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Interpellation  

till kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

 

Rutiner för skyddade personuppgifter 

 

I Sverige lever cirka 14 000 kvinnor och 10 000 män med sekretessmarkering 

eller skyddad folkbokföring. Det är dubbelt så många som för tio år sen. 

Jämställdhetsmyndigheten har lämnat en delredovisning, Skyddade 

personuppgifter – oskyddade personer1, av uppdraget att höja kunskapen om 

våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter med fokus på 

kvinnor och barn.  

 

Av rapporten framgår det att leva med skyddade personuppgifter försvårar hela 

livssituationen. Många har skador eller trauma som hindrar heltidsarbete. De 

berättar att de aldrig kan känna sig trygga på allmänna platser. De kan aldrig 

berätta för någon var de bor eller var de kommer ifrån. Posten går via 

Skatteverket, räkningar försenas, kallelser till sjukvården kommer inte fram och 

barnens möjlighet till vänskaper och fritidsaktiviteter försämras. Man tvingas att 

flytta gång på gång. 

 

De flesta kvinnor som ingick i intervjustudien har fått sina skyddade 

personuppgifter röjda, av myndigheter, hälso-/sjukvård eller andra 

verksamheter. När den våldsutsatta övergår från skyddat boende till enskilt 

boende uppstår en risk, speciellt om den skyddsgivande kommunen är en annan 

än boendekommunen. 

 

Konsekvensen av att bli röjd är i bästa fall oro och uppbrott, i värsta fall att bli 

utsatt för nya brott som hot, misshandel, våldtäkt eller mord. 

 

Bortsett från de grupper som framkommer i rapporten kan man lägga till 

ytterligare en grupp som är särskilt utsatt och är extra utsatt för att få röjda 

personuppgifter då möjligheterna att få skyddat boende eller boende över huvud 

taget är mycket begränsad. Det är våldsutsatta kvinnor och ickebinära med 

skadligt bruk eller beroende. Dessa blir mycket ofta placerade på hotelljourer 

och stödboenden där våldsutövaren ofta får reda på var de bor eftersom andra 

som bor där känner både offer och förövare. 

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till 

kommunstyrelsens ordförande: 

 

1. Har du tagit del av rapporten Skyddade personuppgifter – oskyddade 

personer? 

2. Finns det säkra och integrerade rutiner i vår verksamhet för att 

säkerställa att personer med skyddade personuppgifter inte röjs? 

 
1 https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/bdog4rrb/2022_10-delrapport-skyddade-

personuppgif.pdf 
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3. Finns det handläggare med särskild kompetens vad gäller skyddade 

personuppgifter? 

4. Finns det information och stödmaterial för yrkesverksamma som möter 

målgruppen, antingen internt framtaget eller från externa aktörer? Har 

åtgärder vidtagits för att aktivt sprida sådan information eller 

stödmaterial till relevant personal? 

5. Har vi säkerställt att personer med skyddade personuppgifter kan ta del 

av digitala tjänster utan att deras skyddade personuppgifter röjs? 

6. Har vi information till medborgare om att våldsutsatta personer kan 

ansöka om skyddade personuppgifter och hur de ska gå till väga, i 

lämpliga kanaler? 

7. Sker en långsiktig uppföljning av skyddsbehövande och deras behov av 

stöd och samhällsservice? 

8. Endast en av fyra kommuner har en aktuell, skriftlig och på 

ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången 

för barn i skyddat boende. Har Botkyrka det? 

9. Hur säkerställer vi att gruppen kvinnor och ickebinära med skadligt 

bruk eller beroende inte får sina personuppgifter röjda vid placeringar 

på hotelljourer och stödboende? 

 

 

Marit Normasdotter (V) 

Vänsterpartiet 

 

 

 


