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Promemorian Förordning om
skolenhetsregister
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 yttrar sig generellt inte över frågor utanför inspektionens
ansvarsområde. Inspektionen uttalar sig därför inte över de offentlighetsoch sekretessfrågor som berörs i promemorian.
Utifrån dessa utgångspunkter har Datainspektionen följande synpunkter.
I promemorian anges att den allra största delen av uppgifterna i
skolenhetsregistret inte är personuppgifter, men att registret innehåller
sådana uppgifter. Detta bland annat då namn på rektorer finns i registret och
att denna uppgift även bör ingå fortsättningsvis. Datainspektionen
ifrågasätter om denna personuppgiftsbehandling är nödvändig. I
promemorian anges allmänt att det finns behov av uppgiften, i olika
myndigheters verksamhet och för att informera vårdnadshavare och elever,
men det anges inte närmare varför. Detta är något som alltså bör klargöras i
den fortsatta beredningen.
Enligt förlaget ska Statens skolverk vara personuppgiftsansvarig för registret,
något som också framgår av förordningsförslaget (2 §). Datainspektionen
noterar dock att begreppet registerförare används i förordningsförslaget (7 §)
i stället för personuppgiftsansvarig (eller i detta fall Statens skolverk).
Begreppet registerförare finns inte i dataskyddsförordningen1 vars
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det
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bestämmelser den tilltänkta förordningen om skolenhetsregister avser att
komplettera. Terminologin som används i den nationella reglering som
kompletterar EU-förordningen måste dock följa den begreppsutveckling som
sker inom unionen.2 Det innebär att förordningstexten bör ändras i detta
avseende.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av
juristen Caroline Cruz Julander.
Malin Blixt, 2020-10-07 (Det här är en elektronisk signatur)

fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning).
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Se regeringens proposition Ny dataskyddslag (prop. 2017/18:105 s. 25).
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