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Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – 
behovet av utökat författningsstöd (SOU 
2019:19)
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen välkomnar utredningens förslag och anser att det är väl 
avvägt mot arbetsgivares behov av kontroll av uppgifter i belastningsregistret 
i förhållande till arbetstagares personliga integritet. Utredningen har 
genomfört en gedigen analys av behov, risker och proportionalitet där 
hänsyn till den personliga integriteten, inkluderat principen om 
uppgiftsminimering, varit genomgående.

Utöver denna generella synpunkt på utredningen vill Datainspektionen 
särskilt ta upp normgivningsbemyndigande, sekretess och tystnadsplikt samt 
behov av tydlig information till den person som kan komma att kontrolleras.

Utredningen föreslår att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer ska kunna utvidga möjligheterna för ett finansiellt företag att ta 
del av ett registerutdrag avseende andra personalkategorier än de som ingår i 
ledningen. Enligt Datainspektionen finns en risk för att sådana kommande 
undantag inte blir föremål för samma noggranna prövning av behovet och 
proportionaliteten som utredningen presenterat.

Vad gäller sekretess i förhållande till uppdragstagare åt de rättsvårdande 
myndigheterna anser Datainspektionen att sekretessfrågan, såsom 
utredningen framfört, kan ses över i ett annat sammanhang. Företrädesvis är 
det en absolut sekretess som i sådana fall bör övervägas, för att förhindra 
spekulationer huruvida en person förekommer i belastningsregistret. Med ett 
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omvänt skaderekvisit skulle det kunna gå att dra slutsatsen att personen 
förekommer i belastningsregistret vid ett nekande om utlämnande. 

Enligt Datainspektionens uppfattning skulle det också kunna behövas en 
tystnadsplikt för den som den enskilde visar upp ett registerutdrag för i de 
situationer då arbets- eller uppdragsgivaren endast får notera att utdraget 
visats upp.  

Slutligen vill Datainspektionen påtala vikten av att den som kan komma att 
bli föremål för en registerkontroll enligt utredningens förslag får klar och 
tydlig information om kontrollen och personuppgiftsbehandlingen. Den 
personuppgiftsansvarige måste givetvis säkerställa att den registrerade får 
den information som han eller hon har rätt till enligt 
dataskyddsförordningen1 .

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlström efter 
föredragning av Elin Hallström och Jonas Agnvall. Vid den slutliga 
handläggningen har även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom medverkat.

Charlotte Waller Dahlberg, 2019-09-19   (Det här är en elektronisk signatur) 

1 Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
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