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Granskning av efterlevnad av 

dataskyddsförordningen avseende hanteringen av 

utdrag ur misstanke-och belastningsregister vid 

anställning och erbjudande av praktikplats 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

Lundby stadsdelsnämnd tar emot informationen. 

Sammanfattning 
Dataskyddsombudet har gjort en granskning av nämndens efterlevnad av dataskyddsförordningen 

avseende hanteringen av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret vid anställning och erbjudande 

av praktikplats. Detta utdrag ska visas upp inför beslut om anställning eller praktik om arbetet innebär 

direkt eller indirekt kontakt med barn. För nämndens del innebär det främst medarbetare inom intern 

service såsom exempelvis lokalvård inom skola och förskola. Vid granskningen har det framkommit 

brister som dataskyddsombudet bedömer behöver åtgärdas. Dataskyddsombudet bedömer bland annat 

att rutinerna för på vilket sätt kontrollen av registerutdrag dokumenteras vid anställningar behöver 

säkerställas och följas upp samt att det saknas rutiner för kontroll vid erbjudande om praktik. Även 

bedömningen gällande rättslig grund vid insamlande av personuppgifter behöver förtydligas. Delar av 

rekommendationerna är åtgärdade. Övriga håller på att åtgärdas.  

Ärendet  
Granskningens syfte och avgränsning  

Granskningen syftade till att se hur nämnden väljer att tillämpa de grundläggande principerna för 

personuppgiftsbehandling i samband med att nämnden begär in utdrag ur misstanke- och 

belastningsregister vid anställning och erbjudande av praktikplats.  Dessa utdrag ska begäras in för 

medarbetare och praktikanter som arbetar med eller kommer i kontakt med barn, med insatser som 

omfattar stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder samt vid hem för vård eller boende 

eller stödboenden som tar emot barn. För nämndens del kan det handla om de två första kategorierna. 

Den första kategorin kan omfatta medarbetare och praktikanter inom intern service (måltid, 

vaktmästeri och lokalvård), Kulturskolan samt Fritid och den andra kategorin för medarbetare och 

praktikanter inom område sysselsättning och stöd i de fall förvaltningen utför insatserna för barn. 

 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-10-28 

Diarienummer N139-0171/20 

 

Handläggare 

Anna Malmcrona 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: anna.malmcrona@lundby.goteborg.se  
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Resultatet av granskningen 

Praktikplatser  

Förvaltningen har bristfälliga rutiner vad gäller praktikanter och utdrag ur belastningsregister. I 

stadens övergripande process för praktik saknades rutiner då granskningen genomfördes. 

Förvaltningen informerade om bristen för processägaren och detta är nu delvis åtgärdat, utdrag ur 

processen ”Om praktikanten skall arbeta med direkt eller indirekt med barn glöm inte att begära ett 

utdrag ur belastningsregistret. Utdraget skall uppvisas innan praktikanten påbörjar sin praktik.”. Som 

ett komplement till detta skulle mall för överenskommelse praktik behöva kompletteras med att 

registerutdrag är uppvisat. Även detta är föreslaget för processägaren.  

Förvaltningen har i avvaktan av ändringar i stadens process kompletterat den egna rutinen med uppgift 

om att chef säkerställer uppvisat registerutdrag och att detta ska noteras. 

 

Rekrytering 

Förvaltningen har rutiner för uppvisande av registerutdrag. Ruiner finns även i stadens övergripande 

process för rekrytering liksom i lönesystemet Personec. Rutinerna följs till viss del. Vid kontroll av 

utvalda personalakter samt i Personec (där notering om uppvisande av registeruppdrag ska finnas) var 

resultatet varierande.  

Förvaltningen har efter denna kontroll påmint cheferna om rutinen i chefsnytt (september). 

Information om rutinen ges också vid introduktion av chefer.  

 

Registerförteckningen 

I enlighet med art. 30 GDPR är personuppgiftsansvariga (i det här fallet nämnden) skyldiga att 

upprätta en registerförteckning som speglar de behandlingar av personuppgifter som görs inom 

nämndens ansvarsområden. Registerförteckningen ska upprättas i elektroniskt format och hållas 

uppdaterade. Registerförteckningen ska innehålla namn och kontaktuppgifter för den 

personuppgiftsansvarige, den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet. Vidare 

ska om varje behandling finnas uppgifter om:  

• Ändamålen med behandlingen. 

• En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av personuppgifter. 

• De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. 

• I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredje land eller en internationell 

organisation. 

• Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter. 

• Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. 

 
Rekommendation  

För att uppfylla kraven i artikel 30 GDPR behöver nämnden se över förteckningen över rekrytering 

och anpassa den även till praktikanterna, eller upprätta en egen behandling över dessa.  

Nämnden bör utöver ovanstående även säkerställa att samtliga personuppgiftsbehandlingar inom 

nämndens verksamheter återfinns i personuppgiftsregistret. 
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Förvaltningen kommer under november 2020 att se över förteckningen över rekrytering och anpassa 

den enligt dataskyddsombudets rekommendation.  

 

Den lagliga grunden 

All behandling av personuppgifter kräver en rättslig grund i dataskyddsförordningen (art. 6.1). Det 

innebär att varje personuppgiftsbehandling måste stödjas av någon av de sex rättsliga grunder som 

finns inom förordningen. 

Vid tiden för dataskyddsombudets granskning uppmärksammades att det i rekryteringsverktyget 

Visma finns en ruta om samtycke till behandling som fylls i inför ansökan till en tjänst. Förvaltningen 

gjorde därför bedömningen att Göteborgs Stad har beslutat att använda samtycke som den rättsliga 

grunden för de personuppgifter som behandlas då en person söker en tjänst inom staden. 

För att samtycke ska vara giltigt som laglig grund kräver det att samtycket är helt frivilligt och att 

inget ojämlikt maktförhållande finns. Eftersom en anställd i allmänhet befinner sig i en 

beroendeställning i förhållande till arbetsgivaren bör samtycke inte användas. Samma övervägande bör 

göras även vid rekrytering. 

Förvaltningen bedömer med stöd av den promemoria som dataskyddsombudet hänvisade till i sin 

granskningsrapport (E-samverkans Behandling av anställdas personuppgifter GDPR-nätverkets 

Arbetsutskott Behandling av anställdas personuppgifter 2019-07-05) att den rättsliga grunden vid 

arbetsansökan (cv, personligt brev, lämplighetstester med mera) faller under två rättsliga grunder: 

• Arbetsansökan för den/de som anställs faller under den rättsliga grunden avtal  

• Arbetsansökan för den/de som nekas tjänst faller under den rättsliga grunden allmänt intresse  

 

Vidare bedömer förvaltningen med stöd i tidigare nämnd promemoria att den rättsliga grunden vid 

intresseanmälan för arbete/praktik bör vara allmänt intresse. Dock tar förvaltningen inte längre emot så 

kallade spontanansökningar eftersom alla ansökningar ska knytas till en utannonserad tjänst och 

hanteras i systemet Visma. 

Förvaltningen bedömer att den rättsliga grunden för utdrag ur belastningsregister är rättslig 

förpliktelse. Om sökande nekas tjänst får anteckning om uppvisat utdrag bevaras med stöd av den 

rättsliga grunden uppgifter av allmänt intresse.  

Förvaltningen är i kontakt med Intraservice för att säkerställa en gemensam bedömning över staden 

om vad som är den rättsliga grunden då en arbetssökande lämnar sina personuppgifter i 

rekryteringsverktyget Visma. 

Förvaltningen har även kontakt med Intraservice gällande vilka uppgifter som finns i mallarna i Visma 

Recruit som är nödvändiga för att bedöma den sökandes meriter. Detta för att kunna minska mängden 

uppgifter som samlas in i enlighet med dataskyddsförordningens grundprincip om 

uppgiftsminimering, dvs man ska aldrig behandla fler uppgifter än vad som verkligen behövs. 

Befattningar eller praktikplatser som kan omfattas av att visa upp utdrag ut 

belastningsregistret 

Förvaltningens beskriver här nedan för vilka befattningar och arbetsplatser som chef ska begära ut 

utdrag ur belastningsregistret 
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• Alla befattningar och arbetsplatser inom Intern Service 

• Ledsagarservice Resursenheten Vuxen inom Sysselsättning och stöd 

• Kulturskolan samt Fritid inom Kultur och fritid. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Ärendet informeras om i FSG den 2020-11-19. 

 

Bilagor 
1. Tillsynsskrivelse granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen avseende 

hanteringen av utdrag ur misstanke- och belastningsregister vid anställning och 

erbjudande av praktikplats 

2. Granskningsrapport avseende granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen 

avseende hanteringen av utdrag ur misstanke- och belastningsregister vid anställning och 

erbjudande av praktikplats 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att granskningen har medfört klargöranden som är till nytta och att de 

åtgärder som föreslås av dataskyddsombudet ska hanteras. Några är redan hanterade, andra hanteras i 

samarbete med processägare rekrytering samt praktik, Intraservice. Bedömningen är att åtgärderna är 

klara innan årsskiftet. 
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Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

Rickard Vidlund 

T f stadsdelsdirektör 

 

 

 

Anna Malmcrona  

HR-chef 

 

 


