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Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv 
för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

Datainspektionen har granskat betänkandet utifrån myndighetens uppgift att 
verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks 
genom behandling av personuppgifter.

Datainspektionen avstyrker förslaget om obligatorisk registerkontroll såsom 
det är utformat.

5.5 Obligatorisk registerkontroll

Datainspektionen ifrågasätter om det är nödvändigt för att uppfylla 
ändamålet att registerutdrag ska lämnas in och bevaras hos arbetsgivarna. 
Datainspektionen anser därför att det bör utredas om det inte är tillräckligt 
att den som erbjuds anställning, eller liknande i skyddat boende som tar 
emot barn, visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och 
misstankeregistret. Detta gäller enligt lagen (2013:852) om registerkontroll 
för personer som ska arbeta med barn. Enligt 5 § får dessutom en kontroll av 
ett registerutdrag inte dokumenteras på något annat sätt än genom en 
anteckning om att utdraget har visats upp. En sådan reglering minskar risken 
för att den personliga integriteten kränks. 

Uppgifter om lagöverträdelser är särskilt integritetskänsliga, vilket innebär 
att det är av stor vikt att åtkomst till uppgifterna begränsas, att sådana 
personuppgifter inte sprids och att det finns säkerhetsåtgärder som skyddar 
uppgifterna. Av lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa 
boenden som tar emot barn framgår att utdrag eller en kopia av utdrag ska 
bevaras under minst två år från det anställningen påbörjades. Det innebär att 
det finns risk för att arbetsgivaren kommer att ha tillgång till uppgifter ur 
belastningsregistret och misstankeregistret efter det att uppgifterna gallrats 
enligt bestämmelserna om gallring i lagen (1998:620) om 
belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister. 

Datainspektionen har i tidigare remissyttranden ifrågasatt arbetsgivares 
skyldighet att dokumentera uppgifter ur belastningsregistret och påtalat att 
kravet innebär en risk för att den personliga integriteten kränks. 
Datainspektionen har därför ansett det motiverat att befintliga lagar om 
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registerkontroll ses över. Detta också för att så lång som möjligt få en 
enhetlig lagstiftning inom området. Se Datainspektionens yttranden över 
förslag till lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 
(dnr 1749-2012), förslag om ändring i skollagen (dnr 1965-2014) och 
förslag om ökad insyn i fristående skolor (dnr 1977-2015). 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning 
av juristen Caroline Cruz Julander.

Katarina Tullstedt, 2018-05-04   (Det här är en elektronisk signatur) 
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