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Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde
den 31 oktober 2018
§ 153

Diarienummer 180606

Yttrande över promemoria Statens skolverks och
Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla
känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer
respektive deltagare i folkhögskolan m.m.
Beslut
Regionstyrelsen antar yttrandet som sitt svar över promemorian Statens
skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla
personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i
folkhögskolan m.m. Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över förslagen i
promemorian.
Promemorian rör dels Skolverkets möjlighet att behandla känsliga
personuppgifter avseende hälsa för elever inom skolformerna grundsärskola,
specialskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna, dels
Statistiska Centralbyråns (SCB:s) möjlighet att behandla känsliga
personuppgifter avseende enskilda individers hälsotillstånd för framtagning
av statistik över folkhögskolan.
3.1 – 3.6 Statistiska centralbyråns möjlighet att behandla känsliga
personuppgifter om deltagare i folkhögskolan

I nuläget är det inte förenligt med artikel 9 i EU:s dataskyddsförordning att
behandla uppgifter om hälsa för statistiska ändamål, men enligt artikel 89.2
finns det en möjlighet att i nationell rätt göra undantag från vissa av den
registrerades rättigheter för behandling av personuppgifter för bland annat
statistiska ändamål.
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Utredningen föreslår att SCB genom ett tillägg i förordningen om den
officiella statistiken bereds möjlighet att samla in uppgifter på individnivå
från personer med funktionsnedsättning som deltar i folkhögskolornas
verksamhet. Insamlandet av uppgifterna innebär bland annat bättre
uppföljningsmöjligheter avseende de positiva följder som ett deltagande i
folkhögskolan får för dessa personer.
Behandling av hälsouppgifter identifieras visserligen som en riskfaktor men
utredningen har kommit fram till att de positiva effekterna som förslaget
förväntas få överväger risken för ett otillbörligt intrång i den enskilda
personens integritet. Vidare gör utredningen bedömningen att det enbart rör
sig om en mindre ökning av folkhögskolornas åläggande att lämna uppgifter.
Yttrande
Landstinget yttrar sig enligt följande i den del som avser deltagare i
folkhögskolan.

Landstinget tillstyrker utredningens förslag om att ett tillägg ska göras i bilagan
till förordningen om den officiella statistiken.
Förändringen innebär bland annat att det i framtiden kommer att samlas in
känsliga uppgifter om deltagare i folkhögskolan på individnivå. I likhet med
utredningen anser landstinget att risken för otillbörligt intrång i den enskildes
personliga integritet är liten och att de förbättrade uppföljningsmöjligheterna av
positiva följder som ett deltagande i folkhögskola har för personer med
funktionsnedsättning överväger denna risk.
Landstinget förutsätter att eventuella kostnadsökningar med anledning av
förslagen kompenseras fullt ut och vill därför peka på vikten av kontinuerlig
uppföljning av merkostnaden.
--Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska anta
yttrandet som sitt svar över promemorian.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2018.
2. Sammanfattning.
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