
   

INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OM 

 

Behandling av personuppgifter i 
skolans digitala system och tjänster  

Lagen om dataskydd av personuppgifter 

Dataskyddsförordningen (GDPR) säger att all hantering av personuppgifter ska 
göras med respekt och säkert. Respekt utifrån den registrerades rättigheter. 
Inga personuppgiftsbehandlingar får göras om det inte finns ett tydligt ändamål 

och rättslig grund för behandlingen 

Vad är en personuppgift? 

Som personuppgift räknas all information som enskilt eller i kombination med 
andra uppgifter kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är 
personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer 
kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. 

Behandling av personuppgifter 

Skolan måste behandla personuppgifter i olika digitala system och tjänster. Det 
är nödvändigt för att såväl myndighetsutövning som pedagogisk administration 

och pedagogik ska fungera inom skolans verksamheter. Den rättsliga grunden 
för att behandla personuppgifter kan till exempel handla om lagstadgad 
myndighetsutövning, om allmänt intresse (tillhandahålla, anordna och bedriva 
utbildning enligt skollag) eller genom samtycke (ex. fotografering och 
publicering av fotografier och filmer).  

Skolans personal är skyldiga att följa dataskyddsförordningen och de riktlinjer 
som gäller vid behandling av personuppgifter. 

Personuppgiftsbiträdesavtal 

För att skolan ska kunna använda digitala system och tjänster krävs att en del 
information om användare lämnas över till leverantören. Detta regleras i ett 

personuppgiftsbiträdesavtal, som enligt dataskyddsförordningen tydligt anger 
ändamålet för personuppgiftsbehandlingen, vilka uppgifter som lämnas ut, var 
de lagras och hur länge uppgifterna sparas. 

Sundbybergs stad har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga 

leverantörer som behandlar personuppgifter för stadens räkning. Detta för att 
säkerställa att personuppgifterna behandlas korrekt.  Alla avtal följs 
kontinuerligt upp av ansvariga systemförvaltare för att stämma av såväl 
efterlevnad som eventuella förändringar. 



   

 

Sundbybergs stad arbetar efter följande grundläggande 
policy: 

1. Staden samlar bara in de personuppgifter som behövs för att 
kunna tillhandahålla tjänster och bedriva verksamhet eller för att 
uppfylla skyldigheter i myndighetsutövningen. 

2. Staden skyddar de personuppgifter samlats in.  

3. Staden använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det 
samlats in. 

4. Staden tar bort de personuppgifter som inte längre behövs. 

5. Staden informerar berörda om hur och när personuppgifter samlas in.  

6. Staden informerar de som berörs, och andra parter som till exempel 
datainspektionen, om en incident skulle uppstå relaterad till behandling 
av personuppgifter. 

 

Digitala system och tjänster i skolan 
Alla digitala system har en systemförvaltare. Systemförvaltaren ansvarar bland 
annat för säkerheten i systemen. 

Skolan använder olika digitala system och tjänster för olika syften. Man skiljer 
på myndighetsutövning, pedagogisk administration och pedagogik. När det 
gäller myndighetsutövning (som till exempel betyg), eller information av mer 
känslig karaktär (exempelvis skriftliga omdömen, IUP och åtgärdsprogram) är 

kraven på tjänsterna extra höga och har därför andra rutiner för att logga in.  

 

 

 

 



   

 

 

Digitala system och tjänster i skolan 

 

PROCAPITA 
ProCapita är stadens källregister. Barn/elever 

och vårdnadshavare registreras i ProCapita när 

ansökan om förskole- eller skolplacering sker. 

Därefter uppdateras person- och adressuppgifter 

via befolkningsregistret KIR.  

PMO  
PMO är journalsystem för elevhälsans 

medicinska och psykologiska insats. Person- och 

adressuppgifter hämtas från ProCapita.  

PUBLIC 360  
Stadens diariesystem heter Public360. Det är ett 

dokument- och ärendehanteringssystem.  

INFOMENTOR och VKLASS 
InfoMentor är grundskolans och 

grundsärskolans lärplattform. Lärplattformen 

stödjer den pedagogiska administrationen och 

kommunikation med elever och vårdnadshavare. 

InfoMentor innehåller funktioner för att 

underlätta hanteringen av elevdokumentation 

såsom frånvarorapportering, 

kunskapsbedömning, skriftlig individuell 

utvecklingsplan, åtgärdsprogram, 

elevanteckning samt pedagogisk planering i 

kunskapsrum. Den används som 

kommunikationsplattform från skola till elev och 

vårdnadshavare genom veckoplan, nyhetsbrev, 

kalender, schema, blogg, e-postutskick till 

vårdnadshavare/elev samt erbjuda tider för 

utvecklingssamtal.   

Vklass är gymnasieskolans lärplattform. 

Lärplattformen används för att hantera 

pedagogisk administration, skapa pedagogiska 

planeringar samt i kommunikation med elever 

och vårdnadshavare. Vklass innehåller 

funktioner som stödjer lärprocessen där 

lektionsmaterial, provkalender och 

kunskapsbedömningar samlas. Vårdnadshavare 

har inloggning i Vklass och kan där 

frånvaroanmäla samt följa sitt barns skolgång. 

Vårdnadshavare som angett sin e-postadress i 

Vklass får varje vecka en veckorapport skickad 

till sig med nyheter, resultat samt kommande 

uppgifter/prov. 

För detta ändamål lämnas uppgifter om 

användarnas för- och efternamn, 

personnummer, adress, telefonnummer. 

Informationen hämtas från ProCapita. Dessa 

personuppgifter har som enda syfte att skapa 

användarkonton åt elever, vårdnadshavare och 

personal. 

 

 

NOVASCHEM/SKOLA24 
NovaSchem/Skola24 är skolans 

schemaläggningsprogram. Här skapas elevernas 

schema som sedan exporteras över till 

lärplattformarna InfoMentor och Vklass.   

För detta ändamål lämnas uppgifter om 

användarnas för- och efternamn, 

personnummer, skola och klass. Informationen 

hämtas från ProCapita. Dessa personuppgifter 

har som enda syfte att skapa schema åt elever 

och personal. 

G SUITE FOR EDUCATION 
G Suite for Education är ett pedagogiskt 

arbetsverktyg som nyttjas för digitalt samarbete i 

lärsituationen mellan lärare och elever i 

undervisningen. 

Tjänsterna är utmärkta stöd i lärprocessen och 

gynnar kommunikation, samarbete och 

gemensamt lärande för lärare och elever. G Suite 

for Education fungerar som en del av ett 

formativt arbetssätt i undervisningen. Här sker 

också inlämning av uppgifter digitalt i 

Classroom. 

För detta ändamål lämnas uppgifter om 

användarnas e-postadress (för- och 

efternamn@utb.sundbyberg.se), skola samt 

klasstillhörighet. Informationen hämtas från 

ProCapita via stadens AD. Dessa 

personuppgifter lämnas inte vidare till annan 

part, utan har som enda syfte att skapa 

användarkonton åt elever och personal.  

Viktigt att veta för dig som är elev 

När du som elev slutar på skolan avslutas 

användarkontot och personuppgifterna raderas. 

Om du önskar ha kvar skolarbete, bilder, filmer 

eller annat som finns sparat inom ramen för 

@utb.sundbyberg.se-kontot måste du själv flytta 

över detta till ett privat konto innan du slutar. 

DIGITALA LÄROMEDEL och LÄRVERKTYG 
I undervisningen används digitala läromedel och 

lärverktyg. Exempel på sådana tjänster är Studi, 

NE, Bingel, Inläsningstjänst, LegiLexi etc.  

För detta ändamål lämnas uppgifter om 

användarnas e-postadress (för- och 

efternamn@utb.sundbyberg.se), skola samt 

klasstillhörighet. Informationen hämtas från 

ProCapita via stadens AD. Dessa 

personuppgifter har som enda syfte att skapa 

användarkonton åt elever och personal.  

 



   

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig är grundskole- och gymnasienämnden, Sundbybergs 
stad.  

Om du har frågor, vill få ett registerutdrag, eller rättelse kring dina 
personuppgifter (enligt dataskyddsförordningen) kontakta barn- och 
utbildningsförvaltningen, Sundbybergs stad, växel 08-706 80 00. 

 

 

Cecilia Thörnblom  

Utvecklingsstrateg på BoU och systemförvaltare för InfoMentor, Vklass, 
NovaSchem/Skola24 och G Suite for Education 

 


