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Yttrande över departementspromemorian förordning om
skolenhetsregister
Förslag till beslut
Skolnämndens ordförande antar förvaltningens förslag till yttrande såsom sitt eget och
överlämnar det till Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
Solna stad har fått departementspromemorian ”förordning om skolenhetsregister”
(U2020/04723/GV) på remiss från Utbildningsdepartementet. Barn- och
utbildningsförvaltningen ska yttra sig över departementspromemorian för stadens räkning
direkt till Utbildningsdepartementet. Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda
senast 25 september 2020.
På grund av ändrat rättsläge vad gäller sekretess i statistikverksamhet till skydd för enskildas
ekonomiska förhållanden har Skolverket stängt ned de register inom skolområdet som baseras
på sådana uppgifter.
I promemorian redogörs för skälen till behovet för ett publikt sådant register och
promemorian anger således förslag på hur ett sådant register ska se ut och vara anpassat till
den rättsliga reglering som finns inom området.
Förordningen föreslås träda i kraft 23 oktober 2020.
Barn-och utbildningsförvaltningen tillstyrker förslagen i promemorian i sin helhet och
understryker vikten av att den föreslagna förordningen kan träda i kraft snarast möjligt.

Alessandra Wallman
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Kommunstyrelsen

Fredrik Aronsson
utredare
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Bakgrund
Solna stad har fått departementspromemorian ”förordning om skolenhetsregister”
(U2020/04723/GV) på remiss från Utbildningsdepartementet. Barn- och
utbildningsförvaltningen ska yttra sig över departementspromemorian för stadens räkning
direkt till Utbildningsdepartementet. Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda
senast 25 september 2020.
På grund av ändrat rättsläge vad gäller sekretess i statistikverksamhet till skydd för enskildas
ekonomiska förhållanden har Skolverket stängt ned de register inom skolområdet som baseras
på sådana uppgifter.
I promemorian redogörs för skälen till behovet för ett publikt sådant register och
promemorian anger således förslag på hur ett sådant register ska se ut och vara anpassat till
den rättsliga reglering som finns inom området.
Förordningen föreslås träda i kraft 23 oktober 2020.
Yttrande
Yttrandet är uppbyggd enligt följande. Först redogörs i korthet för det förslag som anges i
promemorian. Solna stad svarar sedan på förslaget i sin helhet i slutet av yttrandet.
4.1 Skolverket ska föra ett nytt skolenhetsregister
Förslag: Insamlingen av uppgifter till och förandet av skolenhetsregister ska hanteras utanför
statistikverksamheten.
Registret ska regleras i en ny förordning.
Det Ska framgå av förordningen att Skolverket ska föra registret och att myndigheten är
personuppgiftsansvarig för registret.
Av promemorian framkommer att Skolverket ska föra ett nytt skolenhetsregister. Den
nuvarande ordningen, dvs. att Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket samlar
in uppgifterna till grund för skolenhetsregistret inom SCB:s särskilda verksamhet för
framställning av statistik och dessutom för registret inom den verksamheten, medför att såväl
de uppgifter som ligger till grund för registret som uppgifterna i registret omfattas av
bestämmelsen om statistiksekretess.
För att uppgifterna i skolenhetsregistret ska vara offentliga föreslås därför i promemorian att
insamling av uppgifterna ska göras i ett sammanhang som inte omfattas av statistiksekretess.
Om insamlingen av uppgifterna sker vid en avdelning som inte har att tillämpa
statistiksekretessen kan uppgifterna senare lämnas över till en annan avdelning som ägnar sig
åt särskild verksamhet för framställning av statistik. Uppgifterna kommer därmed att vara
offentliga hos den första avdelningen och omfattas av statistiksekretess hos den senare
avdelningen.
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4.2 Vilka ska registret innehålla uppgifter om och för vilka ändamål ska det kunna
användas?
Förslag: Registret ska innehålla uppgifter om skolenheter inom skolväsendet. Med skolenhet
ska avses skolenhet enligt definitionen i skollagen.
Registret ska även innehålla uppgifter om enskilda utbildningssamordnare som getts tillstånd
att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller
för skolväsendet för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning.
Uppgifterna i skolenhetsregistret ska användas av registerföraren för att
- avisera andra register om ändringar av uppgifterna i registret.
- göra urval av uppgifter ur registret.
- Komplettera och kontrollera uppgifter i andra register, och
- Komplettera och kontrollera uppgifter i övrigt om de skolenheter som omfattas av
registret.
Uppgifterna i skolenhetsregistret ska även få användas av myndigheter och enskilda.
Av promemorian framkommer att skolenhetsregistret bör innehålla uppgifter om samtliga
skolenheter inom skolväsendet. Med en skolenhet avses enligt definitionen i 1 kap 3 §
skollagen.
4.3 Vilka uppgifter ska registret innehålla?
Förslag: Skolenhetsregistret ska innehålla följande uppgifter om skolenhetsregistret ska
innehålla följande uppgifter om skolenheterna:
- Skolenhetens namn, besöksadress, kontaktuppgifter,
- Huvudmannens organisationsnummer, huvudmannens namn, juridisk form,
kontaktuppgifter.
- Rektors namn
- Uppgift om skolenheten är aktiv, planerad, framtida, vilande eller har upphört,
- Vilken utbildning som förekommer vid skolenheten, och inriktning för fristående
skolenheter.
I registret ska det få föras in uppgifter om
- Geografisk position och särskilda förutsättningar för skolenheten,
- Uppgift om en huvudman tillhandahåller fritidsverksamhet, och
- Identifiering av skolenheten som används av andra myndigheter.
Registret ska innehålla följande uppgifter för enskilda utbildningssamordnare 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.
- Organisationsnummer, namn, juridisk form, kontaktuppgifter inkl. besöksadress och
vilken utbildning tillståndet som har getts till den enskilda utbildningssamordnaren avser.
I registret ska följande uppgifter föras in från det allmänna företagsregistret som Statistiska
centralbyrån (SCB) för:
- Huvudmannens namn,
- Juridisk form för huvudmannen,
- Kontaktuppgifter till huvudmannen,
- Den enskilda utbildningssamordnarens namn,
- Juridisk form för enskilda utbildningssamordnaren, och kontaktuppgifter.
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Skolinspektionen ska lämna följande uppgifter som ska föras in i registret:
- Förändringar av uppgifter om skolenheter med enskild huvudman,
- Förändringar av uppgifter om enskilda 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.
Därtill får Skolverket meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas av
huvudmännen för att registret ska kunna innehålla angivna uppgifter om skolenheterna.
Av promemorian framkommer att de i förslaget angivna uppgifterna i stort sett är desamma
som idag.
4.4 Utlämnade av uppgifter från registret
Förslag: Skolverket ska avgiftsfritt hålla uppgifter ur skolenhetsregistret tillgängligt för
allmänheten via publik webbplats.
Föreskrifterna i förordningen ska inte inskränka myndigheternas skyldigheter enligt reglerna
om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens eller enligt bestämmelserna i
offentlighet -och sekretesslagen.
4.5 Gallring och arkivering
Förslag: Om en uppgift i skolenhetsregistret inte längre behövs för att tillgodose registrets
ändamål, ska uppgiften tas bort ur registret.
Skolverket ska årligen lämna Riksarkivet en registerkopia som visar innehållet vid årets
utgång.
Solna stad tillstyrker förslaget till förordning om skolenhetsregister i sin helhet.
Vidare välkomnar staden att ett sådant register återupprättas och görs tillgängligt för
myndigheter och allmänhet.
Ett skolenhetsregister, med de uppgifter som redogörs för i promemorian, fyller ett
grundläggande behov för staden och dess invånare. Solna stad understryker vikten av att den
föreslagna förordningen kan träda i kraft snarast möjligt.

