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Riktlinjer för hantering av skyddade 
personuppgifter inom utbildningskontoret  
 

Beslutsnivå- och datum  Utbildningsnämnden 2019-05-02 

Diarienummer 2019UTN/0110 

Reviderat - 

Lagstadgat styrdokument Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 

Ersätter styrdokument Riktlinjer för hantering av skyddade personuppgifter i skola och förskola 

Uppföljning Årligen 

Ansvar Utbildningsnämnden 

Inledning 
Skyddade personuppgifter är en samlingsrubrik som Skatteverket använder för olika 

skyddsåtgärder för personer som lever under hot om våld och/eller trakasserier. Att ha 

skyddade personuppgifter innebär inte att det finns ett absolut förbud mot att lämna ut 

uppgifter om någon, men det ska göras en noggrann prövning av vilka konsekvenser ett 

utlämnande kan leda till om uppgifterna röjs.  

 

Orsaken till att barn och elever har skyddade personuppgifter varierar. Många har upplevt 

eller sett våld i familjen och det är därför viktigt att barnen och deras vårdnadshavare kan 

känna sig trygga med verksamheten. De lever ofta under pressade omständigheter och 

konsekvenserna av bristfällig hantering kan bli mycket allvarliga för den enskilde.  

Syfte och omfattning 

Utbildningskontoret ska ha gemensamma tydliga riktlinjer och rutiner för hur barn och elever 

med skyddade personuppgifter bemöts och hanteras. Dessa rutiner och riktlinjer ska vara 

kända och väl förankrade hos all personal för att minimera risken att sekretesskyddad 

information röjs. Personal inom utbildningskontorets verksamhet behöver ha god förberedelse 

inför mottagande på kommun- respektive verksamhetsnivå. Dessutom ska det finnas en 

verksamhetsspecifik plan för hur man ska agera om uppgifter har röjts eller om skyddet inte 

har räckt till. Personal i förskola, skola och fritidshem ska kunna ge barn med skyddade 

personuppgifter den trygghet som hen behöver för att kunna koncentrera sig på lek och 

utbildning. 

Respektive chef ansvarar för att medarbetarna är informerade och följer gällande riktlinjer och 

rutiner samt att det finns en aktuell handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter 

och därtill en plan för agerande i akuta situationer.  
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Utbildningsnämnden ansvarar för att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för 

att skydda alla personuppgifter som behandlas i organisationen, inte bara skyddade 

personuppgifter.  

En säker hantering av skyddade personuppgifter bygger på: 

• Säkra IT-system 

• Begränsad tillgång till skyddade personuppgifter 

• Tydliga rutiner för hur personalen ska hantera skyddade personuppgifter 

 

Sekretessmarkering  
Skatteverket kan, efter ansökan, lägga in en sekretessmarkering i folkbokföringssystemet om 

de bedömer att ett utlämnande av personuppgifter kan orsaka personförföljelse eller annan 

skada.  Markeringen gäller oftast ett år, men kan förlängas, och är tänkt som en 

varningssignal. Innan man kan lämna ut uppgifter om personen ifråga ska man göra en 

noggrann prövning.  

Skyddad folkbokföring 
Den som är kvarskriven har flyttat till en hemlig ort. Den nya adressen registreras inte i 

folkbokföringen och sprids inte till andra myndigheter. Skatteverkets adress anges som en 

särskild postadress. Beslut om skyddad folkbokföring omprövas vart tredje år.  

Fingerade personuppgifter 
Vid allvarliga hot kan en person få fingerade/nya personuppgifter (namn och personnummer) 

och flytta till hemlig ort. Ansökan görs hos polisen. Eftersom namn och personnummer är 

utbytta kommer det inte märkas att dessa personer har fått detta skydd. 

 

Uppgifter från Skatteverket  
Uppgifter om sekretessmarkering når kommuner, myndigheter och andra instanser inom 

en vecka efter att sekretessmarkering registrerats hos Skatteverket. Därefter är det 

mottagande kommun m.fl. som ansvarar för hanteringen av uppgifterna.  

Organisation 
Risken att information läcker ut är lägre ju färre som är informerade. Samtidigt ökar risken för 

att inte agera på rätt sätt vid akut händelse om det är få som har informationen. Det behöver 

göras en noggrann övervägning av hur många och vilka som behöver informationen. De 

personer som utses att hantera skyddade personuppgifter måste vara medvetna om sitt ansvar 

över att uppgifterna inte sprids. De behöver ha i åtanke att de som utgör hot mot 
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barnet/familjen kan använda ombud, släkting eller vän för att få tillgång till information som 

rör den/de med skyddade personuppgifter. Verksamheten bör därför vara uppmärksam på alla 

utomstående/obehöriga som efterfrågar information om barnet/familjen. 

Personal i förskola, skola och/eller fritidshem bör diskutera med vårdnadshavare/barnet vad 

personalen ska svara om andra barn, elever eller föräldrar ställer frågor.   

Rekommenderad läsning 

Unga med skyddade personuppgifter, Skolverket 2011, www.skolverket.se 

Skyddade personuppgifter, Skatteverket 

Oskyddad. Barn och ungdomar om att leva med skyddade personuppgifter, 

Barnombudsmannen (BO) 

Uppföljning 

Uppföljning av riktlinjerna kommer att ske årligen. 

http://www.skolverket.se/
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