LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-03-21

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore
samt justitierådet Anders Eka

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Enligt en lagrådsremiss den 1 mars 2018 har regeringen
(Utbildningsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets
yttrande över förslag till
1. lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina,
2. lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan,
3. lag om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287),
4. lag om ändring i skollagen (2010:800).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet
Anita Stawarz och departementssekreteraren Drazenko Jozic.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
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Förslaget till lag om ändring i lagen om tillstånd att utfärda vissa
examina

10 §
Orden ”som kan finnas” bör bytas mot ”finns”, särskilt som det av
författningskommentaren framgår att bestämmelser av åsyftat slag
redan i dag förekommer i andra författningar.

12 §

Paragrafens inledning bör kunna förenklas enligt följande.
Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen…

13 §

Tredje stycket bör kunna förenklas enligt följande.
För vissa enskilda utbildningsanordnare som jämställs med myndigheter
finns det bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter och om
sökbegränsningar i 3 kap. 3 § dataskyddslagen.

14 §

Upplysningsbestämmelsen i andra stycket framstår som överflödig
och kan undvaras.

Förslaget till lag om ändring i lagen om yrkeshögskolan

19 a §

Se Lagrådets synpunkt angående 10 § lagen om tillstånd att utfärda
vissa examina. För att uppnå en enhetlighet i förhållande till
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motsvarande bestämmelse i skollagen bör vidare orden ”av en
enskild utbildningsanordnare” utgå.

19 c §

Se Lagrådets synpunkt angående 12 § lagen om tillstånd att utfärda
vissa examina.

19 d §

Tredje stycket bör kunna förenklas enligt följande.
För myndigheter finns det bestämmelser om behandling av känsliga
personuppgifter och om sökbegränsningar i 3 kap. 3 § dataskyddslagen.

Förslaget till lag om ändring i studiestödsdatalagen

Rubriken närmast före 2 §

Med hänsyn till intresset av enhetlighet bör rubriken utformas med
beaktande av hur motsvarande rubriker har utformats i andra
registerlagar som anpassas med anledning av EU:s
dataskyddsförordning. Rubriken bör därför ändras till ”Förhållandet till
annan reglering”. (Jfr remissförslaget till ändring i skollagen, som inte
är en registerlag.)

2a§

Eftersom lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning inte förekommer i någon av de följande
paragraferna i lagen saknas skäl att införa en särskild benämning på
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lagen. Den inskjutna satsen ”här benämnd dataskyddslagen” bör
därför utgå.

Förslaget till lag om ändring i skollagen

Kapitlets placering

I remissen föreslås att det nya kapitlet ska införas i skollagen som
28 a kap. Denna placering innebär att kapitlets bestämmelser
kommer efter 28 kap. som har rubriken Överklagande. Det framstår
sakligt sett som en mindre lämplig placering. Det är naturligare att
det nya kapitlet i stället placeras efter 26 kap. som ett nytt 26 a kap.
Bestämmelserna kommer då före de båda kapitel som reglerar
överklagandefrågor.

1§

Se Lagrådets synpunkt angående 10 § lagen om tillstånd att utfärda
vissa examina.

3§

Se Lagrådets synpunkt angående 12 § lagen om tillstånd att utfärda
vissa examina.

4§

Tredje stycket bör kunna förenklas enligt följande.
För myndigheter och vissa organ finns det bestämmelser om behandling av
känsliga personuppgifter och om sökbegränsningar i 3 kap. 3 § dataskyddslagen.
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5§

Hänvisningarna till andra bestämmelser i paragrafens inledning bör
förtydligas enligt följande.
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från de sökbegränsningar
som avses i 4 § andra stycket samt i 3 kap. 3 § andra stycket
dataskyddslagen…

6§

Andra stycket bör kunna förenklas enligt följande.
För myndigheter finns det bestämmelser om behandling av personuppgifter
som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning i 3 kap. 8 §
dataskyddslagen. Där finns det även bestämmelser för andra än
myndigheter som är skyldiga att följa föreskrifter om arkiv.

