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Svar på remiss angående Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i
vissa skolformer
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att utifrån barn-, utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområden ställa sig
positiva till remissen.
______________________
Bakgrund
Den 9 juni 2018 inkommen en remiss från Utbildningsdepartementet angående
Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga
personuppgifter om elever i vissa skolformer. I remissen får Flens kommun möjlighet att lämna synpunkter på den.
Remissen lägger fram två förslag till ändring i bilagan till förordningen om den officiella statistiken. Det första förslaget är att göra ett tillägg i bilagan som ger Skolverket rätt att för framställning av officiell statistik behandla känsliga personuppgifter som rör hälsa för elever inom skolformerna grundsärskola, specialskola,
gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. Det andra förslaget är att göra
ett tillägg i bilagan som ger Statistiska centralbyrån rätt att behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell
statistik över folkhögskolan.
Skolverket bedömer att de behöver tillgång till uppgifter om elever på individnivå
för att följa upp och utvärdera skolväsendet och olika reformer, för att förvissa sig
om utbildningens kvalitet och effekter på elevers kunnande och utveckling. I dagsläget samlar Skolverket in uppgifter om elever i grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna på gruppnivå och på individnivå om
elever i övriga skolformer. Förslaget innebär att uppgifter om elever samlas in på
individnivå oberoende av skolform, vilket betyder att utbildningsformerna skulle
utvärderas på ett likvärdigt sätt. Förslaget medför att Skolverket skulle behandla
känsliga personuppgifter i form av uppgifter om hälsa. Om Skolverket inte kan behandla vissa känsliga personuppgifter kan myndigheten inte utvärdera riksdagens
reformer eller leverera beställda redovisningar till regeringen.
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Statistiska centralbyrån och Skolverket vidtar ett flertal säkerhetsåtgärder i form
av bland annat avidentifiering av uppgifterna för att minska risken för spridning av
personuppgifter och för att minska intrånget i enskildas integritet. Risken för spridningen och intrånget bedömds därför som liten.
Utbildningsdepartementet har gjort bedömningen att samhällsintresset av att statistik kan tas fram för de aktuella skolformerna överstiger risken för otillbörligt
intrång i enskildas integritet. De har även bedömt att de regleringar gällande statistik i offentlighets- och sekretesslagen och lagen om officiell statistik uppfyller
dataskyddsförordningens krav på skyddsåtgärder.
Förslaget innebär att huvudmannens åtagande att lämna statistiska uppgifter till
Statistiska centralbyrån i viss utsträckning ökas men ökningen bedöms innebära
marginella kostnadsökningar. Förslaget innebär även att huvudmannen får bättre
underlag för sin egen uppföljning av verksamheten.
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen förslår barn-, utbildnings- och kulturnämnden att utifrån nämndens ansvarsområden ställa sig positiva till remissen.
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