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 Utbildningsförvaltningen Beslut  
  enligt delegation 
 
 
 
 

  
Beslutet delges 
 
 
 
 
Ärende 

Beslut om anmälan av personuppgiftsincident 
 
Bakgrund   Förslag till beslut   Beslut 

BAKRUND 
Den 12 februari 2021 släpptes det en betalapplikation [appen] som heter ”Öppna skolplattformen”. 
Appen vänder sig till vårdnadshavare med barn i Stockholms stads grund-, gymnasie- och 
förskolor. Det är inte staden som har utvecklat appen, utan appen har utvecklats av ett privat bolag. 
 
En av apputvecklarna till Öppna Skolplattformen kontaktade utbildningsförvaltningens IKT-enhet 
för att begära ut allmänna handlingar i form av API:er (applikationsprogrammerings-gränssnitt) 
samt SDK (Software Development Kit) för skolplattformen, vilket är en samling system 
upphandlade av staden. Frågeställaren informerades den 3 december 2020 om att det är 
stadsledningskontoret som äger beskrivningarna av API:er och SDK för hela staden och att 
utbildningsförvaltningen inte använder öppna API:er. Frågeställaren informerades vidare om att 
det inte finns möjlighet att utveckla egna applikationer mot Skolplattformen. Denne informerades 
om att utbildningsförvaltningens instanser av API:er är anpassade till våra leverantörer och 
innehåller uppgifter om enskilda samt information om hur anrop kan göras. Staden har således 
tagit ett aktivt beslut om att inte ha öppna API:er i såväl ID-portalen som skolplattformen. 
Apptillverkaren fick även veta att detta innebär att informationen omfattas av sekretess och fick 
den 4 mars 2021 ett avslagsbeslut. 
  
Trots detta har denne tillsammans med andra, genom demontering/baklängeskonstruktion (så 
kallad reverse engineering), med uppsåt skapat en app som speglar innehållet i skolplattformen på 
ett sätt som inte är av staden godkänt. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Det har varit otydligt för utbildningsförvaltningen huruvida händelsen utgör en 
personuppgiftsincident. Kontakt togs därför med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) den 16 
februari 2021. Utbildningsförvaltningen fick den 31 mars 2021 svaret att utbildningsnämnden är 
ansvarig för att se till att upprätthålla säkerhetskraven i dataskyddsförordningen. Detta innebär 
vidare att nämnden är skyldiga för att hantera incidenter i den egna verksamheten. 
Allvarlighetsgraden av incidenten bedöms som betydande och omfattningen av incidenten gör att 
det inte är osannolikt att incidenten medfört risk för de registrerades fri- och rättigheter. Därmed 
föreslås att personuppgiftsincidenten anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten. 
Dataskyddsombudet tillstyrker att incidenten anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten. 
 
BESLUT 
Utbildningsdirektören beslutar att: 
Anmäla personuppgiftsincidenten till Datainspektionen 
 

 
Noor Mousawi 
Handläggare 

Beslut av skola/avdelning/enhet/motsvarande  Beslutsdatum  Dnr 

Utbildningsdirektören  2021-03-31  1.4.2-2881/2021 

Registrator 
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På utbildningsnämndens vägnar enligt delegation, ärendegrupp: 

 
003b 

   
 
Utbildningsdirektör 

Underskrift av beslutsfattare Befattning 

 
Lena Holmdahl 

 

Namnförtydligande 
 

 

 
Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen.  
Information om behandlingen lämnas av utbildningsnämnden. 


