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Riktlinjer för behandling av personuppgifter i IST,  
barnomsorgs- och elevregister  
 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för uppgifter i IST, kommunens 
barnomsorgs- och elevregister.  
 
Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) 9 §, ska den personuppgiftsansvarige se till att: 

a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, 
b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, 
c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, 
d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket 
uppgifterna samlades in, 
e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen 
med behandlingen, 
f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 
behandlingen, 
g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella, 
h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter 
som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och 
i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålen med behandlingen. 
 
I fråga om första stycket d gäller dock att en behandling av personuppgifter för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga ändamål inte skall anses som oförenlig med de ändamål för 
vilka uppgifterna samlades in. 
Personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under 
längre tid än som sagts i första stycket i. Personuppgifterna får dock i sådana fall inte 
bevaras under en längre tid än vad som behövs för dessa ändamål. 
Personuppgifter som behandlas för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål får 
användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade bara om den registrerade har 
lämnat sitt samtycke eller det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala 
intressen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2002-06-12, § 58, godkänna informationsblanketter 
om personuppgiftslagen i barnomsorgen och personuppgiftslagen i skolan som ska delas ut till 
samtliga barn/elever inom nämndens verksamheter eller till deras vårdnadshavare.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2003-04-09, § 48, om policy för 
skolornas/förskolornas webbsidor och för behandling av personuppgifter inom nämndens 
verksamhet.  

Barn- och utbildningsnämnden har en dokumenthanteringsplan för handlingar som inkommit 
eller upprättats inom verksamheterna som tillhör myndigheten och hur de ska gallras/bevaras.  

Utöver det behövs riktlinjer för hur personuppgifter i IST barnomsorgs- och elevregister får 
behandlas och för hur personuppgifter gallras/flyttas. 
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Riktlinjer för behandling av personuppgifter i IST,  barnomsorgs- 
och elevregister  
 
Grunduppgifterna i IST hämtas från befolkningsregistret som uppdateras en gång per vecka 
av IT-avdelningen. Därutöver behöver det göras ett grunduttag d.v.s. att samtliga uppgifter 
från befolkningsregistret ersätts med aktuella uppgifter. Det behöver göras vart 5: e år.  
 
Ansvarig att beställa uppgifterna från Skatteverket är systemansvariga för IST.  
Arbetet med att lägga in grunduttaget utförs av IT-avdelningen. 
 
De fritextfält som finns i registret får endast användas för uppgifter om skolskjuts. Känsliga 
uppgifter som t.ex. uppgifter om sjukdom får inte läggas in. 
 
Ansvarig att ta ut lista för skolpliktsbevakning är systemansvarig.  
För- och grundskolechefen är ansvarig för att kontrollera uppgifterna på 
skolpliktsbevakningslistan. 
 
Barn och elever med skyddade personuppgifter hanteras manuellt i pärm som endast ett fåtal 
har tillgång till. Har de endast skyddad adress tas de med i IST men med en markering som 
ska fungera som en varningssignal så att en noggrann prövning görs innan några uppgifter om 
personen lämnas ut. 
 
Alla uppgifter som ska bevaras enligt dokumenthanteringsplanen ska skrivas ut på papper 
svenskt arkiv 80 och följa tidsfristerna i dokumenthanteringsplanen. 
 
Personuppgifterna som är digitalt förvarade i regis tren i IST ska gallras enligt 
följande: 
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Register Tidsfrist för gallring/överflyttning Ansva rig 
 
Personalregistret Gallras direkt då person slutar  Assistent för resp. enhet 
Personaluppgifter för tjänstlediga läggs Ej aktiv  Assistent för resp. enhet  
 
Barnomsorgsregistret  Gallras 10 år efter avlutad aktivitet Assistent för resp. enhet 
 
Barnomsorgskö Gallras efter 2 år.  Systemansvarig 
 
Elevuppgifter grundskola, aktuella elevuppgifter Elevuppgifterna flyttas till AVG efter år 9 Assistent för resp. enhet 
år 1-9, läggs i enhet för respektive skola     
 
Register AVG Gallras efter 5 år.  Systemansvarig 
 
Elevuppgifter, elever i grundskolan som flyttar Elevuppgifterna flyttas till enhet FLYTTAT direkt  Assistent för resp. enhet 
till annan kommun vid flytt 
 
Register FLYTTAT Gallras 3 år efter flytt Systemansvarig 
 
Register EXTERN, elevuppgifter, elever Gallras en gång per år efter skolplikt upphört Systemansvarig 
som går i andra kommuner 
 
STÅL aktuella elevuppgifter gymnasiet Uppgifter flyttas till STUP, AVBROTT; AVG, AVGGR Assistent för resp. enhet 
 när de inte är aktuella längre (handlingar som ska bevaras  
 skrivs ut på papper) 
 
STUP elevuppgifter, gymnasieelever med Gallras efter 10 år (handlingar som ska bevaras skrivs ut på Assistent för resp. enhet 
studieuppehåll  papper) 
 
AVBROTT elevuppgifter, gymnasieelever som  Gallras efter 10 år (handlingar som ska bevaras skrivs ut på Assistent för resp. enhet 
hoppar av, byter skola, flyttar papper) 
 
AVG elevuppgifter, gymnasieelever som Gallras efter 10 år (handlingar som ska bevaras skrivs ut på Assistent för resp. enhet 
slutfört gymnasieutbildning (studenter)  papper)  
 
AVG GR elevuppgifter, prövning vid gymnasiet Gallras efter 10 år (handlingar som ska bevaras skrivs ut på Assistent för resp. enhet 
(för högre grundskolebetyg) papper) 
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GYMNASIESÄR aktuella elevuppgifter, Uppgifter flyttas till AVG GYMN SÄR när de inte är aktuella Assistent för resp. enhet 
Gymnasiesärskolan längre (handlingar som ska bevaras skrivs ut på papper) 
 
AVG GYMN SÄR elevuppgifter, elever som Gallras 10 år efter avslutad aktivitet (handlingar som ska Assistent för resp. enhet 
slutat gymnasiesärskolan bevaras skrivs ut på papper) 
 
SÄRVUX aktuella elevuppgifter, vuxenutbildning Uppgifter flyttas till AVG SÄRVUX när de inte är aktuella Assistent för resp. enhet 
för människor med utvecklingsstörning längre (handlingar som ska bevaras skrivs ut på papper) 
 
AVG SÄRVUX elevuppgifter, elever som slutat Gallras 10 år efter avslutad aktivitet (handlingar som ska Assistent för resp. enhet 
Särvux bevaras skrivs ut på papper) 
 
VUX aktuella elevuppgifter, vuxenutbildning  Uppgifter flyttas till AVB VUX, AVG VUX när de inte är  Assistent för resp. enhet 
 aktuella längre (handlingar som ska bevaras skrivs ut på papper)  
 
SFI aktuella elevuppgifter, svenska för invandrare Gallras efter 10 år (handlingar som ska bevaras skrivs ut på Assistent för resp. enhet 
 papper) 
 
VUX EXTERN elevuppgifter, elever på vuxen- Gallras efter 10 år (handlingar som ska bevaras skrivs ut på Assistent för resp. enhet 
utbildning i andra kommuner  papper) 
 
AVB VUX elevuppgifter, elever som avbrutit Gallras efter 10 år (handlingar som ska bevaras skrivs ut på Assistent för resp. enhet 
vuxenutbildning  papper) 
 
AVG VUX elevuppgifter, elever som slutfört  Gallras efter 10 år (handlingar som ska bevaras skrivs ut på Assistent för resp. enhet 
vuxenutbildning papper) 
 
AVG 98 VUX elevuppgifter, hopsamlade uppgifter  Gallras efter 10 år (handlingar som ska bevaras skrivs ut på Assistent för resp. enhet 
m elever i vuxenutbildning innan år 1998 papper) 
 
HUMU aktuella elevuppgifter, musikskolan Uppgifterna flyttas till HU MU HI när de inte är aktuella   Assistent för resp. enhet 
 längre (handlingar som ska bevaras skrivs ut på papper) 
 
HU MU HI elevuppgifter, elever som slutat Gallras efter 10 år (handlingar som ska bevaras skrivs ut Assistent för resp. enhet 
musikskolan på papper)  


