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Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB, är en
föräldraorganisation som startade 1949 och aktivt arbetar för att våra målgrupper ska vara
delaktiga, jämlika samt ha inflytande i ett tillgängligt samhälle. Även barn med ytterligare
funktionsnedsättningar är en viktig grupp inom vår organisation. Grunden för våra
ställningstaganden är våra samlade erfarenheter i förbundet. Viktiga dokument för vårt arbete
är Barnkonventionen och FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Vårt arbete utgår även från Sveriges språklag, som ger svenskt
teckenspråk ställning motsvarande de nationella minoritetsspråken.

Riksförbundet DHB överlämnar härmed följande synpunkter på betänkandet:

Sammanfattning

Riksförbundet DHB ställer sig positiv till förslaget att Skolverket ska få möjlighet att kunna
behandla statistik över elever i de skolformer som upptas i promemorian. Riksförbundet DHB
ställer sig dock mycket tveksamt till att en uppgift om funktionsnedsättning är att anse som en
uppgift om hälsotillstånd, och därmed skulle utgöra en känslig personuppgift enligt art 9.1
dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 3:1. Vi representerar barn och ungdomar som är
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döva, har en hörselnedsättning eller språkstörning, men det ger, enligt vår uppfattning, ingen
information om deras hälsotillstånd. Enligt vårt sätt att se på dessa funktionsnedsättningar,
finns det ingen koppling till ett medicinskt tillstånd i sig. Vi tolkar begreppet hälsotillstånd
som att det då handlar om frågor av medicinsk karaktär och inte en permanent nedsättning av
en förmåga.

Riksförbundet DHB ser inte några risker med att Skolverket hanterar uppgifter över eleverna i
de skolformer som finns upptagna i promemorian.

Tolkningen av en funktionsnedsättning som ett hälsotillstånd medför konsekvenser inom flera
områden. En konsekvens är att det föreslagna regelverket blir förhållandevis enkelt att
tillämpa för elever som väljer att gå i specialskolan eller grundsärskolan men förslaget
besvarar inte hur det kommer att tillämpas för elever som väljer att gå integrerade.

Riksförbundet DHB ser inte några risker med att Skolverket hanterar uppgifter över eleverna i
de skolformer som finns upptagna i promemorian.

Riksförbundet DHB ställer sig positiv till det föreslagna tillägget i förordningen om den
officiella statistiken.

2.1

Ärendet

Riksförbundet DHB ställer sig positiv till förslaget att Skolverket ska få möjlighet att kunna
behandla statistik över elever som går i grund-och gymnasiesärskolan, särvux, specialskolan,
sameskolan och religiösa friskolor samt elever som får modersmålsutbildning.

I promemorian så kategoriseras uppgifter om funktionsnedsättning in under art 9.1 i
dataskyddsförordningen. I nämnda artikel anges att känsliga personuppgifter är frågan om ras,
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös uppfattning, filosofisk övertygelse, medlemskap i
fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som kan identifiera en enskild
person, uppgifter om en enskild persons hälsa, sexualliv eller sexuella läggning. Om någon av
dessa uppgifter behöver behandlas är det förbjudet, om det inte anses nödvändigt av andra
skäl och dessa skäl står i proportion till att uppgifterna behandlas. I och med att departementet
2

gör tolkningen att funktionsnedsättning är en fråga om hälsotillstånd, kan det konstateras att
uppgifter om elever som går i de skolformer där en specifik funktionsnedsättning utgör ett
kriterium för att antas, därmed är känsliga personuppgifter. Detta till skillnad från elever som
går i skolformer som inte har en diagnos som antagningskrav. En konsekvens av detta är att
klasslistor över elever som går i t ex i en grundsärskola är att anse som känsliga
personuppgifter och inte en personuppgift.

Riksförbundet DHB ställer sig mycket tveksamma till att en uppgift om funktionsnedsättning
är att anse som en uppgift om hälsotillstånd och därmed en känslig personuppgift enligt art
9.1 dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 3:1. Våra medlemmar är döva, har en
hörselnedsättning eller språkstörning, men det ger, enligt vår uppfattning, ingen information
om deras hälsotillstånd. Vi tolkar begreppet hälsotillstånd som att det handlar om frågor av
medicinsk karaktär, och inte en permanent nedsättning av en förmåga hos en person som i
övrigt kan ha god hälsa. Riksförbundet DHB skulle vilja ta del av ett fördjupande och
förtydligande resonemang om varför funktionsnedsättning innefattas av begreppet
hälsotillstånd. Det är en viktig fråga att klargöra, då en sådan tolkning medför konsekvenser
inom flera områden. En direkt konsekvens är just frågan om att uppgifter om elever som går i
vissa skolformer regleras på annat sätt, än uppgifter om elever som saknar
funktionsnedsättning. För elever som väljer att gå i specialskolan eller grundsärskolan innebär
det att regelverket blir förhållandevis enkelt att tillämpa, men frågan är hur det kommer att
tillämpas för elever som väljer att gå integrerade?
I promemorian står vidare ”…att för att antas till utbildningen är att man har en
funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning”1. Vi utgår ifrån att detta är en felskrivning, då
utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning bland andra funktionsnedsättningar, och inte
anses vara en egen form av funktionsnedsättning. Om departementet har en annan uppfattning
vill vi gärna ta del av den i ett utvecklat resonemang.

2.4

Sekretessbestämmelser och myndigheternas behandling av de aktuella
uppgifterna
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Riksförbundet DHB ser inte några risker med att Skolverket skulle hantera uppgifter över
eleverna. Med hänsyn tagen till det säkerhetsåtgärder som myndigheten kommer att vidta i sitt
arbete, bedömer vi att risken för att känsliga personuppgifter skulle spridas, som mycket liten.

2.7

Skolverket bör få behandla känsliga personuppgifter som rör hälsa för
elever inom vissa skolformer

Riksförbundet DHB ställer sig positiv till det föreslagna tillägget i förordningen om den
officiella statistiken.

Riksförbundet DHB instämmer i de argument som Skolverket framför som skäl till att de vill
ha möjlighet att behandla känsliga personuppgifter. Vårt förbund har under flera år efterfrågat
statistik om de aktuella skolformerna eftersom vi anser att vi därmed får viktig information
om elevgrupperna. Information som kan leda till uppföljningar av genomförda insatser och
införande av nya adekvata åtgärder för att förbättra och utveckla elevernas lärande.

Dag som ovan

Jan Höglund

Ordförande Riksförbundet DHB

4

