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Sammanfattning

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun
granskat hur kommunen hanterar personer som har en skyddad identitet och som på
olika sätt har kontakt med kommunen. Syftet är att granska hur kommunens
verksamheter säkerställer skyddet.

Vår bedömning är att det bland dem som intervjuats finns hög medvetenhet om vad
skyddad identitet innebär och vikten av att sådan information hanteras varsamt.
Eftersom det hittills har funnits relativt få ärenden med skyddad identitet har det inte
förelegat något behov av att arbeta fram en rutin för hur sådana ärenden ska
hanteras.

Vi ser att det är angeläget att kommunen har beredskap för att möta och hantera
ärenden där det finns personer med skyddad identitet. Kommunen bör därför ta fram
en kommunövergripande rutin som sedan kan förtydligas på nämnds- och
förvaltningsnivå. Personalen bör även tillförsäkras utbildning i frågan.

Granskningen ingår i en samgranskning mellan Region Halland och kommunerna
Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm. Det finns även en
granskningsrapport som sammanfattar granskningarna som genomförts.
(Revisionsrapport, Skyddad identitet, Hallandsgemensam granskning, december
2011)
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1. Inledning

1.1 Uppdraget

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun
granskat hur kommunen hanterar personer som har en skyddad identitet och som på
olika sätt har kontakt med kommunen. Syftet är att granska hur kommunens
verksamheter säkerställer skyddet.

Granskningen ingår i en samgranskning mellan Region Halland och kommunerna
Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm. Det finns även en
granskningsrapport som sammanfattar granskningarna som genomförts.
(Revisionsrapport, Skyddad identitet, Hallandsgemensam granskning, december
2011)

1.2 Bakgrund och revisionsfråga

Uppgifter inom folkbokföringsverksamheten är i regel offentliga enligt 22 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen.Sekretess gäller om det av särskild anledning kan
antas att en person eller någon närstående kan lida skada eller men om uppgifter om
personen lämnas ut. Skyddad identitet är en metod för att skydda personer som är
utsatta för ett konkret och allvarligt hot. "Skyddade personuppgifter" är en samlings-
rubrik som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering,
kvarskrivning och fingerade personuppgifter. År 2003 fanns det 9082 personer med
skyddade personuppgifter. År 2009 hade dessa ökat till ca 13 000 personer.

Inom socialtjänst, vård och omsorg och inom hälso- och sjukvården finns regler kring
sekretess kring enskildas förhållanden. Uppgifter om personuppgifter omfattas inte av
samma sekretess. Inom dessa verksamheter hanteras en stor mängd person-
uppgifter. Även inom förskola, fritidsverksamhet, grund- och gymnasieskola och
komvux hanteras personuppgifter. För en person med skyddad identitet kan det
innebära stora risker och konsekvenser om identiteten hanteras eller lämnas ut
felaktigt.

Samtidigt måste myndigheter i vissa fall lämna uppgifter till andra myndigheter för att
dessa ska kunna utföra sitt uppdrag och även samverka med andra myndigheter som
en del i sitt arbete. Det är då angeläget att rutiner för att hantera skyddad identitet
fungerar även i samverkan.

Revisionsfråga:Finns i verksamheten hos aktuella nämnder en ändamålsenlig
hantering av personuppgifter kring personer med skyddad identitet.

Hylte kommun — Granskning av kommunens hantering av skyddad identitet 4



Hylte kommun
Revisorerna

Revisionskriterier:

- Dokumenterade rutiner finns
- Rutinerna är kända och tillämpas på ett riktigt sätt.

1.3 Metod och genomförande

Regionen och respektive kommun har genomfört egna granskningar och även valt
vilka verksamheter som ska granskas. Intervjuer och enkäter har baserats på en
gemensam intervjuguide för hela länet.
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2. Skyddad identitet
Uppgifter inom folkbokföringsverksamheten är i regel offentliga enligt 22 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen.Sekretess gäller om det av särskild anledning kan
antas att en person eller någon närstående kan lida skada eller men om uppgifter om
personen lämnas ut. Skyddad identitet är en metod för att skydda personer som är
utsatta för ett konkret och allvarligt hot. "Skyddade personuppgifter" är en samlings-
rubrik som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering,
kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

Sekretessmarkeringinnebär att persondatauppgifterna "mörkas" genom att en
varningssignal sätts i folkbokföringsdatabasen. Skatteverket beslutar. Polis eller
social myndighet bör lämna intyg. Omprövning sker i regel varje år. Namnet får bara
lämnas ut efter noggrann prövning. Sekretessmarkeringen motsvarar i princip den
hemligstämpling som, enligt offentlighets- och sekretesslagen, kan åsättas en allmän
handling.

Kvarskrivning innebär att när en person flyttar, så förblir han fortfarande skriven på
sin gamla adress och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen.
Skatteverket beslutar och gäller i treårsperioder. Omständigheterna ska motsvara de
som står i lagen om besöksförbud.

Fingerade personuppgifterinnebär att personen får en helt ny identitet (nytt namn
och personnummer). Detta bereds av Rikspolisstyrelsen och beslutas av Stockholms
tingsrätt. Kopplingen mellan identiteterna finns bara hos Rikspolisstyrelsen. Varje år
kommer omkring 40 ansökningar. På 16 år har cirka 50 ärenden godkänts. I de allra
flesta fallen är det kvinnor som får fingerad identitet. Personerna står då under
mycket allvarliga hot, till exempel när det är fråga om hedersrelaterat våld.

Särskilt personskydd - Vittnesskydd. Rikskriminalpolisen utreder detta oftast i
samband med fall av grov brottslighet. Vittnena kan själva ansöka om nytt namn
och/eller kvarskrivning.

I samband med granskningen har Skatteverket lämnat uppgift om antal personer
med skyddad identitet i folkbokföringen i Halland och Västra Götaland (uppgifter kan
inte redovisas bara för Halland). 1september år 2010 fanns 1916 personer i Halland
och Västra Götaland med skyddad identitet.

Stödmaterial från Skolverket kring skyddad identitet

Under hösten 2011 har Skolverket på uppdrag av regeringen gett ut ett stödmaterial
"Unga med skyddade personuppgifter". Avsikten är att ge stöd till alla verksamheter
som kommer i kontakt med unga med skyddade personuppgifter.
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Materialet bygger på dels fakta kring skyddade personuppgifter, dels på intervjuer
med unga som levt med skyddad identitet. Materialet är lättläst och lämpar sig för alla
som i sitt yrke möter unga med skyddad identitet.
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3. Granskningsresultat i Hylte kommun

3.1 Verksamheter som granskats

1 Hylte kommun har följande verksamheter granskats:

• Arbets- och näringslivskontor som svarar för arbetsmarknad och försörjning,
vuxnas lärande, näringslivsfrågor samt fritid och folkhälsa samt
vuxenverksamheten inom individ- och familjeomsorgen (IF0). Ansvarig nämnd
är Arbets- och näringslivsnämnden.

• Barn- och ungdomskontor som svarar för förskola, fritidsverksamhet, grund-
och gymnasieskola samt barn- och ungdomsverksamheten inom individ- och
familjeomsorgen (IF0). Ansvarig nämnd är Barn- och utbildningsnämnden.

• Personalenheten som ingår i kommunledningskontoret. Ansvarig nämnd är
Kommunstyrelsen.

3.2 Rutiner kring skyddad identitet

Hylte kommun har vid granskningstillfället ingen dokumenterad rutin för hur skyddade
identiteter hos brukare och anställda ska hanteras. Kommunens olika verksamheter
har haft ytterst få sådana ärenden vilket medfört att rutiner kring skyddad identitet
inte har efterfrågats.

3.3 Hantering kring skyddad identitet

Förvaltningarna uppger att de har hanterat personer med skyddad identitet vid några
enstaka tillfällen under en flerårsperiod. Arbets- och näringslivskontoret har vid två
tillfällen, i samband med försörjningsstöd, hanterat personer med skyddad identitet.
1nom förskolans och skolans verksamhet har förvaltningen inte kännedom om något
fall av skyddad identitet. Inom barn- och ungdomsverksamheten, inom individ- och
familjeomsorgen, har det vid något tillfälle funnits personer med kvarskrivning, dvs.
kvarstår på en gammal adress trots att de flyttat. Det finns inte heller kännedom om
att det bland kommunens anställda har funnits personer med skyddad identitet.
Därmed har det inte varit aktuellt att ta fram någon specifik rutin för hantering av
frågan.

De intervjuade uppger att det finns goda kunskaper om sekretesslagstiftningen inom
kommunens individ- och familjeomsorgsverksamheter och det ingår i dagligt arbete
att hantera sådana uppgifter. 1 det fall frågor uppkommer inom socialtjänsten om hur
en skyddad identitet ska hanteras finns stöd att tillgå i Socialstyrelsens skrift om
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handläggning och dokumentation inom socialtjänsten1. Exempelvis anger skriften hur
personuppgifter ska hanteras.

Även förskola och skola arbetar med känsliga uppgifter och information som är
sekretessbelagd. De intervjuade uppger att de är vana att arbete med sådan
information och med de krav som ställs i Sekretesslagen. Skola och förskola ser ett
stöd i Socialstyrelsens meddelandeblad om skyddade personuppgifter (nr 2005-1-6)
om fråga skulle uppkomma om skyddad identitet.

Ett nytt HR-system (personaladministrativt system) är under utvecklingsarbete i
kommunen. Personliga uppgifter skyddas genom att användarna har olika grader av
behörighet för att komma in i systemet. Uppgift lämnas att det endast finns en person
i kommunen som har tillgång till känsliga uppgifter som skyddad identitet. Övriga som
använder systemet har ingen åtkomlighet till sådana uppgifter, inte ens
personalchefen.

Samtliga intervjuade får information från folkbokföringsregistret (Skatteverket) i form
av en varningstriangel om det finns en skyddad identitet. Enligt de intervjuade kan
det finnas en svaghet eftersom registret endast omfattar de som är folkbokförda i
kommunen. Finns det personer som vistas i kommunen men är folkbokförda i annan
kommun måste de själva informera om sin skyddade identitet, exempelvis vid kontakt
med socialtjänsten. En annan svaghet är att kommunens register uppdateras mot
folkbokföringsregistret en gång i veckan. Det är i enlighet med Socialstyrelsens
rekommendation men medför ändå en risk att kommunens olika verksamheter inte
har dagsaktuell information vad gäller skyddad identitet.

Eftersom Hylte kommun har haft få ärenden med skyddad identitet finns ingen
erfarenhet av kommunikation med andra myndigheter under sådana förhållanden.
Däremot finns inarbetade rutiner beträffande kontakter mellan förvaltningarna och
kontakter med andra myndigheter och sjukvården när det gäller sekretessbelagda
ärenden.

De intervjuades sammanfattning är att skyddad identitet kräver vaksamhet när den
aktualiseras. Frågan uppfattas bli allt svårare att hantera med den ökande
datoranvändningen. Det finns många fallgropar eftersom en skyddad identitet berör
"vardagen".

3.4 Bedömning

Vår bedömning är att det bland dem som intervjuats finns hög medvetenhet om vad
skyddad identitet innebär och vikten av att sådan information hanteras varsamt.

1ISBN: 978-91-86585-30-3
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Eftersom det hittills har funnits relativt få ärenden med skyddad identitet har det inte
förelegat något behov av att arbeta fram en rutin för hur sådana ärenden ska
hanteras.

Vi ser dock att det är angeläget att kommunen har beredskap för att kunna hantera
situationer och ärenden med skyddad identitet. Det kan med fördel ske genom en
nedtecknad och kommunövergripande rutin. Angeläget är också att personalen får
utbildning i vilka former som finns för skyddad identitet, hur den skyddade identiteten
kommuniceras till kommunen samt vad som måste beaktas i ärendehanteringen.

Kommunens register uppdateras mot folkbokföringsregistret (Skatteverket) varje
vecka. Det är i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer men medför risk att
kommunens olika verksamheter inte har dagsaktuell information vad gäller skyddade
identiteter. Kommunen bör vidta åtgärder för att säkerställa att kommunen har
uppdaterad information. 1 annat fall finns risken att nödvändiga åtgärder kring
ärenden med skyddad identitet inte vidtas.

Den sammanfattande bedömningen är att en rutin bör tas fram för hantering av
skyddad identitet på kommunövergripande nivå som sedan förtydligas på nämnds-
och förvaltningsnivå. Det är angeläget att det finns en rutin som ger stöd till
personalen för hur de ska agera och vilka åtgärder som ska vidtas när de träffar på
personer med skyddad identitet. Särskilt viktigt är det beträffande barn och unga med
skyddad identitet eftersom de i många fall inte själva kan bevaka sitt skydd.
Personalen bör även tillförsäkras utbildning i frågan.

Hyl,te 2012-02e14

( U  L-
Irane Dahl
Ernst & Young
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