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Så behandlar SiS dina personuppgifter när du
verkställer påföljden sluten ungdomsvård
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SiS är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter
Statens institutionsstyrelse (SiS) är den myndighet som har i uppdrag att verkställa
påföljden sluten ungdomsvård enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård
(LSU). Sluten ungdomsvård är ett straff som du kan dömas till om du har begått brott.
För att SiS ska kunna utföra uppdraget att verkställa sluten ungdomsvård behöver SiS
behandla dina personuppgifter på olika sätt.
SiS är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och vill informera dig om att vi
har rätt att samla in och behandla dina personuppgifter när du verkställer sluten
ungdomsvård på SiS. Hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du
har förklaras nedan.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Vad betyder behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter handlar om all hantering som kan ske med
personuppgifter. Det kan till exempel handla om att samla in uppgifter, läsa, lagra,
gallra, sprida, kopiera eller arkivera dem.

Det finns olika regelverk för din personuppgiftsbehandling
Brottsdatalagen gäller när behöriga myndigheter ska behandla dina personuppgifter för
att bland annat verkställa straff. SiS är behörig myndighet eftersom det är SiS som
enligt lag ska ansvara för genomförandet av den slutna ungdomsvården när en domstol
har bestämt att du ska dömas till det. När SiS behandlar personuppgifter i syfte att
verkställa den slutna ungdomsvården så är det brottsdatalagen och
brottsdataförordningen som i de allra flesta fall bestämmer hur SiS får behandla dina
personuppgifter. I den här informationen får du veta mer om dina rättigheter och hur
SiS behandlar dina personuppgifter utifrån denna lagstiftning.
Om SiS behandlar dina personuppgifter för syften som helt saknar koppling till
verkställandet av den slutna ungdomsvården, är det i stället dataskyddsförordningen
(GDPR), med kompletterande svensk lagstiftning, som bestämmer hur dina
personuppgifter får hanteras.

Offentlighetsprincipen
SiS är en statlig myndighet som ska följa offentlighetsprincipen. Det betyder att allt som
skickas till eller skapas på myndigheten med få undantag blir allmänna handlingar. SiS
måste därför behandla personuppgifter som finns i allmänna handlingar. Alla har rätt
att begära ut allmänna handlingar. Om det finns personuppgifter i en allmän handling
som skyddas av någon regel om sekretess lämnas inte dessa uppgifter ut. Nästan alla
personuppgifter om hälsa, sociala förhållanden och vård är integritetskänsliga och
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skyddas av sådana regler. Det finns vissa undantag och SiS kan även vara skyldig att
lämna sådana uppgifter till andra myndigheter.
När SiS inte längre behöver uppgifterna hanteras de enligt reglerna i
arkivlagstiftningen och tas bort om de inte behöver sparas enligt annan lag eller andra
regler. Personakter som rör den som har vårdats hos SiS sparas hos oss, bland annat för
att du ska kunna ta del av dina vårduppgifter i efterhand.

När får SiS behandla dina personuppgifter? (Rättslig grund)
SiS får behandla dina personuppgifter
• om det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vår uppgift att verkställa
sluten ungdomsvård,
• om det är nödvändigt för diarieföring eller
• om uppgifterna har lämnats till oss i en anmälan, ansökan eller liknande och
behandlingen är nödvändig för vår handläggning.

Varför behandlar SiS dina personuppgifter? (Ändamål)
1. Kunna genomföra den slutna ungdomsvården
När du verkställer sluten ungdomsvård behöver SiS behandla dina personuppgifter för
att kunna administrera, utforma och anpassa vården efter dina behov. SiS behöver till
exempel behandla dina personuppgifter för att kunna planera och bestämma på vilket
av våra ungdomshem du ska verkställa påföljden.
När du inställer dig vid ett särskilt ungdomshem för att verkställa sluten ungdomsvård
utreder SiS ditt vårdbehov. SiS behandlar dina personuppgifter när vi antecknar
uppgifter om den vård, den behandling och de aktiviteter som genomförs på SiS i din
journal. SiS ska också anteckna hur det går för dig. SiS ska bland annat skapa egna
planer för dig utifrån dina behov.
När du är på SiS så fattas många beslut som rör dig där vi måste behandla dina
personuppgifter. För att kunna fatta beslut behöver SiS samla in information och
uppgifter om dig. Det kan till exempel vara beslut om att du ska placeras på ett särskilt
ungdomshem och beslut om att begränsa dina besök.
För att förbereda dig på ett liv i frihet sammanfattar SiS tiden du har varit på SiS och de
åtgärder som har utförts i en slutanteckning. Slutanteckningen ska också beskriva om
du även i fortsättningen behöver vård och är en viktig hjälp för socialnämnden när de
ska besluta om du behöver få mer hjälp av nämnden.
SiS behandlar också personuppgifter för att följa offentlighetsprincipen. Till exempel
behandlar SiS personuppgifter när någon begär ut allmänna handlingar.
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2. Följa upp verksamheten
SiS får behandla dina personuppgifter för vetenskapliga, statistiska och historiska
ändamål för att utföra SiS uppgift att verkställa sluten ungdomsvård. Det gör vi till
exempel genom att följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten. Detta görs
bland annat för att vården på SiS ska vara rättssäker och så bra som möjligt.

Hur behandlas dina uppgifter?
Du har en akt hos SiS och dina personuppgifter behandlas både i pappersform och i
olika datasystem. När du får vård eller behandling kopplat till den slutna
ungdomsvården skriver SiS personal det i din journal i SiS datasystem. SiS får också
uppgifter om dig från andra myndigheter, till exempel domen från domstolen. SiS kan
även få uppgifter från dig och dina anhöriga. Till exempel kan SiS få uppgifter från dig
om du lämnar en nöjdförklaring till institutionschefen vid hemmet.
SiS kan också ha uppgifter om dig som saknar koppling till verkställandet av den
slutna ungdomsvården. Till exempel kan SiS ha hälso- sjukvårdsuppgifter om dig i SiS
patientjournal. Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas enligt annan
lagstiftning på SiS hemsida.

Vem kan ta del av dina uppgifter?
 SiS medarbetare eller personer som är uppdragstagare för SiS. Det är bara de
som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter som får
ta del av dina personuppgifter.
 Allmänheten har rätt att ta del av dina personuppgifter om uppgifterna finns i
allmänna handlingar. Men personuppgifter är ofta belagda med sekretess och då
lämnas de inte ut till allmänheten.
 SiS lämnar ibland dina personuppgifter till andra myndigheter och hämtar också i
vissa fall in personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om uppgifter från
socialnämnden i din kommun eller en domstol eller att SiS lämnar uppgifter om
dig när vi gör en beställning till Kriminalvården om transport. Vilka uppgifter som
lämnas och hämtas in styrs av den så kallade uppgiftsskyldigheten som regleras i
olika lagar.
 Personuppgiftsbiträden kallas de som fått i uppdrag av SiS att utföra viss
personuppgiftsbehandling. Det kan till exempel handla om företaget som
administrerar IT-lösningen för fotboja. Personuppgiftsbiträden får bara behandla
personuppgifterna för vissa bestämda ändamål och har fått instruktioner från SiS i
förväg om hur de får behandla uppgifterna.

Hur länge sparas dina uppgifter?
SiS får inte behandla dina personuppgifter under en längre tid än vad som är
nödvändigt med hänsyn till ändamålet.
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Eftersom SiS är en myndighet följer vi även reglerna om hur vi ska spara allmänna
handlingar i vårt arkiv. När SiS inte längre behöver uppgifterna hanteras de enligt
reglerna i arkivlagstiftningen och tas bort om de inte behöver sparas enligt lag eller
andra regler. Personakter som rör den som har verkställt sluten ungdomsvård sparas
hos oss. Bland annat för att du ska kunna ta del av dina vårduppgifter på SiS i
efterhand.
Om du undrar hur länge just dina uppgifter kommer att sparas så kan du kontakta
registrator@stat-inst.se eller SiS dataskyddsombud dso@stat-inst.se.

Dina rättigheter
När SiS behandlar dina personuppgifter för att kunna verkställa den slutna
ungdomsvården har du rätt att:
• få information om hur SiS behandlar dina personuppgifter
• få veta vilka personuppgifter om dig SiS behandlar (registerutdrag)
• begära att Integritetsskyddsmyndigheten kontrollerar om SiS följer lagen
• begära att få felaktiga uppgifter rättade (rättelse)
• begära att dina uppgifter ska tas bort eller behandlingen av dem begränsas
(radering och begränsning)
Du har rätt att få information om hur SiS behandlar dina personuppgifter. Det är därför du får
denna information där vi bland annat berättar om hur du kan kontakta SiS och när SiS
får behandla dina personuppgifter i syfte att verkställa påföljden sluten ungdomsvård.
I Integritetspolicy för Statens institutionsstyrelse finns övergripande information om
hur SiS behandlar andra typer av personuppgifter än de enligt brottsdatalagen. SiS har
även särskilt informationsmaterial som mer utförligt beskriver dessa andra typer av
personuppgiftsbehandlingar, till exempel hur vi behandlar dina personuppgifter i SiS
patientjournal.
Har du frågor kring hur SiS behandlar dina personuppgifter eller dina rättigheter kan
du alltid tala med medarbetare på hemmet eller kontakta SiS dataskyddsombud
dso@stat-inst.se.
Du har rätt att få vet vilka personuppgifter SiS behandlar om dig (registerutdrag). Om du
kontaktar SiS och frågar vilka personuppgifter SiS behandlar om dig så har du rätt att
få ett skriftligt svar utan onödigt dröjsmål. Du har vidare rätt att få veta varifrån
personuppgifterna kommer, när och varför SiS behandlar dem, vilka som tar del av
dina personuppgifter, hur länge SiS behandlar dina personuppgifter och att du har rätt
att ansöka om rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. Du har också rätt
att få veta att du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten och hur du kommer i
kontakt med dem. Du får ett utdrag gratis en gång om året. Begär du ett registerutdrag
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oftare än så får SiS ta ut en rimlig avgift eller neka dig. Det finns undantag från denna
rättighet och det är bland annat om uppgifter inte får lämnas ut med hänsyn till
intresset av att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller om
personuppgifterna står i ett utkast eller minnesanteckning när du begär att få dem.
Du har rätt att begära att Integritetsskyddsmyndigheten kontrollerar om SiS följer lagen när vi
behandlar dina personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten kan kontaktas via epost: imy@imy.se via telefon 08 -657 61 00 eller via post: Integritetsskyddsmyndigheten,
Box 8114, 104 20 Stockholm.
Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade (rättelse). Om dina personuppgifter är
felaktiga eller om det saknas uppgifter ska SiS rätta eller komplettera dem utan onödigt
dröjsmål. Om SiS inte kan fastställa att personuppgifterna är korrekta ska behandlingen
av uppgifterna i stället begränsas.
Du har rätt att begära att dina uppgifter ska tas bort eller att behandlingen av dem begränsas
(radering och begränsning). Om du anser att SiS behandlar dina personuppgifter på ett
sätt som SiS inte får, kan du begära att SiS tar bort dem. Om SiS har gjort fel så att
uppgifterna ska tas bort, men måste finnas kvar av bevisskäl ska SiS i stället begränsa
behandlingen av uppgifterna.

Kontakt
Om du vill utöva dina rättigheter så skriver du det till SiS. Du kan också prata med
någon av våra medarbetare. SiS kommer då att ta ställning till om det är möjligt att
tillgodose ditt önskemål. Om du inte är nöjd med SiS beslut har du möjlighet att
överklaga det till domstol. I beslutet finns information om hur du gör om du vill
överklaga.
Vill du komma i kontakt med SiS kan du skicka ett e-postmeddelande till
registrator@stat-inst.se eller skicka ett brev till Statens institutionsstyrelse, Box 1062, 171
22 Solna. Du kan också ringa till oss på 010-453 40 00. Du kan även prata med någon av
SiS medarbetare på ditt ungdomshem eller lämna en skriftlig begäran till dem.
Om du har frågor kring hur SiS behandlar dina personuppgifter eller är missnöjd med
behandlingen kan du också vända dig till SiS dataskyddsombud via e-post: dso@statinst.se eller via SiS växel, telefonnummer: 010-453 40 00.
Du kan också klaga eller lämna synpunkter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
om SiS behandling av dina personuppgifter. IMY har till uppgift att bland annat
granska om reglerna om dataskydd följs. Du kan kontakta IMY via e-post: imy@imy.se,
via telefon: 08-657 61 00 eller via post: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20
Stockholm. För mer information, se IMY:s hemsida, www.imy.se.

