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Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över 
betänkandet SOU 2017:49 EU:s dataskyddsförordning och 
utbildningsväsendet 

Sammanfattning 
Den genomlysning som har gjorts av utbildningsformerna är bra.  

Det är dock en komplicerad regleringsordning för behandling av personuppgifter och det 
kan vara svårt för utbildningsanordnarna att, även med ledning av innehållet i avsnitt 6, 
förstå hur de ska behandla personuppgifter inom ramen för de utbildningar som de 
bedriver.  

Myndigheten noterar också att flera av de större utbildningsanordnarna inom 
yrkeshögskolan inte finns med som remissinstans.    

Synpunkter 
6.3 Rättslig grund för personuppgiftsbehandling  
I förslaget ges stöd för utbildningsanordnare att behandla personuppgifter. Utredningen 
har i avsnitt 6.4 exemplifierat när en utbildningsanordnare kan komma att behöva 
behandla känsliga personuppgifter.  

I 3 kap förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan anges vilka krav som ställs för att en 
sökande ska vara behörig att söka en utbildning. Utöver grundkraven i 3:1 kan en 
utbildningsanordnare enligt 3:3 själv besluta om förkunskapskrav eller villkor för en viss 
utbildning. Till sådana villkorskrav räknas medicinska och yrkespsykologiska intyg som 
bland annat visar att den sökande har tillräcklig god syn och hörsel likaså att sökande har 
den kognitiva och spatiala förmåga som krävs för att utöva yrket. Ett exempel på en 
sådan utbildning är pilotutbildningen. Vissa av dessa villkor återfinns i speciallagstiftning 
(nationell rätt) medan andra villkor bestäms av utbildningsanordnaren. 

Behandlingen av sådana känsliga personuppgifter har inte tagits med i betänkandet och 
det är måhända självklart att rätten att behandla sådana personuppgifter ska rymmas 
inom begreppet uppgift av allmänt intresse, även om det inte framgår av utredningen. För 
att en utbildningsanordnare tydligt ska förstå och kunna tillämpa bestämmelserna menar 
myndigheten att det kan finnas anledning att regeringen i det fortsatta arbetet tydliggör att 
även dessa uppgifter får behandlas.     
6.6 Myndighetens register 
Myndigheten delar utredningens bedömning när det gäller det register som myndigheten 
för. Genom det utökade bemyndigandet i förordningen (2013:871) om konst- och 
kulturutbildningar och andra utbildningar kommer det att finnas en tydlig rättslig grund för 
utbildningsanordnarna att ta in och lämna uppgifter till myndighetens registerföring vilket 
är bra. 
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Beslut om detta remissvar/yttrande har fattats av generaldirektören efter föredragning av 
Carina Larsson. I den slutliga handläggningen har verksamhetscheferna                 
Christer Bergqvist och Johnny Henriksson deltagit.  

 
 
 
Thomas Persson 
Generaldirektör Carina Larsson 
 Chefsjurist 
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