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Integritetspolicy 
 
I den här policyn kan du läsa om vad som gäller för hanteringen av personuppgifter i 
Kungsbacka kommun. Policyn syftar till att värna den personliga integriteten och gäller 
för kommunens nämnder, kommunstyrelse, bolag och stiftelse.  

 

1. Syfte  
Syftet med Kungsbacka kommuns integritetspolicy är:  

• att de som vänder sig till Kungsbacka kommun ska känna sig trygga med att deras personuppgifter 
hanteras på ett respektfullt sätt,  

• att kommunen inte hanterar personuppgifter i onödan, och  
• att de personuppgifter som kommunen hanterar inte riskerar att hamna i orätta händer.  

 
2. Rättigheter  
Kungsbacka kommun ska vara tillmötesgående och förberedd på att hjälpa registrerade att tillvarata sina 
rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 
 

3. Kommunstyrelsens uppgift 
Av det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder framgår att varje nämnd är 
personuppgiftsansvarig enligt Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR) för de 
personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. Varje bolag och stiftelse är på motsvarande sätt 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom dess verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen ska leda, samordna och ha uppsikt över kommunens arbete med att uppfylla kraven i 
dataskyddsförordningen och de nationella dataskyddsbestämmelserna. 
 
Kommunstyrelsen ska utfärda riktlinjer för att säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter på ett 
korrekt och likvärdigt sätt. Kommunstyrelsen har till uppgift att definiera ansvaret mellan kommunstyrelsen 
och de övriga nämnderna avseende de personuppgifter som: 
 

• behandlas för en annan nämnds räkning, 
• behandlas inom ramen för ett gemensamt personuppgiftsansvar, 
• behandlas på liknande sätt oavsett personuppgiftsansvar. 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 9 november 2021 § 142, KS 2021-00691 

Gäller från: 9 november 2021 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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