftstyp utgörs av logguppgifter om när förtroendevalda har 
loggat in i applikationer Site Vision (intranät) 

Personuppgiftsansvarig 
kommunstyrelsen, genom 
personal på kanslienheten 
och IT- enheten. 

 
 

Microsoft, om den förtroendevalda 
ansluter till ett sammanträde med 
hjälp av applikationen Microsoft 
Teams 

12 Kommunen ska ha en 
översikt över vilka enheter 
som ansluter sig till 
kommunens nätverk för att 
få bättre informations- och 
IT-säkerhet och för att 
bättre kunna felsöka 
eventuella 
problem. 

Metadata från tekniska processer #2 
Denna personuppgiftstyp utgörs av de olika logguppgifter som uppstår och 
lagras i olika nätverksloggar över kommunens nätverk. Dessa uppgifter 
består bland annat av, men är inte begränsade till, vilka enheter som har 
anslutit sig till nätverket och vilka datapaket dessa enheter har överfört och 
tagit emot under tiden de var anslutna till nätverket.  

 

Personuppgiftsansvarig 
kommunstyrelsen genom 
personal på IT-enheten. 

 

https://medborgare.vaggeryd.se/
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