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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. 
 
Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en medlemsorganisation som samlar drygt 24 
000 medlemmar i landet. Vi tillvaratar hörselskadades intressen och arbetar bland 
annat för att alla hörselskadade barn och unga ska få en likvärdig utbildning. 

 

Viktigt med heltäckande statistik  

Hörselskadades Riksförbund (HRF) tillstyrker förslaget att Skolverket och SCB ska få 
rätt att samla in statistik baserade på individer även när det gäller elever i 
grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna 
på individnivå.  

Det är viktigt att kunskapen och statistiken som finns om eleverna i dessa skolformer 
är jämförbar med den som finns om eleverna i resten av den svenska skolan. Detta 
för att säkerställa att alla elever, oavsett skolform får den utbildning de har rätt till.  

 

Statistiken behöver utvecklas ytterligare  

HRF vill även lyfta vikten av att samla in statistik kring hur det går i skolan för olika 
funktionshindergrupper. I dagsläget går det inte att analysera effekterna av de 
satsningar som görs för att elever med funktionsnedsättning ska få en bättre 
skolgång, vi har inte ens kännedom om exakt hur många elever det rör sig om.  

Gruppen elever med funktionsnedsättning är stor och innehåller elever med vitt 
skilda behov, därför är det viktigt att samla in statistik om hur det går för olika 
grupper. Det kan vara så att en reform gynnar en grupp av elever med en typ av 
funktionsnedsättning samtidigt som det missgynnar en annan grupp. Utan kunskap 
om effekterna av satsningar och politiska reformer för specifika grupper blir det 
omöjligt att säkerställa att alla elever får den utbildning de har rätt till. 
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