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Sammanfattning Halland 
Denna rapport är en sammanfattning av granskningarna i Region 
Halland och i kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg. Hylte 
Halmstad och Laholm. För varje kommun och regionen finns enskilda 
rapporter.  I denna rapport har resultatet sammanfattats för Halland. 
Nedan redovisas även sammanfattningarna ur de enskilda rapporterna 
för Regionen och respektive kommun. 

Den genomförda granskningen visar att det i Region Halland och kommunerna i 
Halland finns en i huvudsak ändamålsenlig hantering kring personer med skyddad 
identitet. Det finns en riskmedvetenhet hos den personal som berörts i 
granskningen. Dock framgår att det i vissa fall, om dokumenterade gemensamma 
rutiner saknas, kan uppstå viss osäkerhet och olikheter i hanteringen.  

Det är främst i verksamheter som förskola och skola som förekomsten av personer 
med skyddad identitet är vanlig. Men även inom sjukvården och socialtjänsten är 
förekomsten återkommande om än inte frekvent. 

I Region Halland finns dokumenterade regionövergripande rutiner och dessa är 
kända i organisationen. I Halmstads kommun finns förvaltningsspecifika rutiner 
och dessa är kända och används i verksamheterna. I Kungsbacka kommun finns i 
viss mån förvaltningsspecifika rutiner vilka är kända och används. I Hylte, Varberg, 
Laholm och Falkenberg saknas förvaltningsvisa eller kommunövergripande 
dokumenterade rutiner.  

Personer med skyddad identitet kan bli föremål för kontakter i många olika 
verksamheter i Regionen och kommunerna vilket kan innebära stor risk för enskild 
om hanteringen blir felaktig. Barn och unga är den största riskgruppen eftersom de 
i många fall inte själva kan bevaka sitt skydd. Det finns anledning att överväga att 
kommunerna i likhet med Regionen utarbetar kommunövergripande rutiner som 
sedan vid behov kan kompletteras med förvaltnings- eller verksamhetsspecifika 
rutiner. 
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Bakgrund och revisionsfråga 
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. År 2003 fanns 
det 9082 personer med skyddade personuppgifter. År 2009 hade dessa ökat till ca 
13 000 personer. 

Inom socialtjänst, vård och omsorg och inom hälso- och sjukvården finns regler 
kring sekretess kring enskildas förhållanden. Uppgifter om personuppgifter 
omfattas inte av samma sekretess. Inom dessa verksamheter hanteras en stor 
mängd personuppgifter. 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 myndigheter 
som en del i sitt arbete. Det är då angeläget att rutiner för att hantera skyddad 
identitet fungerar även i samverkan. 

Revisorerna i kommunerna i Halland och i Region Halland har gett uppdrag att  
granska hanteringen kring skyddad identitet. 

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

Revisionskriterier: 

- Dokumenterade  rutiner finns 

- Rutinerna är kända och tillämpas på ett riktigt sätt. 

Metod och genomförande: 

Regionen och respektive kommun har genomfört egna granskningar och även valt 
vilka verksamheter som ska granskas.  

Intervjuer och enkäter har baserats på en gemensam intervjuguide för hela länet. 
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Skyddad identitet 
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.  

Sekretessmarkering innebär att persondatauppgifterna "mörkas" genom att en 
varningssignal sätts i folkbokföringsdatabasen. Skatteverket beslutar. 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. 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.  

I samband med granskningen har Skatteverket lämnat uppgift om antal personer 
med skyddad identitet i folkbokföringen i Halland och Västra Götaland (uppgifter 
kan inte redovisas bara för Halland). I september år 2010 fanns 1916 personer i 
Halland och Västra Götaland med skyddad identitet. 
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Stödmaterial från Skolverket kring 
skyddad identitet 
Under hösten 2011 har Skolverket på uppdrag av regeringen gett ut ett stödmaterial 
”Unga med skyddade personuppgifter”.  Avsikten är att ge stöd till alla 
verksamheter som kommer i kontakt med unga med skyddade personuppgifter. 

Materialet bygger på dels fakta kring skyddade personuppgifter, dels på intervjuer 
med unga som levt med skyddad identitet. Materialet är lättläst och lämpar sig för 
alla som i sitt yrke möter unga med skyddad identitet. 

Granskningsresultat 

Region Halland 
Revisorerna i Region Halland har uppdragit åt PwC att göra en granskning kring 
hantering av personer med skyddad identitet. 

Granskningen har genomförts via dokumentstudier och intervjuer vid Hallands 
sjukhus, Närsjukvården och Psykiatrin. 

Granskningen visar att det finns övergripande dokumenterade rutiner i Region 
Halland kring hantering av skyddad identitet. Rutinerna är kända av samtliga som 
intervjuats. 

Bedömningen är att det i Region Halland finns en ändamålsenlig hantering av 
personuppgifter kring personer med skyddad identitet. Personalen har stor 
medvetenhet kring riskerna med hanteringen av personer med skyddad identitet. 

Med tanke på att personer med skyddad identitet ökar generellt i samhället 
framhålls i granskningen att det är positivt att regionen valt att ha region-
övergripande riktlinjer som är lätt tillgängliga för all personal på intranätet. 
Personer med skyddad identitet kan bli föremål för kontakter i många olika 
verksamheter i Regionen och det innebär stor risk för enskild om hanteringen blir 
felaktig. Barn och unga är den största riskgruppen eftersom de i många fall inte 
själva kan bevaka sitt skydd. 

Kungsbacka kommun 
Revisorerna i Kungsbacka kommun har uppdragit åt Ernst & Young att genomföra 
en granskning för att bedöma om det finns en ändamålsenlig hantering kring 
personer med skyddad identitet i kommunen. Granskningen har avgränsats till 
förvaltningen för För & Grundskola, förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 
samt förvaltningen för Individ & Familjeomsorg. Skriftliga frågor har tillställts 
förvaltningarna.  
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Den genomförda granskningen visar  att förvaltningarna har rutiner för att hantera 
personer med skyddad identitet även om en utveckling och omarbetning av 
rutinerna pågår. Det bedöms finnas en medvetenhet hos förvaltningarna kring 
sekretess och personuppgiftsskydd i hanteringen av personuppgifter.  

Bedömning utifrån den översiktliga granskningen är att förvaltningarna i stort har 
en ändamålsenlig hantering av personuppgifter kring personer med skyddad 
identitet. Det är positivt att Förskola & Grundskola tillsammans med Gymnasie & 
Vuxenutbildning har påbörjat ett arbete för att utveckla en förvaltningsgemensam 
rutin för att säkerställa att skolorna har en enhetlig och rättssäker hantering. Vi 
bedömer att förvaltningarna i enlighet med det arbete som påbörjats bör utveckla 
handlingsplaner för hur rutinerna ska kommuniceras och implementeras.  

Varbergs kommun 
Revisorerna i Varbergs kommun har som en del i en samverkansgranskning med 
kommunerna och Regionen i Halland uppdragit år PwC att genomföra en 
granskning kring hanteringen kring personer med skyddad identitet. Granskningen 
har avgränsats till Socialnämndens och Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. 

I granskningen bedöms att det i Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden 
finns en ändamålsenlig hantering kring personer med skyddad identitet. Dock 
saknas dokumenterade förvaltningsövergripande rutiner och det är därför angeläget 
att Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden skapar sådana . 

I granskningen framhålls att personer med skyddad identitet blir allt vanligare i 
samhället och att det kan finnas anledning för de granskade nämnderna att initiera 
hos Kommunstyrelsen att överväga kommungemensamma rutiner och anvisningar 
kring hantering kring personer med skyddade personuppgifter och att dessa rutiner 
utgör en del i kommunens gemensamma ledningssystem. Dessa kan sedan 
kompletteras med förvaltningsvisa rutiner om behov finns. 

Falkenbergs kommun  
Revisorerna i Falkenbergs kommun har uppdragit åt Deloitte att genomföra en 
granskning för att bedöma om det finns en ändamålsenlig hantering kring personer 
med skyddad identitet i kommunen. Granskningen har avgränsats till 
Socialförvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen.  

Inom Barn- och ungdomsförvaltningen finns en relativt hög kunskapsnivå om hur 
personer med skyddad identitet ska hanteras. Inom Socialförvaltningen är vår 
bedömning att det finns en större osäkerhet bland personal och chefer varmed den 
enskilde individen med skyddad identitet löper en större risk för felaktig hantering.   

Inom såväl Socialförvaltningen som Barn- och Ungdomsförvaltningen är 
bedömningen att det till viss del finns rutiner, såväl skriftliga som muntliga, för hur 
personer med skyddad identitet ska hanteras. Det saknas dock centralt upprättade 
skriftliga rutiner för hanteringen (inom förvaltningen och kommunen), vilket är 
väsentligt för att hanteringen ska bli ändamålsenlig och enhetlig inom kommunens 
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förvaltningar. Organisationen efterfrågar inte bara skriftliga rutiner utan det har 
även framkommit att utbildning inom ämnet behövs för att sådana skriftliga rutiner 
ska ge önskad effekt.  

Hylte kommun 
Revisorerna i Hylte kommun har uppdragit åt Ernst & Young att genomföra en 
granskning kring skyddad identitet. 

I Hylte kommun har följande verksamheter granskats: 

 Arbets- och näringslivskontoret som svarar för arbetsmarknad och 
försörjning, vuxnas lärande, näringslivsfrågor, fritid och folkhälsa samt 
vuxenverksamheten inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Ansvarig 
nämnd är Arbets- och näringslivsnämnden. 

 Barn- och ungdomskontoret som svarar för förskola, fritidsverksamhet, 
grund- och gymnasieskola samt barn- och ungdomsverksamheten inom 
individ- och familjeomsorgen (IFO). Ansvarig nämnd är Barn- och 
utbildningsnämnden. 

 Personalenheten som ingår i kommunledningskontoret. Ansvarig nämnd är 
Kommunstyrelsen. 

Vår bedömning är att det bland dem som intervjuats finns hög medvetenhet om vad 
skyddad identitet innebär och vikten av att sådan information hanteras varsamt. 
Eftersom det hittills har funnits relativt få ärenden med skyddad identitet har det 
inte förelegat något behov av att arbeta fram en rutin för hur sådana ärenden ska 
hanteras.  

Vi ser dock att det är angeläget att kommunen har beredskap för att kunna hantera 
situationer och ärenden med skyddad identitet. Det kan med fördel ske genom en 
nedtecknad och kommunövergripande rutin. Angeläget är också att personalen får 
utbildning i vilka former som finns för skyddad identitet, hur den skyddade 
identiteten kommuniceras till kommunen samt vad som måste beaktas i 
ärendehanteringen. 

Kommunens register uppdateras mot folkbokföringsregistret (Skatteverket) varje 
vecka. Detta är i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation men medför ändå 
en risk att kommunens olika verksamheter inte har dagsaktuell information vad 
gäller skyddade identiteter. Kommunen bör överväga att vidta åtgärder för att 
säkerställa att kommunen har uppdaterad information. I annat fall finns risken att 
nödvändiga åtgärder kring ärenden med skyddad identitet inte vidtas. 

Halmstads kommun 
Revisorerna i Halmstads kommun har uppdragit åt PwC att genomföra en 
granskning för att bedöma om det finns en ändamålsenlig hantering kring personer 
med skyddad identitet i kommunen. Granskningen har avgränsats till 
Socialnämndens och Barn- och ungdomsnämndens verksamheter.  
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Den genomförda granskningen visar att de granskade förvaltningarna har tagit fram 
skriftliga rutiner om hantering kring personer med skyddad identitet. Rutinerna är 
ännu relativt nya och de dokumenterade rutinerna är ännu inte kända av alla. Dock 
framkommer i granskningen en stark medvetenhet om riskerna kring hanteringen 
av personer med skyddad identitet och båda förvaltningarna har utarbetade 
praktiska rutiner som används av de som främst möter målgruppen. 

Vår bedömning är att det i Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden finns 
en ändamålsenlig hantering av personuppgifter kring personer med skyddad 
identitet. Det är dock angeläget att de skriftliga rutiner som finns blir kända, främst 
bland ledningspersonal.   

Med tanke på att personer med skyddad identitet ökar generellt i samhället är vår 
bedömning att det finns anledning för Kommunstyrelsen att överväga 
kommungemensamma rutiner och anvisningar kring hantering kring personer med 
skyddade personuppgifter.  Personer med skyddad identitet kan bli föremål för 
kontakter i många olika verksamheter i kommunen och det innebär stor risk för 
enskild om hanteringen blir felaktig. Barn och unga är den största riskgruppen 
eftersom de i många fall inte själva kan bevaka sitt skydd. 

Laholms kommun 
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 
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 hur överenskommelsens innehåll skall nå berörd personal 

 hur hanteringen följs upp 

 hur överlämning av skyddade personuppgifter till externa 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.  
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