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Vissa skollagsfrågor - del 4
(Dnr U2016/05181/GV)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till
promemorians förslag och till att konsekvensanalysen synliggör både barn och
elever och civilsamhället, i den mån de enskilda huvudmännen är föreningar eller
andra civilsamhällesaktörer.
Kommentar till förslaget att bestämmelserna om registerkontroll ska göras
integritetsvänligare och kompletteras

US1000, v 1.0, 2010-02-04

Myndigheten ställer sig positiv till förslaget. Vi vill påminna om att de personer
som anställs själva kan vara ungdomar och att det är särskilt viktigt att måna om
deras integritet. Myndigheten har i ett tidigare yttrande (SOU 2014:48,
Registerutdrag i arbetslivet) lyft att den nationella ungdomspolitiken ska
underlätta för ”unga kriminella att bryta med gäng och kriminella nätverk” (Prop.
2013/14:191) och att tidigare lagöverträdelser inte ska ligga ungdomarna i fatet
när de försöker bryta med sitt förflutna och ta ett arbete. Att registerutdraget
endast behöver visas upp ser vi som en positiv förändring för dessa ungdomar. Vi
delar också uppfattningen att elevernas intressen i detta sammanhang ska gå före
den anställdes integritet, även om den senare är en ungdom.
Myndigheten är positiv till att bestämmelserna kompletteras så att de även stärker
skyddet för elever inom gymnasie- eller gymnasiesärskolan. I detta sammanhang
bör också beaktas att ungdomar kan genomföra utbildning inom den kommunala
vuxenutbildningen och inom folkhögskolan.
I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.
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I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Ylva Bodén
har varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i den slutliga
beredningen av ärendet.

Lena Nyberg
generaldirektör

Ylva Bodén
handläggare
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