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Djupgranskning, Skyddad identitet 
 
I samverkan med övriga revisorer i länet har vi genomfört en granskning av hur kommunens 
utbildningsenheter hanterar elever som har skyddade personuppgifter.  
 
Det finns många skäl till varför revisorerna väljer att belysa detta område. Det viktigaste motivet är 
naturligtvis att konsekvenserna av bristfällig hantering kan bli mycket allvarliga för den enskilde. I linje 
med att antalet personer med skyddad identitet  i Sverige växer, bedömer vi det som angeläget att 
granska vilken beredskap som finns i Laholm.  I kontakten med kommunen skall dessa elever erhålla 
och uppleva en acceptabel trygghetsnivå. 

Revisionsfrågan som ligger till grund för granskningen är formulerad enligt nedan: 

Finns i verksamheten hos aktuella nämnder en ändamålsenlig hantering av personuppgifter kring 
personer med skyddad identitet? 

Granskningsresultatet från intervjuerna indikerar på att några dokumenterade rutiner inte föreligger 
kring hantering av personer med skyddad identitet. Avsaknaden av dokumenterade och officiella 
rutiner innebär dock inte att frågan inte hanteras av berörd personal, men den praktiska processen 
styrs av informella rutiner som variera mellan utbildningsenheterna. Avsaknaden av dokumenterade 
rutiner skapar en osäkerhet kring processen bland personal på olika nivåer.  

Skolverkets stödmaterial rekommenderar bland annat att en skriftlig heltäckande handlingsplan 
(överenskommelse) upprättas mellan skolan och vårdnadshavaren. 

Utifrån revisionens bedömning av de utbildningsenheter som varit föremål för granskningen, saknas 
det i första hand rutiner kring: 

- vilka ansvarsområden olika tjänstefunktioner har kring hanteringen av skyddade 
personuppgifter 



- vilka frågor som skall diskuteras i en överenskommelse mellan kommunen och 
vederbörande 

- hur överenskommelsen skall dokumenteras 

- hur överenskommelsens innehåll skall nå berörd personal 

- hur hanteringen följs upp 

- hur överlämning av skyddade personuppgifter till externas verksamheter (som saknar 
vedertagna system för mottagande av personuppgifter) genomförs  

Svaret på revisionsfrågan blir således att om en helt ändamålsenlig hantering skall uppnås, krävs det 
att dokumenterade rutiner formuleras och tillämpas.  Avsaknaden av dokumenterade rutiner skall dock 
sättas i relation till att utbildningsverksamheterna tar riskerna på stort allvar.  

Som bilaga finns den kompletta granskningsrapporten.  
 
Vi förväntar oss  

 
att denna granskning ger nämnden underlag och anledning att tillsammans med 
verksamhetsansvariga analysera och dra slutsatser som leder till fortsatt utveckling av hanteringen av 

elever med skyddade personuppgifter 
 
att vi under 2012 på lämpligt sätt blir informerade om resultatet av sådana överläggningar. 
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