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Kultur och skola
Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Beslutsförslag
Datum
2021-05-20

Diarienummer
DNKS210163

Driftnämnden Kultur och Skola

Klagomål från elevdeltagare
Förslag till beslut

Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
- avslå begäran om kompensation samt svara på begäran i enlighet med
bilaga.

Sammanfattning
Den 6 maj inkom brev från deltagare på Katrinebergs folkhögskola, i vilket
deltagaren framför att hen inte är nöjd med skolans beslut att avslå hens
begäran om kompensation för att skolan vid ett antal tillfällen publicerat
bilder där hen förekommer. Deltagaren önskar att styrelsen ändrar skolans
beslut och medger en kompensation på 3000 kronor för kränkning enligt
personuppgiftslagen.
Styrelsen har inhämtat synpunkter från Region Hallands jurister samt
dataskyddsenhet samt informerat sig om skolans agerande. Utifrån detta har
man fattat beslut att avslå begäran om kompensation.
Övervägande
Enligt praxis, bla NJA 2013 s 1046, framgår att syftet med
kränkningsersättning vid överträdelser av personuppgiftslagens regler att
ersättningen ska kompensera känslor hos den skadelidande och ge upprättelse.
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Vidare anför man att bruk av schabloner underlättar skaderegleringen till
fördel för den skadelidande. Ersättningsnivån för en kränkning som är att
bedöma som mindre allvarlig, om inte helt obetydlig bör normalt bestämmas
till ett schablonbelopp om 3 000 kr. I den aktuella domen från 2013 hade en
person publicerat en tvistemålsdom på internet. I domen hade inga
personuppgifter tagits bort varför namn och adressuppgifter fanns
publicerade. De var även sökbara på internet via exempelvis google. Domen
var publicerad i omaskerat skick i ca 6 månader. Domstolen dömde ut 3 000
kr i kränkningsersättning och anförde därvid följande: I förevarande fall har
en tvistemålsdom som innehåller integritetskänsliga uppgifter i form av namn
och adressuppgifter lagts upp på en hemsida, vilket dock inte föranlett några
egentliga negativa beslut eller åtgärder mot K.S. Kränkningen är att bedöma
som mindre allvarlig. Det saknas anledning att i detta fall avvika från
schablonbeloppet 3 000 kr.
Personuppgiftslagen är numera upphävd men tidigare praxis är fortfarande
vägledande.
I aktuellt ärende är samtliga bilder borttagna och raderade. Detta skedde efter
önskemål från deltagaren och efter mindre än ett dygn efter publicering. Vid
två av tillfällena anser Region Halland dessutom att samtycke förelåg att
publicera bilden. Informationen var tydlig och deltagaren hade också
möjlighet att godkänna bilden innan publicering.
Bilderna är i samtliga fall gruppbilder där deltagarens ansikte går att identifiera
men namn eller annan identifiering finns inte kopplad till bilderna. Region
Halland har möjlighet att ta fotografier och spela in video vid olika evenemang
och publicera på regionens webbplats eller på andra webbplatser som
administreras av Region Halland samt i sociala medier. Enligt vår
dataskyddspolicy publicerar vi dock aldrig namn kopplat till bilderna utan ett
uttalat samtycke. Regionens policy framgår på vår hemsida och har också
delgetts i broschyrer som delas ut till eleverna vid våra skolor.
Det har inte framförts på vilket sätt deltagaren har lidit skada eller men med
anledning av publiceringen. Inte heller har det angetts om det uppstått några
negativa konsekvenser på grund av de publicerade bilderna. Med anledning av
detta och med stöd av den praxis som föreligger på området gör Region
Halland bedömningen att någon kränkning som berättigar till ersättning inte
har uppstått varvid begäran om ersättning om 3 000 kr avslås.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.
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