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Arbetsmarlcnadsdepartementet
Juridiska fakultetsnamnden
Box 256
SE-751 05 Uppsala

Remittering av betankandet Belastningsregisterlcontroll i arbetslivet
(SOU 2019:19)
(A2019/00895/ARM)
Juridislca fakulteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig i rubricerat arende.

Betankandet behandlar behovet av ett okat forfattningsstod for att begara att
arbetssokande, arbetstagare och andra pa arbetsplatsen uppvisar, alt arbetsgivare som sjaly kan fa ut uppgifter kontrollerar•, utdi•ag ur belastningsregistret.
Behovet av okat for•fattningsstod slca ses i ljuset av det forbud mot registerlcontroll i arbetslivet som foreslogs av Utredningen om registerutdrag i arbetslivet. Om ett sadant forbud genomfors har tidigare remissinstanser framhallit att ett utokat forfattningsstod for att kunna fa begara utdrag ur belastningsregistret kommer att behovas.
Enligt dir 2018:12 har syftet med utr~edningen varit att, om ett generellt forbud mot att begara ut utdrag ur belastningsregistret utan forfattningsstod infors, undersoka vilka verksamheter som ska fa begara ut utdrag ur belastningsregistret. Utredningen har lagt fram forslag pa en rad olika lagandringar, samt ett forslag till en ny lag for de verlcsamhetei• som togs upp i kommittedirelctivet. Av foi•slagen fi~amgar att verksamheterna far begara utdrag ur
belastningsregistret. Det ror sig alltsa om fakultativa bestammelser. Registerutdragen far inte dolcumenteras pa annat salt an genom en notering oin att
ett utdrag visats upp. Tanlcen ar ocksa att utdragen ska begransas till den typ
av brottslighet som ar relevant for verlcsamheten i fraga, nagot som kommer
att regleras i foreslcrifter. Forslaget framstar pa sa satt som val avvagt i relation till den pez•sonliga integriteten. En andring i lagen (1998:620) om belastningsregister samlar samtliga lagar som ger raft att begara utdrag ur belastningsregistret, vilket gor det mer overblickbart. Forslaget i sin helhet framstar som val avvagt.

Falcultetsnamnden har i ovrigt inga synpunktei• pa forslaget.
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Forslag till yttrande i delta arende har upprattats av jur. dr Caroline Johansson. Yttrandet har pa delegation avgivits av Juridiska fakuitetens dekanus,
professor Mattias Dahlberg
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