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Ansvarsförbindelse – digital kommunikation 

 

 

Ansvarsförbindelse för användning av Kristianstads kommuns digitala resurser 

och medgivande att hantera personadresserad post  

För att få tillgång till utrustning för digital kommunikation ska förtroendevalda, medarbetare, praktikanter      

och andra, som inte har skrivit på ett anställningsbevis,  signera en ansvarsförbindelse. Den som har  

undertecknat ett anställningsbevis har redan förbundit sig att följa instruktionerna för digital kommunikation. 

Du är, som användare, ansvarig för att du följer kommunens instruktion för digital kommunikation. Med detta 

menas bl a att du ska behandla den information du arbetar med och dina användaruppgifter i enlighet med de 

lagar, regler och anvisningar som gäller.  

Innan du signerar ansvarsförbindelsen ska du ha läst och förstått innebörden av Kortversion – Instruktion för 

digital kommunikation på www.kristianstad.se/lokalastyrdokument  där du också har tillgång till riktlinjer om 

informationssäkerhet i Kristianstads kommunkoncern och du ska ha getts möjlighet att ställa frågor.  

All inkommande post, såväl e-post som vanlig post och fax,  ska hanteras så snart som möjligt, normalt samma 

dag som den inkommer till förvaltningen. 

Genom att signera denna ansvarsförbindelse försäkras att  

 jag har tagit del av instruktion för användande av digital kommunikation 
 jag förbinder mig att följa de regler och anvisningar som gäller för digital kommunikation 
 jag medger att vid min frånvaro får personadresserad e-post, vanlig post och inkommande fax 

hanteras av registrator eller annan som utsetts i förvaltningen 
 

Jag har tagit del av informationen.   

Datum: 

Namn   Namnförtydligande 

________________________________________________________________________________ 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 

Kristianstads kommun, kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter behandlas för att 

handlägga din anställning. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att 

efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som finns om dig. Felaktiga eller  missvisande 

uppgifter ska omgående rättas av kommunen. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina 

personuppgifter raderade, begränsade eller överförda. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter 

på www.kristianstad.se/personuppgifter . Kontakt till kommunens dataskyddsombud 

dataskyddsombud@kristianstad.se. Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på 

hur dina personuppgifter behandlas. 
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