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Bakgrund 

Enligt 22 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är uppgifter inom 
folkbokföringsverksamheten i regel offentliga. I vissa fall kan det skada en person att 
uppgifter om denne lämnas ut. Det kan t.ex. gälla någon som är hotad eller förföljd. Skyddade 
personuppgifter är ett samlingsbegrepp som Skatteverket använder för de olika 
skyddsåtgärderna sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade 
personuppgifter.  

Syftet med riktlinjen är att underlätta och säkerställa hanteringen av personer som har någon 
form av skyddade personuppgifter. Målet är att minska risken att sekretessmarkerade 
personuppgifter lämnas ut oavsiktligt samt att begränsa antal personer som har tillgång till de 
skyddade uppgifterna.  

Olika typer av skyddade personuppgifter 

Beroende på arten av hot finns det tre grader av skydd av personuppgifter. De två första 
nivåerna beslutas av Skatteverket och den tredje av tingsrätten.  
 
Skydd Innebörd 

 
1. Sekretessmarkering 

- lägsta graden av skydd 
Berör alla personuppgifter som namn, adress, 
familj, telefonnummer etc.  
 

2. Skyddad folkbokföring Samma innebörd som ovan samt att personen 
är folkbokförd på annan ort. 
 

3. Fingerade personuppgifter 
- högsta graden av skydd 

Personen har en ny identitet. Kopplingen 
mellan den nya och den gamla identiteten 
finns endast hos Rikspolisstyrelsen 
 

 

Övergripande information 

Alla tre nivåer av skyddade personuppgifter kan kombineras med till exempel namnbyte. 
Personuppgifter, inklusive sekretessmarkeringen, aviseras från Skatteverket till andra 
myndigheter via folkbokföringsdatabasen. Mottagande myndighet väljer själv hur den ska 
hantera sekretessmarkerade personuppgifter i sina system. 
 
Det finns även ett lokalt personskydd som registreras manuellt och endast gäller inom 
Treserva, då en person har en pågående ansökan om något av ovanstående. Biståndschef 
meddelar systemadministratör som upprättar skyddet i Treserva. 
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Personen har själv ansvar för att informera förvaltningen om att hen har skyddade 
personuppgifter. Personen ska kontakta ansvarig chef, biståndshandläggare eller legitimerad 
personal och informera om att hen under pågående insats begärt skyddade personuppgifter 
hos Skattemyndigheten. Vid oklarheter kring skyddet kan begäran göras som innebär att 
personen ska visa upp beslut från Skatteverket (preliminärt eller slutgiltigt beslut).  
 
Person med skyddade personuppgifter ska alltid lämna sitt samtycke till 
informationsöverföring. Samtycket ska dokumenteras i Treservas samtyckesmodul. 
 
Antal personer som har vetskap om att en person har skyddade personuppgifter ska minimeras 
så långt det praktiskt är möjligt, utan att personens hälsa eller säkerhet riskeras. När utsedda 
personer avslutar sina tjänster ska behörigheten för samtliga övriga utsedda, ses över. 
 
Inga dokument med uppgifter om personen ska förvaras i pappersform. Eventuella fysiska 
dokument som sparas ska skannas och föras in i verksamhetssystemet. Dokumentation sker i 
personens journal i Treserva. Eventuell utskriven dokumentation förvaras i separat låst 
utrymme. 
 

 All post till personen skickas via förmedlingsuppdrag, om inget annat har angivits. 
Lägg dokumenten i ett kuvert, klistra igen det och ange personnummer (10 siffror) 
utanpå. Lägg detta sedan i ett ytterkuvert (flera kuvert kan läggas i samma ytterkuvert) 
med följande adress: 

 
Skatteverket, Förmedlingsuppdrag 
Box 2820 
403 20 Göteborg 

Checklista 

Vid första kontakten med en person som har skyddade personuppgifter ska enhetschef 
säkerställa att checklista används. ”Checklista – stöd för verksamheter som ansvarar för 
enskilda med skyddade personuppgifter” ligger som stödjande dokument till denna riktlinje i 
ledningssystemet för kvalitet.  
 
Syftet med checklistan är att säkerställa områden, utifrån olika frågeställningar, där det kan 
finnas behov av att arbeta förebyggande med händelser som kan uppstå i verksamheten. 

Verksamhetens ansvar 

Biståndsenheten 

 Person med skyddade personuppgifter har själv ansvaret för att informera enheten om 
de har skyddad identitet. 

 Metodutvecklare utser handläggare som personen med skyddade personuppgifter har 
kontakt med i första hand och meddelar systemadministratör om utsedd handläggare 
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samt vilken chef i verkställigheten som ska ha behörighet. Handläggare och chef för 
verkställigheten får därefter behörighet i Treserva. 

 Prata aldrig om aktuell person annat än med berörd personal, i enrum. 
 När personen avlider upphör sekretessmarkering/sekretesskydd. 
 Sammanfatta ansvarsområden i punktform 

 

SoL och/eller LSS-verksamhet 

 Person med skyddade personuppgifter/företrädare (ex. god man/förvaltare/anhörig) 
har ansvar för att informera enheten om att personen har skyddad identitet.  

 Utse en personal som personen/företrädare ska ha kontakt med i första hand. 
 Prata aldrig om aktuell person annat än med berörd personal, i enrum. 
 Vid beställning av transport, uppge enskild resa för person med skyddad identitet. 
 När personen avlider upphör sekretessmarkering/sekretesskydd. 

 

HSL-verksamhet 

 Person med skyddade personuppgifter har själv ansvaret för att informera enheten om 
de har skyddad identitet. 

 Prata aldrig om aktuell person annat än med berörd personal, i enrum. 
 Upprätta individuell handlingsplan för varje enskild patient under aktuell vårdtid och 

utse ansvarig sjuksköterska som patienten har kontakt med i första hand. 
 Enhetschef hemsjukvård är ansvarig för att de fåtal personer som ska ha behörighet får 

detta och systemansvarig administrerar uppgiften. 
 Det går inte att använda E-recept, se därför till att det finns möjlighet att skriva ut 

pappersrecept. 
 Vid beställning av transport, uppge enskild resa för person med skyddad identitet. 

 

Användbara länkar  

 Skatteverkets vägledning  
 

Styrdokument  

 Folkbokföringslagen (1991:481) 
 Meddelandeblad från Socialstyrelsen januari 2019 
 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 

https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/hanteringavsekretessmarkeradepersonuppgifter.4.18e1b10334ebe8bc80002541.html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2019-1-11.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

