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Granskning av efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen avseende 
hanteringen av utdrag ur misstanke- 
och belastningsregister vid anställning 
och erbjudande av praktikplats  
 

Bakgrund till granskningen 

I dataskyddsombudets roll ligger att övervaka efterlevnaden av 

dataskyddsförordningen och svenska kompletterande 

dataskyddsförfattningar som nämnden tillämpar i sin verksamhet.  

I arbetet med att säkerställa efterlevnaden ingår även att titta på den 

personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter, 

ansvarsuppdelning, information till den registrerade och utbildning av 

personal.1 

Av reglerna för de kommungemensamma interna tjänsterna och 

tjänstebeskrivningen för tjänsten dataskyddsombud, framgår att ett av 

dataskyddsombudets roll är att granska för att bedöma i vilken omfattning 

som nämnden efterlever dataskyddsförordningen. 

Granskningens syfte och avgränsning 

Denna granskning syftar 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. 

Granskningen är avgränsad till att undersöka hur nämnden väljer att hämta in 

utdrag ur misstanke- och belastningsregister inför anställningar och 

erbjudande av praktikplatser hos nämnden generellt. Granskningen kommer 

särskilt inriktas på de anställningar och erbjudande om praktikplatser som 

nämnden enligt olika lagar är skyldig att begära in ett registerutdrag ur 

misstanke- och belastningsregister. 

 
1 Se artikel 39(1)(b) dataskyddsförordningen  

Datum 2020-02-20 Stadsdelsnämnderna Lundby och 

Västra Göteborg,  

enligt sändlista  
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Hur kommer granskningen att genomföras 

Granskningen kommer bestå i två delar. Första delen består i ett 

frågeformulär som förvaltningen ska besvara och som bifogas till denna 

skrivelse som bilaga 1.  

Förvaltningen förväntas svara på bifogade frågor senast den 9 mars 2020 

och samtidigt sända med den dokumentation som dataskyddsombudet önskar 

få in. Vilka handlingar som begärs in framgår av bilaga 2.  

I andra steget kommer ett platsbesök genomföras hos förvaltningen i mitten 

av mars 2020 där ett antal stickprov kommer göras i de anställdas- och 

praktikanternas personakter. I samband med besöket kommer 

minnesanteckningar föras, som förvaltningen kommer att få möjlighet att 

lämna synpunkter på, innan granskningen avslutas.  

I tredje steget kommer förvaltningen få ett utkast för att säkerställa att den 

fakta som presenteras i rapporten är korrekt. Därefter kommer den slutgiltiga 

rapporten att sammanställas och skickas till nämnden.  

Tidsplan för granskningen 

Nedan framgår den tidsplan som finns för denna granskningen:  

 

Granskning påbörjas:  20 februari 2020 

Sista svarsdag:  9 mars 2020 

Besök hos förvaltningen:  Vecka 12-14, 2020 

Utkast för faktakontroll:  7 april 2020  

Sista svarsdag:  17 april 2020 

Slutlig granskningsrapport  30 april 2020 

 

Övrigt  

Jag önskar i första hand få in materialet från förvaltningen via e-post under 

förutsättning att materialet inte innehåller några integritetskänsliga 

personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av sekretess, kan det mejlas 

till johan.borre@intraserivce.goteborg.se, annars får materialet skickas på 

annat sätt.  

 

Sändlista 

SDF Lundby lundby@lundby.gotebrog.se 

SDF Västra Göteborg vastragoteborg@vastra.goteborg.se 

Dataskyddskontakter i SDF Lundby och SDF Västra Göteborg 

mailto:johan.borre@intraserivce.goteborg.se
mailto:lundby@lundby.gotebrog.se
mailto:vastragoteborg@vastra.goteborg.se
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Bilaga 1  

Rekrytering av personal och hantering 
av praktikanter avseende utdrag ur 
misstanke- och belastningsregister 
 

1. Beskriv övergripande processen att anställa personal och hantera 

praktikanter i nämndens verksamheter. 

 

• Beskriv särskilt vilka rutiner och överväganden som har 

gjorts för när nämnden ska begära in ett utdrag ur 

misstanke- och belastningsregister.  

• Ange om det finns någon lista över vilka anställningar eller 

liknande för när ett utdrag begärs in. 

• Av redogörelsen bör även framgå vilka informationsbärare 

som används för behandling av personuppgifterna.  

Övergripande frågor 

 

2. Är stadsdelsnämnden personuppgiftsansvarig för de 

personuppgiftsbehandlingar som sker vid anställning av personal 

och erbjudande av praktikplats?  

 

• Beskriv vilka bedömningar som har gjorts för att anse att 

nämnden är personuppgiftsansvarig. 

 

Om ni anser att ni inte är personuppgiftsansvarig, uppge vem eller 

vilka som är det och varför ni anser det? 

 

3. Om nämnden är personuppgiftsansvarig, anlitar nämnden några 

personuppgiftsbiträden för behandling? 

 

• Ange samtliga personuppgiftsbiträden som nämnden har 

med anledning av behandlingen. 

 

4. Beskriv vilka rättsliga grunder som nämnden tillämpar för den 

personuppgiftsbehandling som sker vid behandlingar av 

personuppgifter vid anställning av personal eller erbjudande av 

praktikplats.  

 

• Beskriv de överväganden som har gjorts för den eller de 

lagliga grunderna som nämnden använder.  

 

5. Beskriv vilka rutiner och kriterier som finns för att neka en 

anställning i samband med att en begäran om utdrag ur misstanke- 

och belastningsregister har gjorts.  
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Frågor om personuppgiftsbehandlingen att anställa eller erbjuda 

praktikplats.  

 
6. a) Uppge vilka typer av personuppgifter (till exempel namn och 

personnummer) som behandlats i samband med personuppgifts-

behandlingarna i aktuella processerna?  

 

b) Behandlar nämnden känsliga personuppgifter enligt artikel 9 

dataskyddsförordningen, GDPR, i processen anställning?  

 

Om ja, ange vilka typer av känsliga personuppgifter ni har 

behandlat. 

 

c) Behandlar ni uppgifter om lagöverträdelser enligt artikel 10 

GDPR? 

 

7. Vilka kategorier av anställda hos nämnden kommer åt utdragen ur 

misstanke- och belastningsregister? 

 

8. Kommer andra än anställda hos nämnden åt uppgifterna om utdrag 

ur misstanke- och belastningsregister? 

 

9. Beskriv vilka bedömningar nämnden har gjort gällande principen 

om lagringsminimering i allmänhet för behandlingarna, och särskilt 

avseende utdraget ur misstanke- och belastningsregister?   

Individernas rättigheter 

 

10. Beskriv hur nämnden fullgör sin informationsskyldighet om hur 

nämnden behandlar den registrerades personuppgifter.  

 a) När den registrerade själv lämnar uppgifter till nämnden.  

 b) Om nämnden får personuppgifterna från någon annan än den 

registrerade själv. 

11. Vilka åtgärder har nämnden vidtagit för att all information som 

lämnas till den enskilde ges i en koncis, klar och tydlig, begriplig 

och lätt tillgänglig form, med användning av klart och tydligt språk?  

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder 

 

12. Beskriv vilka risker som nämnden har identifierat i samband med 

hanteringen av misstanke- och belastningsregister med utgångspunkt 

från bestämmelserna i dataskyddsförfattningarna.  
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13. Beskriv vilka tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som 

nämnden har vidtagit för att hantera riskerna kopplat till 

behandlingen.  

Avslutande frågor  

14. På vilket sätt ges information och utbildning till de anställda om 

hanteringen av personuppgiftshanteringen i allmänhet och särskilt 

hanteringen av misstanke- och belastningsregister? 
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Bilaga 2,  

Material som begärs in till 
granskningen avseende hantering av 
misstanke- och belastningsregister.   
 

- Lista med personal som omfattas av lagen (2007:171) om 

registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende 

som tar emot barn.  

o En lista med de 20 senaste anställda som anställdes före 1 

januari 2016 

o En lista med de 20 senaste anställda. 

o En lista med de 10 senaste praktikanterna.  

 

- Lista med personal enligt nedan som omfattas av lagen (2010:479) 

om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 

funktionshinder 

o En lista med 20 anställda som anställdes före 1 januari 2016 

o En lista med de 20 senaste anställda. 

o En lista med samtliga praktikanter under åren 2018-2019.  

 

- Lista med all personalkategorier som omfattas lagen (2013:852) om 

registerkontroll av personer som ska arbeta med barn får efter 

kontroll inte spara ett registerutdrag. 

o En lista med personal som anställs under perioden den 18 

december 2013-18 februari 2013 

o En lista med personal som anställdes under perioden den 1 

juli 2016 – 1 oktober 2016.  

o En lista med de 20 senast anställda.  

o En lista med 15 praktikanter som funnits hos nämnden under 

perioden den 1 januari 2019-1 juni 2019.  

• Handlingar som visar vilka gallringsföreskrifter som varit 

tillämpliga hos nämnden för misstanke- och belastningsregister 

under följande perioder:  

o Tiden före 1 januari 2016 

o Tiden efter 1 januari 2016 


