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Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och 
utbildningsområdet (SOU 2017:49) 
1 Sammanfattning 
Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter som 
rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent. 

SCB har inga synpunkter på de förslag som utredningen presenterar och 
instämmer i utredningens konstaterande att förordningen (1993:1153) 
om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor behöver 
ses över. 

Förutsättningarna för ställningstagande avseende reglering av 
behandling av personuppgifter för studieförbundsdeltagare inom 
folkbildningsverksamheten är förändrade i förhållande till vad som 
anges i betänkandet. SCB anser dock att de ändrade förutsättningarna 
inte påverkar det ställningstagande som utredningen gör i frågan. 

2 Allmänna synpunkter 
Utredningens förslag avser anpassningar av gällande regleringar inom 
utbildningsområdet med undantag för forskningsverksamhet. SCB 
instämmer i de konstateranden och förslag som utredningen har som 
påverkar produktion av officiell och annan statlig statistik. I övrigt har 
SCB inga synpunkter på de förslag som utredningen har. 

3 Universitets och högskolesektorn 
Utredningen har föreslagit anpassningar i förordningen om 
redovisningen av studier m.m. vid universitet och högskolor (1993:1153) 
där det anges att SCB ska föra ett universitets- och högskoleregister med 
personanknutna uppgifter om varje student. Utredningen konstaterar 
att gällande bestämmelser är förenliga med dataskyddsförordningen 
och att de kan och bör behållas. SCB har inget att erinra mot 
utredningens konstaterande. Utredningen konstaterar vidare att den 
tekniska utvecklingen och den praktiska hanteringen av 
personuppgifter när det gäller redovisning m.m. vid universitet och 
högskolor har gjort att det finns ett omfattande behov av översyn av 
förordningen. SCB instämmer i utredningens slutsats. 
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4 Folkbildning 
Utredningen har bedömt att det inte finns något skäl för en särskild 
reglering av behandlingen av personuppgifter avseende 
studieförbundsdeltagare hos Folkbildningsrådet (FBR) men att FBR 
och eventuella biträden även måste uppfylla övriga krav i 
förordningen. 

SCB för ett register med studieförbundsdeltagare på uppdrag av FBR 
från vilket aggregerad statistik levereras till FBR. Uppgifterna sparas 
i tre år varefter de gallras och raderas. I utredningen anges att FBR är 
personuppgiftsansvariga och SCB är personuppgiftsbiträde och 
förvaltar uppgifterna. I ett tillsynsbeslut från Datainspektionen 2016-
12-19 (Dnr 195-2016) tolkas nu gällande lagstiftning i lagen (2001:99) 
om den officiella statistiken att SCB inte kan agera 
personuppgiftsbiträde. Beslutet har överklagats men om en sådan 
tolkning slås fast i Förvaltningsrätten innebär det att SCB skulle vara 
personuppgiftsansvarig för behandlingen som görs i uppdraget till 
FBR.  

SCB anser dock att detta inte påverkar det ställningstagande som 
utredningen gör avseende reglering av behandling av 
personuppgifter för studieförbundsdeltagare för FBR:s räkning. 

 
Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektör Helen 
Stoye, avdelningschef Petra Otterblad Olausson, verksjurist Joachim 
Angermund samt biträdande avdelningschef Mikael Schöllin, 
föredragande. 
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