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Ert dnr: U2020/04723/GV
Utbildningsdepartementet

Friskolornas riksförbunds yttrande över
departementspromemorian Förordning om
skolenhetsregister
Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på
ovanstående förslag och vill lämna följande yttrande.
Förbundet tillstyrker förslaget till förordning om skolenhetsregister, men vill också lämna
nedan angivna synpunkter.
Förbundet förstår brådskan med att få förordningsförslaget godkänt så fort som möjligt
och att det begränsar den utredning som ligger till grund för förslaget. Men vi beklagar
att förslaget inte också omfattar beslut om att upprätta ett register över förskoleenheter. Det finns idag ingen sammanställning över befintliga förskolor i landet, vare sig
med kommunala eller fristående huvudmän. Det i sin tur innebär att det är svårt att ta
fram nationell statistik på förskolesidan, vilket vi bedömer kan vara av vikt för både
huvudmän och föräldrar. Förbundet föreslår att frågan om ett sådant register snarast
utreds vidare.
Förbundet önskar också att det förtydligas vad som avses i 9 § punkten som anger
”inriktning för fristående skolenheter”, samt 10 § punkten som anger ”särskilda
omständigheter för skolenheten”. Under avsnitt 4.3 i promemorian anges att särskilda
omständigheter kan vara fritidshem kopplat till skolenheten eller att skolan ”beviljats
särskilda mottagningsregler.” Förbundet menar att det måste framgå tydligt av registret
om det handlar om en skola som begränsat sitt mottagande till elever i behov av särskilt
stöd, så kallad resursskola. Det finns idag förslag om att tydliggöra begreppet resursskola
i skolförfattningarna och det är rimligt att det också framgår i skolenhetsregistret att det
handlar om en sådan skola. Det är möjligt att det framgår av inriktning av fristående
skola, men annars tydliggöras i § 10. Det gäller även kommunala huvudmän.
Förbundet anser också att det är av vikt att begränsa huvudmännens belastning på så
sätt att samma uppgifter inte samlas in av flera myndigheter vid olika tidpunkter. Om
samma uppgifter samlas in både av SCB och Skolverket (t.ex. för företagsregistret
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respektive skolenhetsregistret) bör myndigheterna samordna insamlingen av uppgifterna
tidsmässigt, för att minska ev. dubbelarbete.
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