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Belastningsregisterkontroll och avskiljande av 
studenter 
 

Utredningens avgränsning av vilka uppgifter i belastningsregistret kontroll 
inför antagning omfattar respektive utgör grund för avskiljande innebär att 
t.ex. uppgifter om brott mot lagen om straff för terroristbrott inte omfattas. 
Detta eftersom sådana uppgifter inte heller omfattas av den 
belastningsregisterkontroll som görs inför arbete i skola. Utredningen har 
angett att denna avgränsning kan ifrågasättas, men att det inte ligger inom 
utredningens uppdrag att föreslå ändringar i regleringen som styr 
belastningsregisterkontrollen.  
 
Uppgifter om brott mot lagen om straff för terroristbrott omfattas däremot 
av belastningsregisterkontrollen vid utfärdande av yrkeslegitimation inom 
hälso- och sjukvården, men föreslås ändå inte omfattas av kontroll inför 
antagning eller utgöra grund för avskiljande. Säkerhetspolisen anser att 
belastningsregisterkontrollen inför antagning respektive möjligheten till 
avskiljande från berörda utbildningar inom hälso-och sjukvården ska 
omfatta uppgifter om brott mot lagen om straff för terroristbrott. Även om 
Säkerhetspolisen har viss förståelse för att utredningen vill ensa regleringen 
för de båda utbildningsslagen är det inte ett tillräckligt skäl för att inte låta 
dessa uppgifter omfattas. 
 
Enligt Säkerhetspolisen är det angeläget att uppgifter om andra mycket 
allvarliga brott, t.ex. terroristbrott1, omfattas av den belastningsregister-
kontroll som görs inför anställning i skola. Det finns tungt vägande 
skyddsintressen som talar för en kontroll inom skolsektorn, såsom behov av 
att skydda utsatta personer. Att förhindra att personer som är dömda för 
sådana brott får anställning inom skolsektorn är ett viktigt verktyg för att 
motverka radikalisering i skolmiljön. Vidare är det viktigt att skolan och dess 
anställda visar respekt för mänskliga rättigheter och förmedlar 
                                                 
1 Dvs. uppgifter om brott mot lagen om terroristbrott, lagen om straff för finansiering av 
särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall samt lagen om straff för offentlig uppmaning, 
rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.  
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grundläggande demokratiska värderingar. Även om det inte ligger inom 
ramen för den nuvarande utredningens uppdrag att föreslå sådana ändringar 
bör en översyn genomföras för att framöver möjliggöra ändringar i nu 
aktuell reglering. Inom ramen för en sådan översyn bör frågan om uppgifter 
om bl.a. terroristbrott även ska omfattas av belastningsregisterkontroller på 
andra områden, t.ex. inom hälso- och sjukvården, tas upp. 
 
 
 


