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Remiss – Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga 

personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m. 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt 

om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 

många andra som delar vår grundsyn. 

 

Yttrande 

Riksförbundet FUB välkomnar och instämmer i Utbildningsdepartementets förslag som handlar om 

möjligheten att samla in data på individnivå för elever som går i grund- och gymnasiesärskolan, 

särvux och specialskolan, samt deltagare i folkhögskolan. Riksförbundet FUB tillstryker förslaget 

om att Skolverket ska få möjlighet att samla in statistik från grund- och gymnasiesärskolan, särvux 

och specialskolan, likvärdig den som samlas in från den övriga skolan. Riksförbundet FUB 

tillstryker även förslaget gällande insamling av individdata för deltagare inom folkhögskolan.  

 

Precis som framkommer i förslaget kommer datainsamlingen från Skolverket eller Statistiska 

Centralbyrån inte efterfråga eller behandla uppgifter om elevens/deltagarens funktionsnedsättning, 

utan det handlar om sådana uppgifter som redan samlas in i de andra skolformerna, som t.ex. betyg 

eller omdömen. FUB delar helt uppfattningen om att insamling av statistik på individnivå inom 

berörda skolformer kommer innebära att Skolverket får bättre förutsättningar att följa upp och 

utvärdera skolväsendet och olika reformer. FUB menar att det är självklart att utbildningen i grund- 

och gymnasiesärskolan ska utvärderas och följas upp, precis som all annan utbildning inom 

skolväsendet. Detsamma gäller utbildning inom folkhögskolan för elever med funktionsnedsättning. 

FUB:s anser att det är bekymmersamt att det inte är möjligt idag, då vi är övertygade om att det får 

konsekvenser för kvalitén på utbildningen. Det är dock viktigt med etiska aspekter och att ansvariga 

myndigheter inte samlar in fler uppgifter än de som behövs, samt att uppgifterna hanteras på ett 

säkert sätt. Av den anledningen anser FUB att uppgifterna ska samlas in av Statistiska centralbyrån 

(SCB), skyddas av stark sekretess, finnas i säkra system och anonymiseras, precis som föreslås i 

promemorian.  

 

Den nackdel som förs fram är att denna typ av datainsamling kan innebära ett ökat integritetsintrång 

för den enskilde, samtidigt finns dessa uppgifter redan idag lagrade i register på skolor och  

kommuner runt om i landet. Genom att uppgifterna samlas hos nationella myndigheter anser FUB 

att det snarare kan ses som ett sätt att erbjuda säkra system för individen, vilket idag redan erbjuds 

de elever som inte tillhör särskolan eller specialskolan. Tidigare studier har exempelvis visat att 

hanteringen av elevernas betyg stundtals har behandlats slentrianmässigt inom grund- och  
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gymnasiesärskolan, vilket är helt oacceptabelt. Sammanfattningsvis ser Riksförbundet FUB följande 

fördelar med insamling av individdata: 

 

• Genom denna typ av statistik kan vi få kunskaper om de aktuella skolformerna, följa upp 

kunskapsresultat och säkerställa att även dessa elever får en utbildning av hög kvalité. 

• Det blir mer likvärdigt andra skolformer som redan har denna typ av statistik. 

• Att den nya grund- och gymnasiesärskolan kan utvärderas och utvecklas med avseende på 

effekter/delaktighet/självbestämmande. 

• Regionala skillnader kan jämföras. 

• Det blir möjligt att utvärdera om statliga insatser och åtgärder får avsedd effekt eller om 

resurser som riktas till olika satsningar bör användas på annat sätt. 

• En statistiskt korrekt levnadsvillkorsundersökning kan i praktiken genomföras för personer 

som går/lämnat gymnasiesärskolan. Detta har aldrig tidigare kunnat genomföras. 

• Statens uppgift är att säkra systemet för individen. Genom förslaget hamnar ansvaret för att 

erbjuda säkra system på staten, istället för enskilda kommuner och skolor som stundtals 

brister i hanteringen av personuppgifter inom berörda skolformer. 
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