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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 

Överlämnande av data samt sekretessförbehåll avseende 
strukturersättning för gymnasieskolor i Uppsala kommun 2015   
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  lämna ut avidentifierad datafil med uppgifter om elever i Uppsalas gymnasieskolor 

september 2014 till Sweco Strategy AB , och 
 
att nedan nämnda person, anställd hos Sweco Strategy AB, Silke Tindrebäck får ta del av 

uppgifter i ovannämnda handlingar för nyttjande enligt ovan nämnt ändamål med 
följande förbehåll: 

 
a. Sådana uppgifter i handlingarna som avser en enskilds personliga eller ekonomiska 

förhållanden och som kan hänföras till den enskilde får användas endast för beräkning 
av strukturersättning.  

 
b. Uppgifterna får inte lämnas vidare till annan eller på annat sätt utnyttjas. 

 
c. Handlingen/handlingarna med uppgifterna skall förvaras på ett betryggande sätt så att 

obehöriga inte kan få tillgång till den/dessa. 
 

d. Uppgifterna får inte nyttjas längre tid än vad som behövs för det nämnda ändamålet 
och ska förstöras senast 2015-12-31. Kommunen ska meddelas när materialet har 
förstörts. 

 
 
Bakgrund 
Statistiska centralbyrån (SCB) har efter prövning enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL) till Uppsala kommun överlämnat avidentifierade datafiler som 
innehåller registeruppgifter om utländsk bakgrund m.m. En av filerna innehåller 
avidentifierade data om gymnasieelever. Uppgifter i det överlämnade materialet hos 
kommunen omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § OSL. 
 
Uppsala kommun har av Sweco Strategy AB beställt bearbetning av den avidentifierade 
datafilen för beräkning av strukturersättning till gymnasieskolorna. Sweco Strategy AB 
kommer att bearbeta uppgifter som Uppsala kommun överlämnar till Sweco Strategy AB.  
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Filen innehåller uppgifter om årskurs, program, avgångsbetyg i grundskolan, utländsk 
bakgrund, ekonomiskt bistånd i hushållet och om eleven bor med båda vårdnadshavarna eller 
inte.  
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