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Yttrande över departementspromemorian
Förordning om skolenhetsregister
U2020/04723/GV

Sammanfattning

Universitets- och högskolerådet (UHR) är positivt inställda till förslaget att öppna upp
ett nytt skolenhetsregister eftersom myndigheten är beroende av dess uppgifter för
att kunna genomföra sina uppdrag.
Det som UHR saknar som uppgift i det tilltänkta skolenhetsregistret är
skolenhetskoder, både för skolenheter och enskilda utbildningsanordnare.

Den nationella betygsdatabasens användning av
skolenhetsregistret

UHR ska enligt 2 a § förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och
högskolerådet föra ett automatiserat register med hjälp av uppgifter om elevers
slutbetyg, examensbevis eller motsvarande från gymnasieskolan och den kommunala
vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Betygen används i antagningssystemet vid
antagning av studenter till universitet och högskola.
Uppgifterna i registret ska även lämnas till statistikansvarig myndighet för skolväsendet
eller det organ som den statistikansvariga myndigheten bestämmer.
För att utföra uppdraget på ett rättssäkert sätt är det nödvändigt för UHR att få tillgång
till ett skolenhetsregister för att kunna uppdatera UHR:s egna uppgifter om skolor i
den nationella betygsdatabasen (BEDA).

Kommentarer till promemorian

UHR stödjer förslaget om ett publikt och avgiftsfritt skolenhetsregister men har
följande kommentarer.
UHR har uppmärksammat att skolenhetskod inte är en uppgift som nämns under
obligatoriska registeruppgifter i förordningen, varken under skolenheter eller enskilda
utbildningsanordnare.
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”Identifiering av skolenheter som används av andra myndigheter” nämns som en
uppgift som får föras in under 10 §, men det är inte tydligt att detta åsyftar
skolenhetskoder. Identifieringen är dessutom inte nämnd som en obligatorisk uppgift
och saknas helt gällande enskilda utbildningsanordnare.
Identifiering av skolenheter och enskilda utbildningsanordnare sker med hjälp av
skolenhetskoder i BEDA. Det är ytterst nödvändigt för UHR att även fortsättningsvis
kunna ta del av samtliga skolenhetskoder från skolenhetsregistret för en rättssäker
identifiering. Rättssäker identifiering krävs för ett kvalitetskontrollerat betygsunderlag,
både vid överföring av betyg till antagningssystemet för antagning till universitet och
högskola, samt till uppgiftsinsamlingen i statistiksyfte åt Statens skolverk (Skolverket)
via Statistiska Centralbyrån (SCB).
Om skolenhetskoder inte fortsättningsvis kommer att finnas tillgängliga i
skolenhetsregistret leder detta till omfattande arbete för att ändra befintliga
systemstöd och processer. Skolor som är anslutna till BEDA använder sig av
skolenhetskoder vid inloggning. Skulle denna process behöva ändras gör UHR
bedömningen att det finns risk för att vårens stora insamling av betyg 2021 skulle
sättas på spel, och i förlängningen antagningen till universitet och högskola
höstterminen 2021.

Ikraftträdande

UHR tillstyrker förslaget om ett ikraftträdande som sker så fort som möjligt. UHR anser
vidare att det är av största vikt att det nya skolenhetsregistret kan börja användas så
snart som möjligt och förordar därför att förvaltning av registret även fortsättningsvis
ska uppdras åt SCB av Skolverket. Orsaken är att det tar tid att bygga upp en
organisation kring registret, och att det är tidskritiskt för UHR och andra aktörer att
skyndsamt ta del av dess information.
UHR har också förtroende för att SCB kan organisera insamlingen av uppgifter till
registret så att den sker utanför verksamheten för framställning av statistik.

Förslag till förordning (2020:000) om skolenhetsregister
Nedan följer UHR:s kommentarer till särskilda paragrafer:
9 § UHR saknar skolenhetskod som obligatorisk uppgift.
11 § UHR saknar skolenhetskod som obligatorisk uppgift.
14 § UHR anser att även 11 § ska omnämnas utöver 9 §.
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Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektör Maria Linna Angestav
efter föredragning av systemförvaltare Jenny Forsling i närvaro av avdelningschef för
Systemförvaltning och systemdrift Per Zettervall.

Maria Linna Angestav
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