
Skyddade personuppgifter
OSL = offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

FOL = folkbokföringslag (1991:481)

Skyddade personuppgifter = samlingsbegrepp



Skatteverket handlägger två skydd:

• sekretessmarkering

• skyddad folkbokföring



Likheter mellan skydden

Sekretessmarkering och skyddad folkbokföring

Dokumentation Det behöver finnas underlag som visar på behovet av skydd

Flyttanmälan/effekt Personen behöver i princip alltid flytta till en ny adress

Tillfälligt skydd Under tiden vi utreder ansökan får personen en tillfällig 

sekretessmarkering

Allt är skyddat Alla uppgifter i folkbokföringen omfattas av skyddet

Andra myndigheter Andra myndigheter får information om den skyddade via Navet

Folkbokföringsärenden Folkbokföringsärenden för den skyddade och för relationer till den 

skyddade hanteras av sekretessgruppen

Skatteverkets id-kort Ansökningar om id-kort för skyddade personer kan bara hanteras på 

vissa orter.



Vad som skiljer skydden åt

Sekretessmarkering Skyddad folkbokföring

Sekretessprövning Prövas enl. 22:1 OSL 22:2 OSL, prövas mot sekretessbrytande 

bestämmelser om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan att personen lider 

men

Adress Finns i folkbokföringen Finns inte registrerad. Folkbokförd på 

annan kommun.

Post Hanteras i Göteborg Hanteras på den ort som handlagt 

skyddsärendet

Överklaga Går inte att överklaga Går att överklaga

Effektprövning I princip ingen prövning Noggrann prövning

Ansökan Inte reglerat Den enskilde och socialnämnd

Tidsbegränsning Normalt 3 år Beviljas utan tidsbegränsning

Skatteverket.se Kan anmäla/ansöka Kan inte anmäla/ansöka



Vem kan ansöka om skydd?

Sekretessmarkering Skyddad folkbokföring

• Det finns inga formkrav på vem som kan 

ansöka om sekretessmarkering.

• Vårdnadshavare till barn kommuniceras 

innan beslut.

• Personen ska lämna en egen ansökan.

• Undantag finns för barn i 30 § FOL.



Att ansöka om förnyelse av skyddet:

• Skatteverket påminner den skyddade

• ansökan måste komma in till Skatteverket

• samma prövning som vid nyansökan.



Vi tar bort skyddade personuppgifter när

• den skyddade begär det själv

• skyddsperioden har löpt ut och det har inte kommit någon ny ansökan

• det är uppenbart att hotet har upphört eller minskat

• den skyddade har inte anmält sin adress eller att post kommer i retur

• skyddet har inte effekt.



Sammanfattning:

• Dokumentation måste finnas.

• Skyddet måste få effekt.

• Skyddad folkbokföring är ett starkare skydd än sekretessmarkering.



Förmedlingsuppdrag:

• Det är en tjänst som alla skyddade kan använda sig av.

• Alla kan skicka post genom förmedlingsuppdrag.

  
Handlingar till den

skyddade

Kuvert med

personnummer

Kuvert med adress

till skatteverkets

förmedlingsuppdrag

1 2



Samordningsnummer

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är 
eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha 
kontakt med svenska myndigheter eller andra delar av samhället. Ett 
samordningsnummer behåller du livet ut, men om du folkbokförs och får 
ett personnummer så sammankopplas numren.



Samordningsnummer



Samordningsnummer

• I första hand är det myndigheter som begär ett samordningsnummer för 
en person om det behövs i deras verksamhet eller i deras kontakt med 
andra myndigheter. I detta fall sköter myndigheten all kontakt med 
Skatteverket.

• Om du behöver ett samordningsnummer och inte har en kontakt med 
en myndighet så kan du ansöka om samordningsnummer genom att 
besöka ett servicekontor. 

Läs mer på:

• Samordningsnummer - Folkbokföring | Skatteverket

• Samordningsnummer | Rättslig vägledning | Skatteverket

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/samordningsnummer.4.5c281c7015abecc2e201130b.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.10/330243.html




Har du frågor eller behöver råd:

Telefonjour - skyddade personuppgifter

 måndag – fredag, 09:00 – 15:00 

 010 – 573 55 00


