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Delegationsbeslut enligt KS delegationsordning pkt 1.1
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har skickat departementspromemorian Förordning om
skolenhetsregister på remiss.

Statens skolverk har pga ett ändrat rättsläge när det gäller sekretess i statistikverksamhet till
skydd för enskildas ekonomiska förhållanden stängt ned de register på skolområdet som
baseras på sådana uppgifter. Det finns därför ett behov av att samla in vissa sådana uppgifter
på ett annat sätt och behandla dem i ett nytt allmänt skolenhetsregister. I promemorian
föreslås en ny förordning om ett sådant register. Förordningen föreslås träda i kraft den 23
oktober 2020.
Promemorian har varit på internremiss till utbildningsnämnden som avgett yttrande enligt
bilaga.
Beslut
Ronneby kommun ställer sig positiva till införande av ett skolenhetsregister.

Roger Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande
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Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Telefon: 0457-618102
E- ost: annika.forss ronneb .se

Förordning om skolenhetsregister
Sammanfattning
En remisspromemoria har inkommit ftån Utbildningsdepartementet gällande
Förordning om skolenhetsregister.
Mot bakgrund av SCB:s sekretesspolicy och ett avgörande av Kammarrätten i
Göteborg (dom den 16 december 2019 i mål nr 6267-19) har Skolverket
beslutat att från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå.
Det innebär att inte heller skolenhetsregistret tillhandahålls efter detta datum.
Uppgifterna i skolenhetsregistret är därmed inte tillgängliga vare sig för
Skolverket, utöver för statistikändamål, eller för andra användare som i dag
använder skolenhetsregistret för att fullgöra sina uppdrag.
För att uppgifterna i skolenhetsregistret ska vara offentliga och uppgifter ur
registret kunna tillgängliggöras bör därför insamling av uppgifterna göras i ett
sammanhang som inte omfattas av statistiksekretess.
I Förordningen fastslås att uppgifterna i skolenhetsregistret ska samlas in
utanför den verksamhet som omfattas av statistiksekretessen för att kunna
användas för uppföljning och utvärdering och andra syften och även för att
kunna vara offentliga och kunna tillgängliggöras. Uppgifterna ska framöver
inte samlas in primärt i syfte att framställa statistik utan för uppföljning och
utvärdering. Bestämmelsen om statistiksekretess kommer därmed inte att vara
tillämplig på verksamheten som sådan. Uppgifterna ska kunna lämnas över till
andra verksamheter, bl.a. till särskild verksamhet för statistikframställning.
Registret ska få användas av både myndigheter och enskilda. Uppgifterna som
samlas in har med skolenhetens organisation och struktur att göra. Exempel på
data som ska samlas in är; skolenhetens namn, adress, vilken utbildning som
förekommer vid skolenheten, uppgifter om tillstånd att sätta betyg,
kontaktuppgifter till huvudman, rektors namn m.m.
Förordningen föreslås träda i kraft den 23 oktober 2020
"På grund av ett ändrat rättsläge när det gäller sekretess i statistikverksamhet
till skydd för enskildas ekonomiska förhållanden har Statens skolverk stängt
ned de register på skolområdet som baseras på sådana uppgifter. Det finns
därför ett behov av att samla in vissa sådana uppgifter på ett annat sätt och
behandla dem i ett nytt allmänt skolenhetsregister. I denna promemoria föreslås
en ny förordning om ett sådant register. Skolenhetsregistret ska föras av Statens
skolverk och innehålla grundläggande uppgifter om skolenheter inom
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skolväsendet, t.ex. skolenhetens namn och besöksadress samt kontaktuppgifter,
huvudmannens organisationsnummer, namn, juridisk form samt
kontaktuppgifter, rektors namn, vilken utbildning som förekommer vid
skolenheten och inriktning för fristående skolenheter. Registret ska på
motsvarande sätt innehålla grundläggande uppgifter om enskilda
utbildningsanordnare som har getts tillstånd att sätta betyg, anordna prövning
samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet
för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning."
I förordningen föreskrivs även att Statens skolverk avgiftsfritt ska hålla
uppgifter ur skolenhetsregistret tillgängliga för allmänheten.
Ett skolenhetsregister är viktigt för att underlätta kontakt med skolenheter. Det
är också viktigt vid administration av nationella prov och för att ge användare
tillgång till Skolverkets bedömningsportal. Bedömningsportalen är en
uppgiftsbank som ger lärare stöd i deras bedömning och betygssättning. Ett bra
stöd för likvärdig betygssättning.
Skolinspektionen behöver även registret bland annat för att administrera
skolenkäter och för urval av tematiska granskningar.
Att statistikinsamlingen sker utanför statistikverksamheten innebär inte några
egentliga ekonomiska eller andra konsekvenser för huvudmännen. Uppgifterna
i skolenhetsregistret kommer inte att omfattas av statistiksekretessen. Det bör
inte få några negativa konsekvenser för huvudmän eller skolenheter, i och med
att samtliga uppgifter som ingår i registret är offentliga i andra sammanhang. I
förarbeten till sekretesslagen har lyfts att en sammanställning av flera, var för
sig harmlösa, uppgifter kan vara integritetskänslig (se propositionen med
förslag till sekretesslag m.m. [prop. 1979/80:2] del A, s. 262). De uppgifter
som avses ingå i skolenhetsregistret, en beskrivning av en skolenhets
organisation och kontaktuppgifter, bedöms inte vara integritetskänsliga.
Bedömning
Utifrån det underlag som remisspromemorian grundar sig på ställer vi oss
positiva till ett skolenhetsregister som förs av Statens skolverk.
Beslutsförslag
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar
detta som sitt eget remissvar till KS au.
Ordförandebeslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovanstående yttrande och antar detta
som sitt eget remissvar till kommunstyrelsen.
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Ordförande i utbildningsnämnden

Åsa Evaldsson (M)

