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1 Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Lundby anställer löpande ny personal och erbjuder 

praktikplatser till nämndens olika verksamheter. Processen att rekrytera 

anställda innebär att nämnden hanterar personuppgifter som även i vissa fall 

inkluderar möjlighet eller skyldighet att genomföra en registerkontroll.  

Dataskyddsombudet har valt att titta på nämndens hantering av personuppgifter 

vid rekrytering i allmänhet och i synnerhet hanteringen av registerkontroller när 

nämnden har skyldighet eller möjlighet att inhämta misstanke- och 

belastningsregister.  

Uppgifter om att en person har begått brott är en särskild kategori av 

personuppgifter och det är särskilt reglerat hur uppgifter om brott får hanteras 

av myndigheter. Nämnden har i dagsläget verksamhetsområden som innebär att 

tre registerkontrollslagar skulle kunna vara tillämpliga. Två av dessa innehåller 

krav på nämnden att genomföra registerkontroll, medan den tredje ger nämnden 

möjlighet att begära ett utdrag ur belastningsregistret.  

Dataskyddsombudet har funnit att det finns anledning för nämnden att se över 

den lagliga grunden för sin personuppgiftsbehandling i samband med 

rekrytering. I övrigt har dataskyddsombudet funnit om mindre brister utifrån 

principen om uppgiftsminimering och om hur information till de registrerade 

lämnas.  

I den del som omfattar hanteringen av registerkontroller skulle en översyn 

behöva göras. Det handlar i huvudsak om att det verkar saknas rutiner för att 

inhämta registerutdrag avseende praktikplatser som erbjuds inom utbildnings- 

och arbetsmarknadsområdena.  

Dataskyddsombudet har även vid slumpvisa stickkontroller funnit att nämnden 

behandlar utdrag ur belastningsregistret på ett sätt som inte är förenligt med en 

uttrycklig lagbestämmelse. Avseende registreringar som ska ske i 

personalsystemen av uppvisat registerutdrag, förekommer vissa brister utifrån 

lag men även utifrån förvaltningens egna rutiner.  

I kommande avsnitt redogör dataskyddsombudet närmare för vad granskningen 

visat och de rekommendationer som dataskyddsombudet lämnar. Genom denna 

rapport är granskningen kring rekryteringsprocessen och hanteringen av 

registerkontrollerna avslutad.  
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2 Granskningens 
genomförande 

Dataskyddsombudets uppdrag framgår av artikel 39 i EU:s 

dataskyddsförordning1, förkortad GDPR. En av de fem uppgifter som 

dataskyddsombudet ska genomföra är att övervaka efterlevnaden av GDPR och 

andra dataskyddsbestämmelser som beslutats i EU eller Sverige. I uppgiften att 

övervaka ingår särskilt att övervaka den personuppgiftsansvariges eller 

personuppgiftsbiträdets strategier för skydd av personuppgifter, inbegripet 

ansvarstilldelning, samt information till och utbildning av personal som deltar i 

behandling av personuppgifter.  

Dataskyddsombudet beslutade den 20 februari 2020, med stöd i artikel 39(1)(b) 

GDPR, att inleda en granskning avseende nämndens hantering av 

rekryteringsprocessen i allmänhet och hanteringen av de registerkontroller som 

nämnden enligt lag är skyldig att genomföra vid anställningar och erbjudande 

av praktikplatser.  

Granskningen är i huvudsak en så kallad skrivbordstillsyn, där 

dataskyddsombudet har begärt svar på ett flertal frågor och översändande av de 

handlingar som dataskyddombudet behöver för genomförandet av 

granskningen. Denna granskning har kompletterats med ett platsbesök för att se 

hur nämnden efterlever de lagar och rutiner som är aktuella för 

granskningsområdet i praktiken.  

Förvaltningen har den 18 maj 2020 lämnat in sina svar på dataskyddsombudets 

frågor och platsbesöket har ägt rum den 12 juni 2020.  

Granskningen inleddes och genomfördes av stadsdelsnämndens dåvarande 

dataskyddsombud som även skrivit huvuddelen av denna rapport. Dåvarande 

dataskyddsombud har sedermera överlämnat färdigställandet av denna rapport 

till nuvarande dataskyddsombud för utskick till nämnden. Rapporten har även 

översänts till förvaltningen för faktakontroll före utskick. Genom överlämning 

av denna rapport, med de uttalanden och rekommendationer som 

dataskyddsombudet lämnar, avslutas granskningen. 

 

  

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).  
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3 Rekryteringsprocessen 

3.1 Bakgrund 
De anställda inom nämndens verksamheter är en grundläggande förutsättning 

för att de verksamheter som nämnden enligt sitt reglemente ansvarar för kan 

bedrivas. Processen innebär att personuppgifter i en större omfattning hanteras 

och i vissa fall kan personuppgifter om brott, hälsa eller andra uppgifter som av 

samhället ses som integritetskänsliga lämnas.  

Detta ska ställas i ljuset av de sökande kandidaternas behov av ett arbete, vilket 

för många innebär att de beskriver sig själva samt sina karaktärsdrag och 

egenskaper. Detta innebär sammantaget att uppgifterna som den sökande 

lämnar många gånger är självomdömen eller omdömen från andra som är 

värderande. Det är ett av de kriterier som datainspektionen framhåller som 

integritetskänsliga och kan tillsammans med en annan grund innebära att en 

konsekvensbedömning behöver genomföras.  

Därför är det viktigt att nämnden behandlar de aktuella personuppgifterna på ett 

korrekt sätt utifrån de krav som ställs i de lagar och förordningar som styr 

personuppgiftsbehandlingen. Det är därför som dataskyddsombudet ser en 

förhöjd risk i processen och som ligger till grund för valet av aktuellt 

granskningsområde.  

3.2 Beskrivning av praktikprocessen 
Av förvaltningens beskrivning framgår att den centrala HR-processen för 

rekrytering används. Förvaltningen har beskrivit processen för rekrytering på 

följande sätt.  

Rekryteringen föregås av behovsanalys, kravprofil, kontroll av företrädeslista, 

upprättande av annons i Visma och publicering av annons i Visma. 

Ansökningar läses och urval görs enligt uppsatta kriterier. Avslag (mall) skickas 

till de som väljs bort i första ledet. Kandidater kontaktas för intervju. 

Vid intervjuinbokning uppmanas den sökande att ta med sig pass/nationellt 

ID/uppehållstillstånd/LMA-kort/körkort/utdrag ur belastningsregister om det 

krävs för tjänsten. 

Intervjuer genomförs. Personen identifierar sig om det krävs för tjänsten. Vid 

uppehållstillstånd kopieras detta för att kunna hålla koll på giltighetstid vid 

eventuell anställning. Efter intervju säkerställs att personen har rätt att arbeta i 

Sverige genom kontroll av arbetstillstånd. 

Dokumentation av intervju, referenstagning och anställning sker i kandidatens 

ansökan i Visma.  

Anställds tjänst läggs upp i Personec, anställningsavtal upprättas. 
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För tillsvidareanställning, vikariat och timanställning noteras att utdrag ur 

belastningsregister har uppvisats i Personec och Timecare. Om inte notering i 

Timecare görs om detta för de yrkesroller som berörs, så kan inga tidsbokningar 

göras. 

Dataskyddsombudet har utöver beskrivningen och svaren från förvaltningen den 

18 maj 2020, valt att inhämta nämndens registerutdrag för aktuell behandling 

för att jämföra de svar som förvaltningen lämnat. Dataskyddsombudet har även 

undersökt vilka uppgifter som nämndens IT-stöd Visma Recruit frågar efter för 

att se hur uppgifterna som angetts överensstämmer med de i systemet. 

3.3 Dataskyddsombudets iakttagelser och 
rekommendationer 

3.3.1 Registerförteckningen  

3.3.1.1 Registerförteckning framtagen i samband med granskningen  

Nämndens registerförteckning för behandlingen ”rekrytera personal” är senast 

ändrad den 12 april 2020. Den är även skapad den aktuella dagen. Detta innebär 

att nämnden innan dataskyddsombudet påbörjade sin granskning den 20 

februari 2020 inte hade någon förteckning över aktuell behandling. Detta ser 

dataskyddsombudet som en brist som nu har avhjälpts, men det väcker frågor 

om nämnden på andra områden inte har förtecknat sina behandlingar på det sätt 

som krävs enligt GDPR. Nämnden bör därför säkerställa att dess 

personuppgiftsregister fullt ut speglar de behandlingar som sker i nämndens 

verksamheter. 

Avseende personuppgiftsbehandlingar i samband med hantering av 

praktikplatser anges inte hantering av praktikanter som ändamål inom 

rekrytering. Vid sökning i nämndens personuppgiftsregister på praktik uteblev 

träff. Dataskyddsombudet drar därför slutsatsen att behandlingen som 

genomförs i samband med hanteringen av praktikanterna inte finns i nämndens 

förteckning i enlighet med art. 30 GDPR.  

Dataskyddsombudet noterar att nämnden vid utgången av vecka 26 2020, har 85 

behandlingar i registret varav endast tre har statusen att förvaltningen har 

riskbedömt och kvalitetssäkrat uppgifterna i registret. Nämnden bör utifrån 

detta säkerställa att nämndens samtliga personuppgiftsbehandlingar finns i 

registret. För närvarande kan personuppgiftsregistret inte anses fullt ut spegla de 

behandlingar som sker i nämndens verksamhet, vilket är en brist i förhållande 

till artikel 30 GDPR.  
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Rekommendationer 

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. 

3.3.1.2 Den lagliga grunden  

Av utdraget framgår att nämnden använder sig av tre lagliga grunder enligt 

artikel 6 GDPR. Av registerförteckningen framgår inte hur de tre olika 

grunderna avser olika delar av behandlingen. Av förvaltningens svar den 18 maj 

2020 framgick utöver de tre som anges i registerförteckningen (avtal, rättslig 

förpliktelse och myndighetsutövning) även samtycke. I samband med 

justeringen av minnesanteckningarna anförde förvaltningen att processen 

rätteligen använder avtal som grund för behandlingen. När det kommer till 

behandling av registerutdragen är det rättslig förpliktelse som används. 

Dataskyddsombudet ser att nämnden behöver utveckla och närmare ange hur de 

tre olika grunderna används för de olika delarna av behandlingen. 

Bedömningarna är av särskild vikt när det kommer till behandlingen av 

uppgifter om brott, medlemskap i fackförening och hälsa, som är känsliga 

personuppgifter. En närmare bedömning gör det även möjligt för 

dataskyddsombudet att förstå i vilka delar en viss grund används, för att kunna 

uttala om bedömningen ligger i linje med dataskyddsförordningen. I ett 

kommande arbete kan e-samverkans arbetsgrupp för behandling av anställdas 

personuppgifter användas. Promemorian beskriver väl de olika situationerna 

och de möjliga lagliga grunder som då kan föreligga.2 

Dataskyddsombudet noterar även att nämnden i nuvarande registerförteckning 

inte anger uppgifter om brott som särskilt integritetskänsliga uppgifter. Det 

senare får anses vara en brist, då nämnden inom ramen för processen åtminstone 

genomför registerkontroller. Närmare beskrivning se avsnitt 3.4.  

Rekommendation 

Nämnden utvecklar de bedömningar som gjorts avseende den rättsliga grund 

som har bedömts ligga till grund för den aktuella behandlingen. 

3.3.1.3 Rekryteringsverktyget Visma Recruit 

Dataskyddsombudet har inom ramen för denna granskningen testat att söka en 

tjänst med nämndens systemstöd Visma Recruit.  

 
2 E-samverkans Behandling av anställdas personuppgifter GDPR-nätverkets Arbetsutskott 
Behandling av anställdas personuppgifter 2019-07-05, 
https://www.esamverka.se/download/18.1182136a16bc1c654ef226/1562328211193/Behandling%2
0av%20anst%C3%A4lldas%20personuppgifter%20-%20GDPR-
n%C3%A4tverkets%20arbetsutskott.pdf 

https://www.esamverka.se/download/18.1182136a16bc1c654ef226/1562328211193/Behandling%20av%20anst%C3%A4lldas%20personuppgifter%20-%20GDPR-n%C3%A4tverkets%20arbetsutskott.pdf
https://www.esamverka.se/download/18.1182136a16bc1c654ef226/1562328211193/Behandling%20av%20anst%C3%A4lldas%20personuppgifter%20-%20GDPR-n%C3%A4tverkets%20arbetsutskott.pdf
https://www.esamverka.se/download/18.1182136a16bc1c654ef226/1562328211193/Behandling%20av%20anst%C3%A4lldas%20personuppgifter%20-%20GDPR-n%C3%A4tverkets%20arbetsutskott.pdf
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Under fliken personuppgifter finns det en kryssruta som anger att kandidaten 

ska accepterar villkoren. Vid närmare genomläsning av villkoren framgår bland 

annat följande utdrag.  

”Syftet med att använda Visma Recruit för insamlandet av 

personuppgifter är att möjliggöra en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. 

Du som kandidat samtycker här till behandling av de personuppgifter du 

själv anger i din ansökan. De personer som arbetar med rekryteringen på 

den förvaltning/bolag där du söker jobb har tillgång till din data. Du kan 

när som helst dra tillbaka din ansökan och då får din data inte användas 

vidare i rekryteringen.” 

Förvaltningen har tidigare i sitt svar den 18 maj angett samtycke som laglig 

grund för behandlingen. I svaret på aktuell fråga anger nämnden den 24 juni att 

avtal är grunden. Vid aktuell kontroll den 7 juli framgår av IT-stödet att den 

enskilde behöver samtycka till behandlingen.  

Dataskyddsombudet ser utifrån denna redogörelse att det är av vikt att frågan 

om den rättsliga grunden klargörs. Av skrivningen framgår det att denna är en 

stadengemensam skrivning varför nämnden bör ge förvaltningen i uppdrag att 

inom ramen för de kommungemensamma tjänsterna se över den nu aktuella 

skrivningen i förhållande till nämndens rätta lagliga grund.  

Rekommendation  

Nämnden klargör vilken som är den rättsliga grunden för nämndens behandling 

av ansökningar genom systemet Visma Recruit. 

Nämnden lyfter frågan om laglig grund för stadens HR-processer för att 

säkerställa att nämndens rätta grund återges i den villkorstext som finns i 

processen.  

3.3.1.4 Principen om uppgiftsminimering  

I artikel 5(1)(c) GDPR finns principen om uppgiftsminimering som handlar om 

att nämnden inte ska behandla mer uppgifter än vad som är nödvändigt. 

Justitieombudsmannen, förkortad JO, har i sin ämbetsberättelse för 2019/20 i ett 

beslut uttalat hur principen kan påverka en myndighets rätt att samla in 

uppgifter. I JO 2019/20 s. 665 anser JO att insamlandet av bild på den sökande 

är att gå över principen om uppgiftsminimering eftersom det är en frivillig 

uppgift och att det inte i ansökningsformuläret framgår att det är frivilligt. JO 

uttalar sig även om uppgifter om födelsedatum och kön som används i 

statistiska ändamål.  

Efter undersökning framgår att nämnden har gjort anpassningar i sina 

ansökningsformulär i Visma Recruit och i vissa lägen lagt in texter för att för 

kandidaten närmare förklara syftet med uppgiften, till exempel vid 

födelsedatum och kön. Dataskyddsombudet ser dock att uppgifter om 

körkortsbehörigheter under fliken kunskaper är ytterligare uppgifter som det för 

vissa tjänster inte finns en direkt koppling. Nämnden bör utifrån de uttalanden 

som JO gör i sitt beslut fundera på om just körkortsuppgifterna är att samla in 

mer uppgifter än vad som är nödvändigt utifrån principen om 
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uppgiftsminimering. Det finns en risk att nämndens system Visma Recruit för 

rekryteringar till viss del åsidosätter principen om uppgiftsminimering.  

Rekommendationer 

Dataskyddsombudet anser att det finns skäl för nämnden att se över vilka 

uppgifter som finns i mallarna i Visma Recruit som är nödvändiga för att 

bedöma den sökandes meriter.  

3.4 Avslutande kommentarer 
Dataskyddsombudet konstaterar att det i de svar som lämnats av förvaltningen 

finns en vilja att efterleva dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsombudet 

bedömningar i detta kapitel finns det brister som innebär att nämnden inte fullt 

ut efterlever GDPR:s regelverk och dataskyddsombudet ser även att en del 

frågor handlar om den centrala samordningen som gjorts inom Göteborgs Stad 

genom de kommungemensamma interna tjänsterna.  

Nämnden behöver framåt säkerställa att den information som finns i 

registerförteckningen och den information som lämnas till de registrerade är 

korrekt och att det inte finns någon osäkerhet kring om på vilken laglig grund 

som uppgifterna behandlas.  

Den information som lämnas av nämnden behöver anpassas utifrån att det är 

nämnden som är personuppgiftsansvarig. De senare innebär att generella texter 

som ger den registrerade uppfattningen eller känslan av att det är Göteborg Stad 

som är ansvarig är olycklig utifrån den ansvarsuppdelning som 

dataskyddsförordningen innebär. Nämnden bör således, enligt 

dataskyddsombudets mening, anpassa den centrala informationen till att det 

tydligt framgår att stadsdelsnämnden Lundby är ansvarig och är den som en 

registrerad kan rikta eventuella krav emot.  
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4 Hanteringen av register-
kontrollerna 

4.1 När begär nämnden in utdrag ur 
belastningsregistret 
Under 2010-talet har regeringen tillsatt två statliga utredningar som har haft till 

uppgift att titta på möjligheten för en arbetsgivare att begära in registerutdrag 

från den enskilde. I betänkandet – Registerutdrag i arbetslivet, SOU 2014:48 

föreslog utredningen att det skulle införas ett förbud för arbetsgivare att begära 

in registerutdrag om det inte fanns ett uttryckligt lagstöd. Tills dagens datum har 

förslagen i utredningen inte gått vidare till att regeringen har lagt någon 

proposition.3  

Fem år senare kom det senaste betänkandet - belastningsregisterkontroll i 

arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd, SOU 2019:19. Utredningen har 

tagit sin utgångspunkt i 2014 års betänkande och bekräftar problematiken att 

arbetsgivare av den arbetssökande begär att få nyttja sin rätt till insyn i 

belastningsregistret genom att begära ett registerutdrag. I betänkandet framgår 

att antalet utdrag som enskilda begär om sig själva under de senaste åren har 

ökat kraftigt. Utredningen bedömde att denna utveckling står i strid med 

lagstiftarens intentioner om enskildas insynsrätt i belastningsregistret.  

Dataskyddsombudet har därför valt att granska i vilka fall som nämnden 

inhämtar belastningsregister för de anställningar och praktikplatser som erbjuds. 

4.1.1 Inlämnade svar och dataskyddsombudets bedömning  

Förvaltningen har avgivit följande svar om när registerutdrag inhämtas av den 

enskilde:  

Inom vård och omsorg utförs insatser åt skyddslösa och utsatta grupper, t.ex. 

äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Behovet av skydd är som 

allra störst när vården eller omsorgen utförs i den enskildes hem, eftersom det då 

saknas nämnvärd insyn och kontroll. Det saknas i dagsläget författningsstöd för 

registerkontroll av den personal som utför vården eller omsorgen, utdrag ur 

belastningsregister begärs därför inte vid anställning inom dessa områden. 

 

För rekrytering av personal som i sin tjänst kommer i kontakt med barn tas 

följande lag i beaktande: 

 

Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn  

… 

Anteckning görs i Personec/Timecare om uppvisat belastningsregister. 

Förvaltningen tar inte emot utdraget, endast notering vidarebehandlas i de 

nämnda systemen. 

 
3 Regeringskansliets hemsida, Registerutdrag i arbetslivet, hämtad 2020-07-06, 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2014/06/sou-201448/ 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2014/06/sou-201448/


 

Rekryteringsprocessen och registerkontroll 11 (23) 

Stadsdelsnämnden Lundbys hantering av personuppgifter vid anställning och erbjudande 
av praktikplats i allmänhet och hantering av registerkontroller. 

 

Göteborgs Stad 2020-09-15 

 

Fram till 2020-03-01 då ansvaret för personlig assistans övergick till Majorna-

Linné beaktades även nedan lag vid rekrytering av personal till personlig 

assistans i de fallen då assistansen gällde barn:  

 

Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt 

barn med funktionshinder 

….  

Utdrag ur belastningsregister bevaras.  

Dataskyddsombudet ser det som positivt att, som det får förstås, registerutdrag 

enbart inhämtas när en sådan skyldighet finns enligt de angivna lagarna. 

Dataskyddsombudet anser att den ordning som beskrivs ligger inom de ramar 

som lagstiftningen medger. Det finns därför inga skäl att uttala sig om 

lämpligheten eller liknande kring just frågan att inhämta ett registerutdrag för 

anställning utifrån nämndens svar.  

Dataskyddsombudet kan konstatera att förvaltningen i sitt svar inte anger stödet 

i socialtjänstförordningen (2001:937) och lag (1998:620) om belastningsregister 

samt förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Närmare information 

om möjligheterna enligt dessa författningar framgår nedan.   

4.2 Anställda och praktikanter som arbetar 
med barn inom HVB-hem och stödboenden 

4.2.1 Rättsliga utgångspunkter för registerkontrollen  

Enligt lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som 

tar emot barn, får hem för vård eller boende (HVB) eller stödboenden enligt 6 

kap. socialtjänstlagen (2001:453) som tar emot barn inte anställa någon om inte 

kontroll görs av belastnings- och misstankeregistret. Det innebär att om en 

registerkontroll inte har gjorts av nämnden föreligger det ett anställningsförbud 

för den personen. 

Skyldigheten gäller på motsvarande sätt för den som erbjuds uppdrag, 

praktiktjänstgöring eller liknande vid ett sådant hem eller boende under 

omständigheter liknande dem som förekommer vid anställning inom 

verksamheten. Den som erbjuds anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller 

liknande vid ett HVB eller ett stödboende ska lämna ett registerutdrag till 

arbetsgivaren. Utdraget får högst vara sex månader gammalt. Skyldigheten för 

de anställda eller praktikanten att lämna ett registerutdrag gäller inte om 

nämnden som arbetsgivare själv inhämtar ett utdrag.4  

Utdraget eller en kopia av det ska bevaras under minst två år från det att 

anställningen, uppdraget eller praktiktjänstgöringen påbörjades. Den som söker 

en anställning eller vad som jämställs med en anställning vid ett HVB eller ett 

stödboende har rätt att få ett anpassat registerutdrag ur belastningsregistret som 

 
4 Nämndens rätt att på egen hand inhämta utdrag regleras i 11 § första stycket 5 eller 21 § första 
stycket 2 förordningen (1999:1134) om belastningsregister. 
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endast innehåller de brott som anges i en särskild bestämmelse i lag (1998:620) 

om belastningsregistret.5 

Ett utdrag ur belastningsregistret med stöd av lag (2007:171) om 

registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, är det utdrag 

som anger flest antal brott som en person som önskar bli anställd kommer att 

kontrolleras emot. Detta innebär också att det integritetsintrång som den 

sökande kommer behöva acceptera är störst avseende denna registerkontroll 

som omfattas av denna granskning. Skillnaden har av lagstiftaren motiverats av 

att de som vistas i ett HVB-hem eller i ett stödboende ofta är barn med 

missbruksproblem och andra sociala problem. Det är viktigt att de kan få den 

trygghet, det stöd och den hjälp som de är i behov av. 

4.2.2 Inlämnade svar och dataskyddsombudets bedömning  

Förvaltningen har i sitt svar angett att den inte har någon personal anställd som 

omfattas av den aktuella lagen ovan. 

Dataskyddsombudet finner inte någon anledning att ifrågasätta den aktuella 

uppgiften och därmed finns det inga förutsättningar att lämna några 

bedömningar på aktuella personuppgiftsbehandlingar. Dataskyddsombudet 

påminner dock om att skyldigheten finns om nämnden skulle bedriva HVB-hem 

eller stödboenden framöver.  

Dataskyddsombudet finner att lagen från 2007 inte omfattar de familjehem som 

nämnden skulle kunna anlita som uppdragstagare.6 Dataskyddsombudet vill 

ändå lyfta att nämnden sedan den 1 juli 2016 har en skyldighet att inhämta 

utdrag ur misstanke- och belastningsregistret med stöd av 5 kap. 1 b § 

socialtjänstförordningen (2001:937). Dataskyddsombudet noterar även att ett 

utdrag kommer behandlas under de regler som finns i lag (2001:454) om 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.7 

4.3 Anställda och praktikanter som arbetar 
med barn inom LSS 

4.3.1 Rättsliga utgångspunkter  

Den som enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) bedriver verksamhet som omfattar insatser åt barn med 

funktionshinder, får inte anställa någon för sådana insatser utan att först 

kontrollera om han eller hon förekommer i belastningsregistret.  

Bestämmelser om en sådan obligatorisk registerkontroll finns i lagen 

(2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 

funktionshinder, som även anger att registerkontroll ska göras avseende 

 
5 9 § andra stycket 4 lag (1998:620) om belastningsregister, se PM om grunderna. 
6 Se Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU4, s. 43-44.  
7 Se Förvaltningsrätten i Jönköpings domar den 4 maj 2020 i målen 1492—1493-19; 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 9 april 2019 i mål nr 5601-18.  
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uppdragstagare, anställd hos ett bemanningsföretag eller annan som ingått avtal 

med den som bedriver sådan verksamhet och som erbjuds eller tilldelas 

arbetsuppgifter som omfattar stöd- och serviceinsatser åt barn med 

funktionshinder och fullgör dessa uppgifter som om han eller hon var anställd i 

verksamheten.  

Detsamma gäller den som erbjuds praktiktjänstgöring som omfattar stöd- och 

serviceinsatser åt barn med funktionshinder. Registerutdraget får inte vara äldre 

än ett år. Den som erbjuds anställning, uppdrag eller praktiktjänstgöring ska på 

begäran lämna ett registerutdrag till arbets- eller uppdragsgivaren.  

Utdraget eller en kopia av det ska bevaras i minst två år från det att 

anställningen, uppdraget eller praktiktjänstgöringen påbörjades. Den som söker 

en anställning eller vad som jämställs med en anställning inom LSS-verksamhet 

för barn har enligt 9 § andra stycket 5 lagen om belastningsregister rätt att få ett 

begränsat utdrag ur registret. 

4.3.2 Inlämnade svar och resultat av platsbesöket  

Förvaltningen har i sitt svar den 18 maj 2020, angett att det finns rutiner inom 

förvaltningen, även om det inte finns någon lista över vilka tjänster inom 

nämndens verksamheter som omfattas av kravet på registerförteckningen.  

Nämnden hade fram till den 1 mars 2020 ansvar för personlig assistans, som då 

överfördes till stadsdelsnämnden Majorna-Linné.8 

I beskrivningen över rekryteringsprocessen framgår att den enskilde ombeds att 

ta med ett registerutdrag om så krävs för tjänsten till intervjun.9 I samband med 

platsbesöket ställde dataskyddsombudet frågan om vid vilken tidpunkt som man 

begärde att få se registerutdraget. Förvaltningen klargjorde att det kan 

förekomma vid antingen intervjutillfället eller senast vid avtalsskrivningen. 

Förvaltningens HR-avdelning klargör att det viktiga är att registerutdraget 

uppvisas före avtal om anställningen ingås och om i vilken omfattning 

kontrollerna sker vid intervjun eller avtalsskrivandet. Detta eftersom ansvaret 

ligger på den rekryterande chefen att ombesörja kontrollerna.10 

Vid platsbesöket tog dataskyddsombudet upp frågan om registerutdrag för 

praktikanter inhämtas. Av minnesanteckningarna framgår att när det gäller 

LSS-verksamheter kan det vara praktikanter från socialhögskolan och då 

nämnden inte har några boenden för särskild service eller uppdragstagare som 

genomför ledsagarservice är omfattningen låg. När det gäller praktikanterna så 

har HR-avdelningen ingen uppfattning om registerutdrag hämtas in. Om det 

görs finns det i så fall förvarat hos respektive enhetschef.11  

 
8 Förvaltningens svar den 18 maj 2020, s. 3.  
9 Förvaltningens svar den 18 maj 2020, s. 1 
10 Minnesanteckningarna från den 12 juni 2020, s. 1.  
11 Minnesanteckningarna från den 12 juni 2020, s. 6.  
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I e-postkonversation mellan dataskyddsombudet och områdeschefen för 

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder framkommer att förvaltningen 

utför insatserna ledsagarservice i egen regi genom Resursenheten Vuxen.12  

Dataskyddsombudet genomförde vid platsbesöket kontroll av två anställda som 

enligt nämndens utdrag hade bedömts omfattas av den aktuella 

registerkontrollslagen. Vid platsbesöket var det oklart om i vilken utsträckning 

som de två personerna verkligen omfattades av kravet på registerkontroll. 

Dataskyddsombudet fann åtminstone att ingen anteckning hade gjorts i 

personalsystemet Personec-P om att de två hade uppvisat ett registerutdrag.  

4.3.3 Dataskyddsombudets bedömning   

4.3.3.1 Tidpunkt för att begära registerutdraget 

Av lagstiftningen framgår att nämndens skyldighet att begära ett registerutdrag 

inträder när nämnden erbjuder den anställde tjänsten. I prop. 2009/10:176, s. 72 

beskriver regeringen när skyldigheten inträder.  

Det är endast den person som, eventuellt efter ett urvalsförfarande, 

faktiskt erhåller ett erbjudande om anställning, uppdrag eller 

praktiktjänstgöring som ska lämna ett registerutdrag. 

Det innebär att nämnden ska ha fattat ett beslut om anställning, där 

anställningen tills registerutdraget lämnas inte kan slutföras. Innan denna 

tidpunkt har nämnden inte någon rätt att begära in ett registerutdrag. Den 

omständighet att nämnden ber kandidaten att ta med ett registerutdrag ser 

dataskyddsombudet inget hinder med, om omständigheterna är sådana att det 

finns en reell möjlighet att kandidaten efter avslutad intervju erbjuds den 

aktuella tjänsten. 

I annat fall bör nämnden enligt dataskyddsombudets mening vänta med att be 

kandidaten att begära ut ett registerutdrag. I sammanhanget är det också viktigt 

att nämnden är noga med att säkerställa att den enskilde hämtat ut ett begränsat 

utdrag.  

Dataskyddsombudet anser att det är otillfredsställande att det råder en oklarhet 

när registerutdraget ska begäras. Rätten inträder enbart som framgår ovan när 

den enskilde har erbjudits en anställning eller en praktikplats. Den skillnad som 

har framkommit under platsbesöket behöver avhjälpas genom olika 

informationsinsatser till berörda. Förvaltningen har i samband med justeringen 

av minnesanteckningarna angivit att de under början av hösten kommer vidta ett 

flertal åtgärder för att säkerställa att registerutdragen begärs på ett korrekt sätt. 

Det senare se dataskyddsombudet som positivt.  

Dataskyddsombudet kan konstatera att någon anteckning inte hade gjorts om de 

aktuella personerna hade visat upp ett registerutdrag, som enligt förvaltningens 

rutiner ska ske.13 Dataskyddsombudet delar förvaltningens bedömning att 

 
12 Mejlkonversation den 15 juni 2020 mellan DSO och områdeschef.  
13 Förvaltningens svar den 18 maj 2020, s. 2. 
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behandlingen sker på grunden av en rättslig förpliktelse enligt artikel 6(1)(c) 

GDPR. 

Rekommendation 

Nämnden ser över de rutiner som finns inom området för att säkerställa att 

registerutdrag inhämtas i samband med erbjudande om tjänst eller praktikplats. 

För tydlighetens skull bör rekryteringsprocessen innehålla en särskild 

dokumentationspunkt kring erbjudandet för att det ska vara möjligt att i 

efterhand kunna kontrollera efterlevnaden.  

4.3.3.2 Socialtjänstens inhämtande av registerutdrag 

Av bilaga 1 till förfrågningsunderlaget har förvaltningen angett ett 30-tal 

personer som omfattas av den aktuella registerkontrollagen. Av svaren från 

framgår att det råder en viss oklarhet kring om och i så fall i vilken utsträckning 

som registerutdrag begärs in för anställda som ska genomföra insatser som 

riktar sig till barn inom LSS. Likaså för praktikanter i dessa verksamheter.  

Dataskyddsombudet har intebegärt in ytterligare underlag, varför 

dataskyddsombudet inte har kännedom om och i så fall i vilken omfattning som 

nämnden tar in registerutdrag.  

Dataskyddsombudet anser dock utifrån de oklarheter som finns inom 

förvaltningen kopplat till hanteringen av registerutdrag att det är viktigt att 

nämnden ser över sina rutiner. Särskilt gäller detta hanteringen av 

praktikanternas registerutdrag då dataskyddsombudet fick uppfattningen att 

förvaltningen slänger ett registerutdrag om det har begärts in. Detta strider 

direkt mot kraven i aktuell lag och kan innebära en otillåten gallring som skulle 

kunna bedömas vara en personuppgiftsincident.  

I de fall som registerutdrag har använts som en grund för administrativa 

skyddsåtgärder i personuppgiftsbehandlingarna inom socialtjänsten blir det 

viktigt att nämnden ser över sina rutiner. Det finns inte någon hanteringsordning 

för hur praktikanternas registerutdrag ska hanteras, se nästa avsnitt där 

dataskyddsombudet utvecklar sina rekommendationer.  

Rekommendationer 

Nämnden ser över för vilka anställningar, praktikplatser eller uppdrag som 

registerkontroll ska genomföras inom det aktuella området. Det är särskilt 

viktigt att det är tydligt var registerutdraget för de som är uppdragstagare inom 

ledsagarservice ska behandlas.  
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4.4 Anställda och praktikanter som arbetar 
med barn  

4.4.1 Rättsliga utgångspunkter 

Registerkontroll av personer som arbetar med barn utanför socialtjänstens 

verksamhetsområde blev möjligt för nämnden den 18 december 2013 genom 

inrättandet av en särskild lag. Lagen (2013:852) om registerkontroll av personer 

som ska arbeta med barn, innebär att nämnden fick ett rättsligt stöd att begära 

ett registerutdrag för den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett 

landsting, ett företag eller en organisation, om arbetet innebär direkt och 

regelbunden kontakt med barn.4 

Motsvarande gäller för den som erbjuds eller tilldelas uppgifter som innebär 

direkt och regelbunden kontakt med barn inom sådan verksamhet, om det sker 

genom uppdrag, anställning hos någon som ingått avtal med den som bedriver 

verksamheten eller praktiktjänstgöring. Lagen omfattar alltså såväl personer 

som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn, till exempel personal vid 

gymnasieskolor, som personer som är ledare i olika ideella barnverksamheter, 

t.ex. idrottsföreningar.  

Även personer som arbetar med barn i stiftelser och trossamfund omfattas av 

lagen. Lagen innebär en fakultativ rätt att begära att registerutdrag visas upp av 

den som ska arbeta med barn. Som skäl för att registerkontrollen ska vara 

fakultativ anförde regeringen att det framför allt inom ideella verksamheter kan 

förekomma en stor mängd olika uppdrag som löper på både kortare och längre 

tid och att det beroende på uppdragets art i vissa fall kan framstå som uppenbart 

obehövligt att begära registerutdrag. En obligatorisk registerkontroll skulle 

därför innebära en alltför stor administrativ börda (prop. 2012/13:194 s. 32).  

Registerutdraget får inte vara äldre än ett år. Kontrollen får inte dokumenteras 

på något annat sätt än genom en anteckning om att registerutdraget har visats 

upp. Lagen är subsidiär i förhållande till andra författningar som reglerar 

registerkontroll för arbete som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn 

inom berörda verksamheter. Den som ska arbeta med barn har enligt 9 § andra 

stycket 6 lagen om belastningsregister rätt att få ett begränsat utdrag ur registret.  

4.4.2 Inlämnade svar och iakttagelser vid platsbesöket 

Av förvaltningens svar framgår att en anteckning om uppvisat utdrag ur 

belastningsregister görs i systemen Personec/Timecare . Vidare framgår att 

förvaltningen inte tar emot något registerutdrag från belastningsregistret.14  

Inom nämndens verksamheter är det i praktiken alla befattningar inom 

Internservice där den anställde kan komma i kontakt med barn, det vill säga, 

 
14 Förvaltningens svar den 18 maj 2020, s. 2.  
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inom lokalvård, måltid och vaktmästeri. Även Kulturskolans anställda 

omfattas.15 

Vid platsbesöket ställer dataskyddsombudet frågan om vid vilken tidpunkt som 

registerutdrag inhämtas från de som nämnden erbjuder praktikplats.  

Av minnesanteckningarna framgår att en uppfattning är att något registerutdrag 

inte inhämtas när det gäller praktikplatserna och att HR-avdelningen inte har 

någon uppfattning om detta görs. Om detta görs genomförs finns en anteckning 

eller själva utdraget hos respektive chef. 16  

Vidare framgår av förvaltningens svar den 18 maj att vissa praktikplatser inom 

det arbetsmarknadspolitiska området hanteras av förvaltningen för 

arbetsmarknad- och vuxenutbildning, förkortad Arbvux. Av de platser som 

nämnden erbjuder Arbvux tar nämnden endast emot ett fåtal uppgifter från 

Arbvux som förmedlas. Nämnden har gjort bedömningen att det är Arbvux som 

är ansvarig för den dokumentation som upprättas hos Arbvux och inga särskilda 

överväganden avseende hanteringen av registerutdrag görs. I denna del hänvisas 

till stadens gemensamma HR-processer och i detta fallet för praktik.17 

Praktikplatserna för de som går på gymnasiet eller verksamhetsförlagd 

utbildning på högskolan administreras i systemet praktikplatsen.se. 

Genomgång av personakter och Personec 

Dataskyddsombudet hade före besöket skickat ut en lista över vilka 

personalakter som dataskyddsombudet önskade undersöka, vilket uppgick till 

totalt elva för de tre olika anställningsperioderna, 2013-12-18 -- 2014-02-18, 

2016-07-01 -- 2016-10-01 och de tjugo senast anställda. 

Vid besöket var det möjligt för HR-enheten att få fram fyra fysiska personakter, 

och i övrigt kontrollerades ytterligare tre personer genom att se om det fanns 

anteckningar på dem i HR-stödet Personec-P.  

Totalt genomfördes kontroller i sju anställdas personakter. Av dessa fann 

dataskyddsombudet avvikelser i fem av akterna/systemet. Anmärkningarna var i 

huvudsak att anteckning i Personec inte var genomförd eller att utdraget hade 

sparats i den fysiska akten. Två akter hade inga avvikelser.   

I minnesanteckningarna framgår att lokal processledare för administration 

senast den 31 augusti kommer skicka ut information om hur 

belastningsregisterna ska hanteras och i nästa chefsbrev kommer det även gå ut 

information. HR-chef har även tagit kontakt med central processledare för 

praktikprocessen kring registerutdragen.* 

 
15 Förvaltningens svar den 18 maj 2020, s. 3.  
16 Minnesanteckningarna fråga 2, s. 2.  
17 Svar på frågorna 1, s. 2; minnesanteckningarna fråga 2-3, s. 2-3, Praktikprocessen 
http://services.goteborg.se/processer/PA%20Publik/#/model=218ae918-fafe-4bc2-9463-
10322f72105a 
*I samband med att rapporten skickades ut för faktakontroll till förvaltningen kompletterade 
förvaltningen med att informationen kommer gå ut i chefsbrevet i september 2020 samt att 
Intraservice har informerats om praktikprocessen bör ses över avseende registerutdrag. 

http://services.goteborg.se/processer/PA%20Publik/#/model=218ae918-fafe-4bc2-9463-10322f72105a
http://services.goteborg.se/processer/PA%20Publik/#/model=218ae918-fafe-4bc2-9463-10322f72105a
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4.4.3 Dataskyddsombudets bedömning 

4.4.3.1 Rutiner för att inhämta registerutdrag 

Det finns idag osäkerheter kring i vilken omfattning som registerutdrag 

inhämtas och särskilt avseende praktikanter. Av förvaltningens svar och vid 

platsbesöket framkommer att det inte finns någon övergripande bild över hur 

möjligheten att inhämta registerutdrag i dagsläget används. I sammanhanget bör 

nämnas att bestämmelserna i 2013 års lag är frivillig men att någon åtskillnad 

mellan anställda och praktikanter i samma position eller arbetsplats skulle vara 

ologisk. Om registerutdragen är en administrativ skyddsåtgärd är den osäkerhet 

som råder idag extra viktig att avhjälpa.  

När det kommer till praktikprocessen framgår det av de dokument som finns i 

processen att frågan om registerutdrag inte är bortglömd centralt. I dokumenten 

”inventering av plats inom arbetsmarknadsområdet”, ”inventering av plats inom 

utbildningsområdet” och ”inventering av feriejobb”, finns det en fråga i 

samtliga tre underlag om att den som ska erbjudas en plats behöver uppvisa ett 

utdrag.18 Därmed blir det tydligt för dataskyddsombudet att nämndens rutiner 

behöver ses över för att bland annat säkra upp var anteckningen ska göras. Det 

är även viktigt att något utdrag inte tas emot. Detta särskilt utifrån det förbud 

som finns i lagen och därigenom på vilken rättslig grund som ett utdrag i så fall 

skulle behandlas.  

När det kommer till praktikanterna från Arbvux, är det stadsdelsnämnden som 

har ansvaret att inhämta utdrag om så krävs enligt nämnden. Denna skyldighet 

kan inte överlåtas till Arbvux, eftersom det inte är Arbvux som erbjuder 

praktikplatsen.  

Dataskyddsombudet bedömer att det är otillfredstillställande att det fanns akter 

med registerutdrag trots förbudet i aktuell lag. På grund av det ringa antalet 

akter som undersöktes kan dataskyddsombudet i nuläget dock inte bedöma att 

avvikelsen är systematisk. Det är trots det viktigt att nämnden säkerställer en 

korrekt hantering, i enlighet med de särskilda bestämmelser som finns för när 

uppgift om brott får behandlas. De åtgärder som redan har meddelats är en start, 

men en fördjupad översyn utifrån de osäkerheter som finns kopplat till 

registerutdragen bör ske. Särskilt frågan om hur nämnden ska kunna gallra de 

registerutdrag som felaktigt har tagits emot behöver hanteras.  

 

 

 

 

 

 
18 Praktikprocessen, Dokument HR-processen, praktik. 
http://services.goteborg.se/processer/PA%20Publik/# 

http://services.goteborg.se/processer/PA%20Publik/
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Dataskyddsombudets rekommendationer  

Nämnden bör se över sin hantering av registerutdrag i allmänhet och särskilt 

avseende denna lagstiftning. Det gäller framförallt hur man ska säkerställa detta 

när praktik erbjuds och var anteckning om uppvisat registerutdrag ska ske. 

Likaså att de stöddokument som finns kring rekrytering tydliggör skillnaderna 

mellan de aktuella lagstiftningarna.  

Nämnden bör klargöra vad som gäller kopplat till uppvisande av nytt 

registerutdrag om den anställde övergår från annan nämnd inom staden och om 

detta då kräver att ett nytt utdrag uppvisas.  

Nämnden bör ta fram rutiner för enhetlig registrering av registerutdragen, där 

det bör framgå vilka registerkontrollslagar som intyget omfattar. Detta för att 

undvika att begära in ett nytt intyg om ej så krävs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rekryteringsprocessen och registerkontroll 20 (23) 

Stadsdelsnämnden Lundbys hantering av personuppgifter vid anställning och erbjudande 
av praktikplats i allmänhet och hantering av registerkontroller. 

 

Göteborgs Stad 2020-09-15 

5 Övriga uttalanden  
Dataskyddsombudet bedömde i en avstämningsrapport den 8 november 2018 att 

nämnden hade organisatoriska förutsättningar att bedriva ett gott 

dataskyddsarbete. Dataskyddsombudet bedömde då att det fanns goda 

förutsättningar för den organisation som nämnden hade valt att upprätta för att 

arbeta med dataskyddsfrågorna.  

En av dataskyddsombudets uppdrag är att undersöka hur nämnden som 

personuppgiftsansvarig efterlever den aktuella lagstiftningen. För att göra det 

behöver ombudet ha möjlighet att inhämta uppgifter från nämnden. I detta fall 

har det skett genom att förvaltningen ombetts fylla i ett frågeformulär och 

översända efterfrågade handlingar. Dataskyddsombudet har i samband med 

genomförande av denna granskning tillskrivit förvaltningen vid två tillfällen 

samt påmint förvaltningen under hand om att inkomma med svar.  

Nämnden bör därför säkerställa att dataskyddsorganisationen fortsatt har 

förutsättningar att klara de skyldigheter som följer av dataskyddsförordningen 

och brottsdatalagen. 

Rekommendation 

Nämnden säkerställer att dataskyddsorganisationen har förutsättningar att klara 

de skyldigheter som följer av dataskyddsförordningen och brottsdatalagen. 
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6 Bilagor 
1. Tillsynsskrivelse samt frågeformulär, daterade den 20 februari 2020. 

2. Svar från stadsdelsförvaltningen Lundby, daterat den 18 maj 2020. 

3. Minnesanteckningar från platsbesök, daterade den 12 juni 2020. 
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Mejlkonversation den 15 juni 2020 mellan dataskyddsombud och områdeschef. 
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