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Generaldirektör Helen Ängmo
Från årsskiftet gäller den nya
Box 23069,
lagstiftningen om ägar - och
104 35 Stockholm
ledningsprövning. I samband
med detta har Skolinspektionen
fått bemyndigande att begära
skolinspektionen@skolinspektionen.se
ut information från
belastningsregistret. Detta mot
bakgrund av att kontroll ska ske
i förhållande till detsamma av
ledande befattningshavare och
styrelseledamöter för fristående
skolhuvudmän. Det gäller såväl
Från årsskiftet gäller den nya lagstiftningen om ägar- och ledningsprövning. I samband med detta
vid ansökan om nya tillstånd
har Skolinspektionen fått bemyndigande att begära ut information från belastningsregistret.
som för befintliga tillstånd. Det
Detta mot bakgrund av att kontroll ska ske i förhållande till detsamma av ledande
är fortfarande mycket oklart för
befattningshavare och styrelseledamöter för fristående skolhuvudmän. Det gäller såväl vid
utomstående hur
ansökan om nya tillstånd som för befintliga tillstånd. Det är fortfarande mycket oklart för
Skolinspektionen kommer att
utomstående hur Skolinspektionen kommer att utforma kriterierna när det gäller ägar- och
utforma kriterierna när det
ledningsprövningen.
gäller ägar- och
ledningsprövningen.
Idag hanteras tillståndsprocessen förhållandevis snabbt. Vi befarar dock att detta kommer att
förändras i och med den nya lagstiftningen. Vi grundar detta bland annat på information som vi
Idag hanteras
fått om Rikspolisstyrelsens kapacitet när det gäller att hantera utdrag ur belastningsregistret.
tillståndsprocessen
förhållandevis snabbt. Vi
Rikspolisstyrelsen (RPS) och Upphandlingsmyndigheten har i ett brev per 2017-03-10
befarar dock att detta kommer
uppmärksammat finansdepartementet på att hanteringen av utdrag ur belastningsregistret utgör
att förändras i och med den nya
ett omfattande arbete för RPS. Mot bakgrund av detta påpekande från myndigheterna pågår nu
lagstiftningen. Vi grundar detta
ett arbete på finansdepartementet som syftar till att bl a få en helhetsbedömning av problemet
bland annat på information som
och att, mot bakgrund av ökade krav inom olika områden på utdrag ur belastningsregistret, hitta
vi fått om Rikspolisstyrelsens
en bra hanteringsordning.
kapacitet när det gäller att
hantera utdrag ur
Den lagstiftning som träder i kraft 1.1 2019 innebär ett än högre tryck på den delen av RPS som
belastningsregistret.
hanterar utdrag ur belastningsregistret. Något som i sin tur kan leda till att Skolinspektionens
tillståndshantering kan komma att ta betydligt längre tid.
Rikspolisstyrelsen (RPS) och
Upphandlingsmyndigheten har i
I den skrivelse som myndigheterna skickat, se bifogad länk, lyfter de också frågan om offentlighet
ett brev per 2017-03-10
och personlig integritet. De skriver ”Vidare måste säkerställas att hanteringen av sådana
uppmärksammat
uppgifter är förenlig med personuppgiftslagstiftningen samt att det finns uttryckligt lagstöd i
finansdepartementet på att
offentlighets- och sekretesslagstiftningen för att belägga sådana uppgifter med sekretess.” De
hanteringen av utdrag ur
hänvisar också i detta sammanhang till EUs dataskyddsförordning som gäller från 25 maj 2018.
belastningsregistret utgör ett
omfattande arbete för RPS. Mot
Med detta brev vill vi göra Skolinspektionen uppmärksam på skrivelsen till finansdepartementet
bakgrund av detta påpekande
och det arbete som pågår där med anledning av densamma. Vi vill också understryka vikten av
från myndigheterna pågår nu
att den omfattande hantering av personuppgifter kopplade till belastningsregistret som nu blir
ett arbete på
verklighet, hanteras på ett sätt som gör att den personliga integriteten värnas och omfattas av
finansdepartementet som syftar
sekretess. Med anledning av ovanstående har vi följande frågor till Skolinspektionen:
till att bl a få en
helhetsbedömning av
problemet och att, mot
bakgrund av ökade krav inom
olika områden
på utdrag
ur Box 55545 102 04 Stockholm Tel 08-762 77 58 Fax 08-762 7799
Friskolornas
riksförbund
belastningsregistret,
en Bankgiro 5018-0017 E-post: info@friskola.se www.friskola.se
Postgiro 459 hitta
94 52-2
bra hanteringsordning.
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1. Hur ser myndigheten på den uppenbara risken för att handläggningstiderna blir betydligt
längre?
2. Kommer den mycket höga belastning som nu föreligger hos RPS avseende utdrag från
belastningsregistret påverka myndighetens syn på hur omfattande detta ska vara när det
gäller vilka uppgifter som är aktuella att få information om, tex begränsas med
hänvisning till straffskala?
3. Hur avser myndigheten att hantera frågan om personuppgifter, sekretess, offentlighet
och GDPR när det gäller prövningen av kompetens och lämplighet vid
tillståndsprövningen samt vid förändring av ledande befattningshavare?

Med vänlig hälsning

Ulla Hamilton
Vd Friskolornas riksförbund
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