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Sammanfattning
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) håller med om att det kan finnas behov av att
kunna genomföra belastningsregisterkontroll vid antagning till vissa utbildningar,
och att det är viktigt med enhetliga och tydliga regler för när en student ska
avskiljas från påbörjad utbildning.
SLU ser dock att de föreslagna åtgärderna kan ledan till svåröverskådliga
konsekvenser vad gäller såväl hanteringen på lärosätena som den personliga
integriteten.

Generella synpunkter
11 Belastningsregisterkontroll som en förutsättning för att bli antagen
SLU håller med om att det finns ett berättigat intresse att förhindra att personer
antas till en utbildning som hen antingen inte kommer kunna slutföra eller som inte
kommer kunna leda till anställning på grund av tidigare brott. Det är dock svårt att
förutsäga vilka jobb den utexaminerade studenten kommer att söka efter
utbildningen. Det måste därför analyseras om det är lärosätets uppgift att göra
sådana prognoser.
En fråga som uppstår är om det är lämpligt att lärosätena genomför kontroller eller
om det vore bättre om de endast ger tydlig information om att vissa brott utgör
hinder för att kunna genomföra vissa delar av en utbildning samt att utöva vissa
yrken.
Att inte genomföra kontroller innebär i och för sig att en utbildningsplats skulle
kunna uppehållas av någon som inte kommer kunna bli verksam inom det tänkta
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yrket och på så vis beröva en annan sökande, utan anmärkningar i
belastningsregistret, en plats.
13 Avskiljande och disciplinära åtgärder vid högskoleutbildning
SLU håller med om att det finns ett berättigat intresse att förhindra att personer har
kvar sin plats på en utbildning som hen antingen inte kommer kunna slutföra eller
som inte kommer kunna leda till anställning på grund av brottslighet. Samma
problemställning som angetts tidigare föreligger även här.
För att avskiljande under utbildningen på grund av brottslighet ska kunna
genomföras krävs en hanterlig rutin för att ge lärosätena kännedom om relevanta
domar mot en student. Risk finns att sådan information inte blir känd för lärosätet
innan utbildningen är genomförd. Det bör därför även för dessa fall vara viktigt att
regelbundet informera om konsekvenserna av vissa brottsliga handlingar vad gäller
möjlighet att slutföra en utbildning och utöva yrket.
Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av universitetsdirektör
Martin Melkersson efter föredragning av chefsjurist Lennart Jonsson.
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