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Statens skolverks och Statistiska 
centralbyråns möjligheter att behandla 
känsliga personuppgifter om elever i vissa 
skolformer respektive deltagare i 
folkhögskolan m.m.
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har inget att erinra mot de föreslagna ändringarna i 
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken (FOS).

Med anledning av det som anges i förslaget gällande den behandling av 
personuppgifter som Statistiska centralbyrån (SCB) utför åt Statens skolverk 
(Skolverket) inom ramen för statistikområdet skolväsendet och barnomsorg, 
vill Datainspektionen uppmärksamma lagstiftaren på nedannämnda.  

I förslaget anges bl.a. följande på sida 12. 

”Skolverket är statistikansvarig myndighet när det gäller officiell 
statistik om skolväsendet. SCB tar fram statistiken åt skolverket. Detta 
regleras dels i ett treårigt ramavtal och dels i ettåriga produktionsavtal, 
som reglerar vilken statistik som ska tas fram.” 

Enligt 14 § lagen om den officiella statistiken (LOS) får en statistikansvarig 
myndighet behandla personuppgifter för framställning av statistik och för 
denna behandling är den statistikansvariga myndigheten personuppgifts-
ansvarig. Det kan konstateras att SCB enligt bilagan till FOS inte är 
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statistikansvarig myndighet för statistikområdet skolväsendet och 
barnomsorg. SCB har därmed inte stöd i bilagan för att behandla 
personuppgifter inom ramen för detta statistikområde. Datainspektionen 
ställer sig därför frågande gällande det rättsliga stödet som SCB har för de 
personuppgiftsbehandlingar som SCB utför åt Skolverket inom ramen för 
statistikområdet skolväsendet och barnomsorg. I det fortsatta lagstiftnings-
arbetet bör SCB:s rättsliga grund för de sistnämnda personuppgifts-
behandlingarna klargöras. Skulle SCB agera som personuppgiftsbiträde åt 
Skolverket gällande statistikområdet skolväsendet och barnomsorg bör det 
således klargöras att det är ett personbiträdesavtal som Skolverket har 
tecknat med SCB och att det endast är utifrån Skolverkets anvisningar som 
SCB behandlar uppgifterna.   

Detta yttrande har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter 
föredragning av Ranja Bunni.

Katarina Tullstedt, 2018-10-30   (Det här är en elektronisk signatur) 
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