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Statens skolverks och Statistiska centralbyrån möjligheter att
behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa
skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillstyrker förslagen i den promemorian
som skickats ut på remiss.
SKL hör till de som i likhet med Skolverket påpekat behovet av att bättre kunna följa
upp och utvärdera de skol- och utbildningsformer som berörs av förslagen, liksom att
följa etableringen för unga efter utbildningen. SKL delar den problembeskrivning som
finns i promemorian om att det behöver produceras statistik baserad på
individuppgifter på området.
Behovet av sådan statistik har nyligen belysts i bl.a. de båda betänkandena från
Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2017:9 samt 2018:11).
Där lyfts fram att det skulle möjliggöra exempelvis analyser av det stöd och de
insatser som unga med funktionsnedsättning får ta del av och hur etableringsvägarna
för dem ser ut, och göra det möjligt att synliggöra dessa unga i statistik för
kommunernas aktivitetsansvar. SKL delar denna syn på behovet av statistik.
Då det handlar om känsliga personuppgifter är det självklart av yttersta vikt att
uppgifterna hanteras varsamt ur ett integritetsperspektiv. SKL bedömer dock att de
säkerhetsåtgärder som beskrivs i promemorian är väl avvägda och delar bedömningen
att risken för att känsliga personuppgifter ska spridas är ytterst liten.
SKL delar bedömningen att förslagen medför en viss utökning av kommuners,
landstings och regioners åliggande att lämna statistikuppgifter, men anser att de
mindre kostnadsökningar som det kan medföra står i rimlig proportion till
värdet av att det kan produceras mer statistik kring de berörda skol- och
utbildningsformerna.
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