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Sammanfattning 

Revisionen i Laholm har granskat hur förskolan, grundskolan, gymnasiet, ungdomslotsen och vuxenutbildningen 
hanterar elever med skyddade personuppgifter. Motsvarande granskning har genomförts i Hallands kommuner 
samt i Region Halland. 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 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.  

 

 

 

 

 

 



Bakgrund 

Uppgifter inom folkbokföringsverksamheten är i regel offentliga enligt 22 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en person eller någon närstående kan 
lida skada eller men om uppgifter om personen lämnas ut. Skyddad identitet är en metod för att skydda 
personer som är utsatta för ett konkret och allvarligt hot. ”Skyddade personuppgifter” är en samlingsrubrik som 
Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade 
personuppgifter.  

Inom vård- och omsorg och inom hälso- och sjukvården finns regler beträffande sekretess kring enskildas 
förhållanden. Information om personuppgifter i allmänhet omfattas inte av samma sekretess. Även inom förskola, 
fritidsverksamhet, grund- och gymnasieskola och komvux hanteras personuppgifter. För en person med skyddad 
identitet kan det innebära stora risker och konsekvenser om identiteten hanteras eller lämnas ut felaktigt. 

Samtidigt måste myndigheter i vissa fall lämna uppgifter till andra myndigheter för att dessa ska kunna utföra sitt 
uppdrag och även samverka med andra verksamheter som en del i sitt arbete. Det är då angeläget att rutiner för 
att hantera skyddad identitet fungerar även i sådana situationer.  

Kommunrevisorerna i Halland samt i Region Halland har granskat hur respektive verksamhet och organisation 
hanterar personer med skyddade identitet.  

Skyddad identitet 

Sekretessmarkering innebär att persondatauppgifterna "mörkas" genom att en varningssignal sätts i 
folkbokföringsdatabasen. Skatteverket beslutar om detta. Polis eller social myndighet bör lämna intyg. 
Omprövning sker i regel varje år. Namnet får bara lämnas ut efter noggrann prövning. Sekretessmarkeringen 
motsvarar i princip den hemligstämpling som, enligt offentlighets- och sekretesslagen, kan åsättas en allmän 
handling.  

Kvarskrivning innebär att när en person flyttar, så förblir han fortfarande skriven på sin gamla adress och den 
nya adressen registreras inte i folkbokföringen. Skatteverket beslutar och gäller i treårsperioder. 
Omständigheterna ska motsvara de som står i lagen om besöksförbud.  

Fingerade personuppgifter innebär att personen får en helt ny identitet (nytt namn och personnummer). 
Detta bereds av Rikspolisstyrelsen och beslutas av Stockholms tingsrätt. Kopplingen mellan identiteterna finns 
bara hos Rikspolisstyrelsen. Detta är enda sättet att få nytt personnummer. Varje år kommer omkring 40 
ansökningar. På 16 år har cirka 50 ärenden godkänts. I de allra flesta fallen är det kvinnor som får fingerad 
identitet. Personerna står då under mycket allvarliga hot, till exempel när det är fråga om hedersrelaterat våld.  

Särskilt personskydd - Vittnesskydd. Rikskriminalpolisen utreder detta oftast i samband med fall av grov 
brottslighet. Vittnena kan själva ansöka om nytt namn och/eller kvarskrivning.  

Antal svenskar med skyddade uppgifter, utgör enligt sydsvenskan.se.  

1993 - 4700 personer  

2003 - 9082 personer  

2007 - 11000 personer  

2008 - 11500 personer  

2009 - 13000 personer  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fingerade_personuppgifter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fingerade_personuppgifter
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretessmarkering&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skatteverket
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvarskrivning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fingerade_personuppgifter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rikspolisstyrelsen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_tingsr%C3%83%C2%A4tt
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A4rskilt_personskydd&action=edit&redlink=1


 

Inledning och ramverk 

Syfte och motiv 

Syftet med granskningen är att undersöka hur kommunen arbetar med frågor (rutiner, hantering etc) som rör 
skyddade personuppgifter. Det finns många skäl till varför revisorerna väljer att belysa detta område enligt 
ovanstående bakgrund. 

För att ta ett lokalt exempel från Laholm så utgör vårt invånarantal ungefär 0,25 % av landets totala befolkning. 
Om antalet personer med skyddade personuppgifter i Sverige fortsätter växa i samma takt, så finns det teoretiskt 
över 35 personer i kommunen som lever med någon typ av hotbild.  I kontakten med kommunen skall dessa 
personer erhålla en acceptabel trygghetsnivå.  

Kommunal verksamhet kännetecknas av en öppenhet, där information generellt är tillgänglig för allmänheten. 
Dessa förutsättningar skapar system och strukturer som tillgodoser kravet på offentlighet. I de undantagsfall där 
avvikelser förekommer i termer av sekretess, finns det risker att rutiner för detta inte finns eller tillämpas 
felaktigt. Konsekvenserna av en felaktig hantering av skyddade personuppgifter kan bli mycket allvarliga. Detta är 
huvudanledningen till att denna granskning genomförs i Laholm (och i övriga halländska kommuner).  

Nedan angivna revisionsfråga ligger till grund för granskningen: 

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

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och 
bedömningar.  

Revisionskriterier: 

- Dokumenterade  rutiner finns 

- Rutinerna är kända och tillämpas på ett riktigt sätt. 

De referenser som ligger till grund för rapporten anges i referenslistan. Skolverkets stödmaterial rekommenderar 
att en skriftlig heltäckande handlingsplan upprättas mellan skolan och vårdnadshavaren, där båda parter tydligt 
vet sina åtaganden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Metod  

Riskbedömning 

Vår riskbedömning anges nedan, vilken ligger till grund för valt granskningsområde. Riskbedömningen utgår från 
två variabler, konsekvens och sannolikhet. Revisorerna finner att båda variablerna ligger på en relativt hög nivå 
inom segmentet skola och utbildning. Konsekvenserna av felaktigt hanterade personuppgifter kan bli värsta 
tänkbara. Detta gäller dock samtliga kommunala verksamheter, vilket medför att det är sannolikhetsfaktorn som 
är relevant i denna riskbedömning.  

Sannolikheten för ett tillbud inom utbildningsverksamheter påverkas av en rad faktorer. I exempelvis förskolan 
går det inte att ställa krav på att barnen själva ska förstå vad en eventuell hotbild kan innebära. Detta gäller till 
viss del även på grundskolan, vilket medför att vårdnadshavare och skolpersonal har ett stort ansvar. Myndiga 
elever på gymnasiet eller i vuxenutbildningen har helt andra möjligheter att bestämma själva hur en eventuell 
hotbild ska hanteras. Hur eleven generellt (oavsett ålder och medvetenhet) agerar utifrån rådande situation 
påverkar sannolikheten för tillbud väsentligt. 

En annan faktor är skolans möjligheter att skapa och tillämpa rutiner. Laholms kommun har inget gemensamt 
styrdokument som anger hur denna fråga skall angripas. Exempelvis handlingsprogrammet För skydd mot 
olyckor, belyser främst andra typer av tillbud. Ingen berörd nämnd anger heller några specifika kontrollmoment 
för hantering av skyddade personuppgifter i internkontrollplanerna (vissa systemkontroller av behörighet 
förekommer). Således minskar också benägenheten att upprätta skriftliga rutiner lokalt på utbildningsenheterna 
om det inte finns några riktlinjer centralt i kommunen eller i nämnden.  

En tredje viktig faktor är skolans generella verksamhet. En elev har i sin vardag kontakt med lärare, rektorer, 
studie- och yrkesvägledare, hälsovårdspersonal etc. Skolan bedriver inte bara undervisning i klassrummet utan 
arrangerar studiebesök och utflykter samt har kontakt med media, föräldrar och annan kommunpersonal. 
Verksamheten är fysiskt öppen, varierad och har många intressenter. Sannlikheten för tillbud ökar i en dynamisk 
miljö.  

Offentlighetsprincipen medför också att allmänheten generellt har tillgång till nästan all information om elever. 
Då sekretesskyddade uppgifter förekommer kräver det en annorlunda hantering, och då finns det risk att misstag 
sker, speciellt om vedertagna rutiner inte finns. 

Revisionen valde således att granska förskolan, grundskolan, gymnasiet, ungdomslots och vuxenutbildningen 
(ungdomslotsen är inte någon formell utbildningsenhet, men samverkar kontinuerligt med 
utbildningsverksamheter samt har erfarenhet av personer med skyddade personuppgifter).  Nedan angivna 
metodik applicerades.  

Genomförande 

Som ett första led i granskningen studerades områdets referensram. Förutom det som anges ovan under rubriken 
bakgrund, finns det ett stödmaterial från skolverket, ”Unga med skyddade personuppgifter”, som på ett 
heltäckande sätt belyser frågan ur elevernas, lärarnas och skolledningens perspektiv.  Även Skatteverkets 
”Vägledning för hantering av sekretessmarkerade personuppgifter i offentlig förvaltning” samt Datainspektionens 
”Checklista för skolor” studerades. Alla dessa referenser har sin utgångspunkt i olika lagtexter.  

Revisionsmetodiken har, förutom studierna ovan, uteslutande handlat om intervjuer. Chefer/tjänstemän i 
berörda nämnder, rektorer, lärare, teamassistenter och IT-pedagoger har bidraget med empiri. I första hand har 
de största (högst elevantal) utbildningsenheterna varit föremål för granskningen.  

Intervjuerna har utgått från de frågeställningar som gemensamt formulerats av revisorerna i Halland, nedan 
anges några exempel: 

 Förekommer det att i din verksamhet finns personer med skyddad identitet? 

 Finns dokumenterade rutiner för hur detta ska hanteras? 



 Känner din personal till eventuella dokumenterade rutiner? 

 Hur hanteras personuppgifter för en person med skyddad identitet inom er enhet? 

 Hur hanteras personuppgifter för en person med skyddad identitet vid behov av kontakt med andra 
förvaltningar, myndigheter eller kommuner? 

Rapportens slutsatser grundar sig på de intervjuer som gjorts inom ramen för detta granskningsprojekt. En 
kvalitativ undersökningsmetod har applicerats vilket innebär att alla verksamheter inte har varit föremål för 
undersökningen. Hänsyn till detta har tagits när slutsatserna formulerades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat av granskningen 

Nedan anges slutsatserna från de intervjuer som genomförts.  

Elever med skyddade personuppgifter finns 

Det förekommer elever/personer som har skyddade personuppgifter i Laholms kommun. Mer än hälften av de 
skolor/verksamheter som varit föremål för granskningen uppger att någon eller några (aldrig fler än fem elever 
per enhet) elever/personer har skyddade personuppgifter. Dessa elever förekommer i hela utbildningssystemet 
(från förskola till vuxenutbildningen).  

En avsaknad av dokumenterade rutiner föreligger 

Inget intervjuobjekt har kunnat presentera några heltäckande dokumenterade rutiner som belyser hanteringen av 
elever med skyddade personuppgifter. Det som finns är blanketter, se bilagor, som syftar till att 
vårdnadshavaren/vederbörande skall ange om skolan exempelvis får publicera fotografier på eleven, figurera på 
klasslistor eller om personuppgifter får vara tillgängliga i skolans info-katalog. Mycket av hanteringen av 
personuppgifter sker via teamassistenterna på respektive utbildningsenhet.  

Beträffande extern informationsöverföring så fungerar det väl om verksamheterna har rutiner för att ta emot 
personuppgifter, vilket ofta statliga myndigheter som CSN eller Arbetsförmedlingen har. Men om exempelvis en 
skola, utan dessa rutiner, i en annan kommun skall erhålla skyddade personuppgifter från Laholm, så uppstår en 
viss osäkerhet. Intervjuobjekten nämner olika alternativ. En del överlämnar bara information muntligen, fysiskt 
på plats hos aktuell verksamhet. Andra väljer pappershantering, man skickar information på fysiska dokument. 
Någon anser att telefonkommunikation är att föredra. En tveksamhet finns beträffande digital 
informationsöverföring. Att exempelvis skicka skyddade personuppgifter via mail, är helt uteslutet för de flesta.  

Chefer/rektorer/tjänstemän skapar vissa förutsättningar för hanteringen 

En vanlig åtgärd från rektorer och skolledning är att stödmaterialet från Skolverket distribueras till personalen.  
Åtskilliga intervjuobjekt har haft stödmaterialet fysiskt till hands vid samtalet. Någon enstaka har även hänvisat 
till Skatteverkets rekommendationer.  

Några rektorer anger att de regelbundet försäkrar sig om att frågan om skyddade personuppgifter inkluderas i 
agendan när personal/lärare/arbetslag har möten/konferenser. Syftet är att ständigt uppmärksamma 
medarbetarna på dessa elever och deras situation. 

Utbildning/kurser har vid något tillfälle erbjudits och arrangerats beträffande skyddad identitet. Centralt från 
barn- och ungdomskontoret tillhandahålls även rådgivning om frågor och tveksamheter uppstår i 
verksamheterna.  

Personalen hanterar elever med skyddad identitet, dock utan formella rutiner 

Om en elev/person med skyddade personuppgifter skrivs in på en utbildningsenhet inom kommunen, så inleds i 
regel en dialog mellan verksamheten (ofta klassföreståndare/mentor eller rektor) och 
vårdnadshavaren/vederbörande. Detta samtal ligger till grund för en överenskommelse om hur situationen skall 
hanteras, utifrån hotbildens storlek. Delar av detta anges på bifogade blanketter, men generellt finns det inga 
skriftliga överenskommelser som dokumenterar vad skolan respektive vårdnadshavaren/vederbörande har för 
åtaganden.  

Överenskommelsens innehåll måste sedan spridas till berörd personal. Lärare och övriga medarbetare måste få 
den information som är nödvändig. Informationsöverföringen sker ofta i samband med arbetslagsmöten eller 
arbetsplatsträffar. Den överenskommelse som sker enligt ovan berör också teamassistenterna. De måste veta vilka 
administrativa sammanhang som eleven bör och inte bör figurera i. 

De IT-system som används är direkt kopplade till folkbokföringsregistret. Systemen är konstruerade för att säkert 
kunna administrera personuppgifter. Exempelvis syns en gul varningstriangel direkt om en sekretessbelagd 



personuppgift figurerar i ett ärende. Nya/vikarierande teamassistenter får alltid en grundlig introduktion om 
dessa frågor, bland annat av personal från IT-enheten. 

IT-enheten arbetar också med att dela ut behörigheter och licenser. Det sker en kontinuerlig översyn kring vilka 
personer som behöver tillgång till elevinformation. Enligt intervjuobjekten så uppdateras detta regelbundet, 
ambitionen är att ingen ska ha mer behörighet än nödvändigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bedömning och analys 

I revisionsfrågan belyses bara om personuppgifterna hanteras ändamålsenligt, det vill säga den administrativa 
delen av området. Denna rapport har dock vidgat ramarna så att även den mer fysiska aspekten av hanteringen 
integreras, i linje med exempelvis Skolverkets rekommendationer. Skolverkets stödmaterial är inte tvingande 
(men det finns en anledning till att materialet har upprättats) på så sätt att det är ett absolut krav med 
dokumenterade rutiner för elever med skyddade personuppgifter. Det är dock ett krav att personuppgifterna 
hanteras på ett säkert vis.  

Mot bakgrund av det faktum att det förekommer elever/personer med skyddade personuppgifter, så är det befogat 
att dokumenterade rutiner finns och tillämpas. När dokumenterade rutiner saknas så skapas informella rutiner 
för hanteringen. En del skolor har regelbundet haft elever med skyddade personuppgifter, där är de informella 
rutinerna naturligtvis mer inarbetade. Skolor och skolpersonal utan erfarenhet har således mer begränsad 
kunskap om frågan och området. Enligt Skolverket så bör även skolor utan elever med skyddade personuppgifter, 
ha en beredskap (inte minst ändamålsenliga IT-system) för frågan.  

Ett ansvarsområde som en chef har, oavsett nivå, är att kontinuerligt se till att berörd personal känner till vilka 
regler och rutiner som gäller. Inom utbildningsområdet är det en grannlaga uppgift då skolan både är lokalt och 
statligt styrd. Dessutom är detta ett område som långt ifrån berör alla elever, vilket gör att just dessa rutiner har 
en benägenhet att placeras i periferin.  

Med dessa ord ska man inte dra slutsatsen att frågan inte hanteras. Chefer och rektorer skapar vissa 
förutsättningar för berörd personal att skydda dessa elever/personer, men insatserna har ännu inte resulterar i 
några dokumenterade rutiner, vilket krävs för kvalitetssäkra den praktiska hanteringen.   

En central utgångspunkt  i processen är kommunikation. Det är således bra att det förekommer dialoger mellan 
utbildningsenheten och vederbörande. Det är bara vårdnadshavaren/eleven som vet vilken hotbild det rör sig om 
och vilken hantering som krävs. Skolan måste vara lyhörd gentemot vårdnadshavarens (vederbörandes) 
önskemål. Även när det gäller externt överlämnad information så beaktas vårdnadshavarens/vederbörandes 
behov. Exempelvis skrivs det övergångsdokument för varje elev när förskolan ersätts av skolan och förskoleklass. 
Förskolan kan inte lämna någon information vidare utan vårdnadshavarnas samtycke. 

Enligt Skolverkets rekommendationer är det dock viktigt att en överenskommelse täcker in alla möjliga 
situationer som kan uppstå. I stödmaterialet anges vilka frågor som skolan och vårdnadshavaren bör dryfta, se 
bilaga. En del frågor kräver en strategi som både parter måste enas om. Av naturliga skäl så anpassas 
överenskommelse efter elevens ålder och medvetenhet om hotbilden.  

För att på ett någorlunda heltäckande vis kunna göra en överenskommelse, krävs det att åtskilliga frågor 
diskuteras. Som underlag bör någon form av checklista användas. I samband med intervjuerna har inget 
underlag/checklista presenterats. Detta krävs, med största sannolikhet, för att kvalitetssäkra det praktiska 
arbetet. Förutom blanketterna har ingen dokumentation på en överenskommelse presenterats, vilket tyder på att 
detta i regel görs muntligt. 

En annan svårighet är att kommunicera ut överenskommelsens innehåll. Först när respektive lärare, 
teamassistent, rektor etc har rätt information så översätts överenskommelsen i praktiken. Ofta behöver inte alla 
berörda ha samma mängd information. Arbetslivets verklighet är dessutom dynamisk och innehåller 
organisationsförändringar (vikariat, nyanställningar etc). Innehållet i överenskommelsen måste hela tiden vara 
känt. Detta är en stor utmaning. Generellt finns det fördelar med att begränsa informationen om dessa elever, då 
minskar risken för att uppgifter hamnar i fel händer. Samtidigt är det en förutsättning att all berörd personal har 
kännedom om omständigheterna. Varje fall är unikt. Varje elev med en hotbild ska kunna känna sig trygg och 
säker, vilket även kräver att hanteringen följs upp. Rutiner inom detta komplexa område måste sannolikt 
utvecklas och uppdateras över tiden. Angivna referenser ger bra förutsättningar för rutinkonstruktioner, inte 
minst för elevadministration.  

Skolverkets förslag till handlingsplan belyser både den mer fysiska hanteringen av aktuell hotbild, men också just 
administrativa frågor. Det är teamassistenterna som har tillgång till eventuella skyddade personuppgifter, och 



denna yrkeskategori spelar en viktig roll i sammanhanget. Både när personuppgifter administreras internt, men 
även när informationen skall överföras till externa verksamheter.  

De teamassistenter som varit föremål för granskningen har visat ett stort engagemang kring dessa frågor. De har 
upplevts som välinformerade och medvetna om riskerna med att felaktigt hantera personuppgifter. Dock är en 
avsaknad av formella rutiner till nackdel även här (inte minst i kontakten med externa verksamheter utan rutiner 
för mottagande av skyddade personuppgifter), om en maximal trygghet för eleverna skall uppnås. Exempelvis så 
rekommenderar Datainspektionen att skolorna har interna skriftliga regler för vilken anställd som får läsa vad, 
beträffande elevernas personuppgifter.  

Vilken administrativ behörighet respektive anställd ska eller inte ska ha, tangerar också frågan om 
ansvarsfördelningen. Rektorer, lärare och teamassistenter är tre huvudrollsinnehavare, men vad som förväntas av 
respektive grupp är otydligt. Det är viktigt att varje yrkeskategori vet hur den enskilda pusselbiten bidrar till en 
trygg helhetsbild för eleven som lever under hot.  

De flesta intervjuobjekten, oavsett nivå och funktion, har uttryckt ett påtagligt ansvarstagande, berörd personal 
förstår allvaret och strävar efter att personer som lever med en hotbild ska känna sig trygga. Samtidigt finns det en 
önskan om att problematiken skall uppmärksammas ytterliggare så att hanteringen följer vedertagna rutiner. 
Eleven eller vårdnadshavaren kan ställa den befogade frågan om vilka rutiner som den specifika skolan har 
beträffande elever med skyddad identitet. Då är det önskvärt att kommunens representant har ett bra svar 
tillhands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slutsatser 

De resultat och bedömningar som erhållits skall sättas i relation till aktuell revisionsfråga: 

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

För att kunna besvara revisionsfrågan måste ändamålsenligheten definieras. Utifrån angivna referenser har chefer 
och personal olika ansvarsområden som måste beaktas för en säker hantering av elever med skyddade identiteter. 
Chefer, rektorer och berörda tjänstemän har till uppgift att skapa rutiner, förankra dem samt följa upp hur de 
efterlevs och fungerar. Personalen (lärare, teamassistenter etc) ansvarar för att den praktiska hanteringen så att 
alla arbetsuppgifter inom detta område genomförs enligt de rutiner som skapas.  

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  

Även om en avsaknad av dokumenterade rutiner föreligger, så hanteras personer med skyddad identitet utifrån 
informella rutiner som ger vederbörande skydd. Inte minst på grund av att berörd personal är medveten om 
riskerna och därav har ett engagemang för dessa elever. Svaret på revisionsfrågan blir dock att om en helt 
ändamålsenlig hantering skall uppnås, krävs det att dokumenterade rutiner formuleras och tillämpas.  

Vår rekommendation är således att formella rutiner formuleras för hantering av personer med skyddad identitet. 
Det finns utmärkt stödmaterial från bland annat Skolverket, Skatteverket och Datainspektionen. Med detta som 
underlag finns det goda förutsättningar att kunna upprätta rutiner. Ambitionen bör vara att utforma rutiner som 
både BUN och KUN kan använda. Vidare skulle respektive nämnd, utifrån en egen riskanalys, kunna göra en 
bedömning av om det finns skäl att utöka sin interkontrollplan med ett kontrollmoment avseende hantering av 
skyddade identiteter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilagor 

Skolverkets förslag till handlingsplan.  

Två exempel på blanketter om medgivande till att personuppgifter används i verksamheten. 
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