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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Magnus Vahlberg

2020-10-13

Dnr BIN 2020-608
Dnr BOU 2020- 700

Bildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden

Riktlinje för klasslistor
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut om
riktlinje för klasslistor tillstyrks.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag att ta fram
tillämpningsanvisningar för riktlinjen.
Förslag till barn- och ungdomsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut om
riktlinje för klasslistor tillstyrks.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag att ta fram
tillämpningsanvisningar för riktlinjen.
Ärende
I och med införandet av dataskyddslagen (GDPR) ändrades rutinerna för hur
klasslistor hanterades i Linköpings kommun. Den tidigare rutinen att dela ut
klasslistor till vårdnadshavare togs bort då detta inte bedömdes vara en del av
skolans verksamhet.
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Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog 2019 fram en vägledning för hur
klasslistor kan hanteras. SKR anger att utdelande av klasslistor kan ses som en
del av verksamheten. SKR rekommenderar att beslut om riktlinjer för hantering
av klasslistor fattas där det ska framgå att behandlingen får utföras och att den
har stöd i dataskyddslagen.
För att säkra hanteringen behövs instruktioner till skolorna över vilka uppgifter
som ska finnas i de olika klasslistorna och hur skolorna ska hantera exempelvis
fall av elever och vårdnadshavare med skyddade personuppgifter. En
tillämpningsanvisning för riktlinjen behöver därför tas fram.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden
och barn- och ungdomsnämnden tillstyrker förslag till riktlinje för hantering av
klasslistor samt att utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag att
ta fram tillämpningsanvisningar för riktlinjen
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Riktlinje för klasslistor (okt -20)
Bilaga – Förslag till Riktlinje för klasslistor
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Bakgrund
I och med införandet av dataskyddslagen (GDPR) ändrades rutinerna för hur
klasslistor skulle hanteras i Linköpings skolor. Den tidigare rutinen att dela ut
klasslistor till vårdnadshavare togs bort då detta inte bedömdes vara en del av
skolans verksamhet.
I januari 2019 lämnades ett Linköpingsförslag in till kommunen med förslag
om att Linköpings kommun skulle återinföra klasslistor utifrån ett
integrationsperspektiv. Argumentationen var att just nyanlända var en grupp
vårdnadshavare som hade särskilt behov av skolans klasslistor och att
frånvaron av dessa försvårade kontakten mellan dem och övriga
vårdnadshavare.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen biföll Linköpingsförslaget och
meddelade förslagsställaren att en instruktion för en enklare utdelning av
klasslistor skulle tas fram.
SKR:s vägledning för upprättande och utdelning av klasslistor
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog 2019 fram en vägledning för
upprättande och utdelning av klasslistor. Detta är deras bedömning:


Upprättande av klasslistor är absolut tillåtet då det behövs för att
skolförvaltningen ska kunna bedriva sin verksamhet



Det finns inget hinder att dela ut klasslistor till vårdnadshavare, då det
bör anses som en del i verksamheten att föräldrarna vet vilka barn som
går i klassen



Utdelning av klasslistor som innehåller personer med skyddade
folkbokföringsuppgifter eller annan sekretess dock undantaget



Uppgifterna i klasslistor som ska delas ut ska minimeras utifrån
sammanhanget. Personnummer bör exempelvis inte finnas med, men
födelsedatum kan vara ok



Ett beslut om riktlinjer bör fattas på verksamhetsnivå (nämnd,
förvaltningschef eller verksamhetschef) om att behandlingen får utföras
och att den har stöd i dataskyddslagen

Tillämpningsanvisning
För att säkra hanteringen behövs instruktioner till skolorna för vilka uppgifter
som ska finnas i de olika klasslistorna och hur skolorna ska hantera de fall med
elever och vårdnadshavare med skyddade personuppgifter.

4 (4)

En sådan instruktion kan göras i form av en tillämpningsanvisning för
riktlinjen. Tillämpningsanvisningen kan uppdateras om behov eller
förutsättningar ändras, exempelvis vid införande av nya digitala system.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Kommunala mål
Målområde Medborgare
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett med nämndernas dataskyddsombud.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen
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