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Yttrande över betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU
2017:49)
(U2017/02586/RS)
Skolinspektionen har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49) och vill anföra följande.
Avsnitt 4.7 Känsliga personuppgifter, 4.7.5. Behov av särskild reglering

Skolinspektionen är tillsynsmyndighet enligt skollagen över bland annat skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Det
gäller dock inte om tillsynen är en särskild uppgift för en annan tillsynsmyndighet (jfr 26 kap. 3 § skollagen).
Dataskyddsutredningen (Ny dataskyddslag - SOU 2017:39) gör bedömningen vilken Skolinspektionen delar - att den reglering som föreslås i Ett samlat ansvar
för tillsyn över den personliga integriteten - SOU 2016:65 (s. 165 f.) uttryckligen eller underförstått bör medföra att Datainspektionen ska utöva tillsyn även i
fråga om efterlevnaden av bestämmelser i nationella författningar som kompletterar dataskyddsförordningen.
Slutsatsen av detta blir att Datainspektionen ska vara tillsynsmyndighet även
för sådan personuppgiftsbehandling som sker med stöd av det nu föreslagna
kapitlet i skollagen.
Skolinspektionens tillsyn kan i vissa fall ligga nära eller i viss mån överlappa
det tillsynsområde som Datainspektionen ansvarar för. Så kan exempelvis vara
fallet då Skolinspektionen utreder kränkande behandling som skett i it-miljöer
som skolhuvudmannen tillhandahåller.
Det är angeläget att tillsyn inom ett visst rättsområde utövas av den myndighet
som har rätt kompetens för uppgiften. Skolinspektionen föreslår därför att en
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upplysningsbestämmelse införs i det nu föreslagna kapitel 28 a skollagen. Bestämmelsen ska tydliggöra att Datainspektionen är tillsynsmyndighet över den
personuppgiftsbehandling som sker inom Skolinspektionens tillsynsområde.
Avsnitt 4.8 Personuppgifter som rör lagöverträdelser, 4.8.4 Behov av särskild reglering

Utredningen uppger att såvitt den erfar finns det inte behov av att behandla
uppgifter om lagöverträdelser i fristående förskolors verksamhet och därför föreslås inte någon sådan bestämmelse. Om ett sådant behov skulle uppkomma
finns det genom de föreslagna bestämmelserna i dataskyddslagen möjlighet för
regeringen eller Datainspektionen att meddela föreskrifter som möjliggör sådan
behandling.
Skolinspektionen vill med anledning av detta anföra följande. Av 2 kap. 31 § i
skollagen framgår bland annat att den som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskoIan och sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i 25
kap. till den som erbjuder anställningen ska lämna ett utdrag ur det register
som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Utdraget ska vara högst
ett år gammalt och den som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas.
Skolinspektionen menar att dokumentation av vad som kommer fram vid registerkontrollen kan komma att göras såväl manuellt som automatiserat och att
dokumentationen kan komma att innefatta behandling av uppgifter om lagöverträdelser. Sådan behandling kan bli aktuell hos alla former av huvudmän
inom skolväsendet, så även de fristående. Det finns alltså enligt Skolinspektionens mening skäl att anta att behov kommer finnas inom fristående verksamheter för behandlingar av uppgifter om lagöverträdelser. Skolinspektionen anser därför att det bör beaktas redan i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
Rättschefen Annica Runsten har deltagit i ärendets slutliga handläggning. Lars
Söderberg, jurist, har varit föredragande.
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