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Yttrande över promemorian
Förordning om skolenhetsregister
U2020/04723/GV

Skolinspektionen har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Förordning om
skolenhetsregister.
Skolinspektionen välkomnar en reglering av skolenhetsregistret som innebär att uppgifterna i registret blir offentliga och att de därmed kan användas av myndigheter och enskilda. Det är genom skolenhetsregistret som Skolinspektionen har kännedom om vilka
huvudmän och skolenheter som finns i landet och som myndigheten har tillsynsansvar
för. Tillgången till aktuella uppgifter i skolenhetsregistret är alltså nödvändig för Skolinspektionens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag.
Även annan statistik som rör huvudmän och skolenheter är mycket viktig för Skolinspektionens verksamhet.
Eftersom uppgifterna i skolenhetsregistret är av stor betydelse för inspektion är det angeläget att myndigheten får tillgång till uppgifter i registret i samma utsträckning som
tidigare. Med anledning av detta vill Skolinspektionen lämna nedanstående kommentarer.
Det framgår inte av den föreslagna förordningen om skolenhetskod fortsatt ska omfattas av uppgifter som är offentliga i skolenhetsregistret. Skolinspektionen vill påpeka att
uppgiften om skolenhetskod är grundläggande för myndighetens arbete med urval till
inspektion, och en förutsättning för uppföljning av skolenheter över tid. Det är därför av
stor vikt att Skolinspektionen även fortsatt har tillgång till uppgifter om aktuella skolenhetskoder.
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9§
I 9 § i den föreslagna förordningen anges att skolhetsregistret ska omfatta vilken utbildning som förekommer vid skolenheten. Skolinspektionen förutsätter att detta avser
samma uppgifter som tidigare, det vill säga årskurs för grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola samt program för gymnasieskola och gymnasiesärskola.
I 9 § framgår även att skolenhetsregistret ska innehålla inriktning för fristående skolor.
Skolinspektionen vill påpeka att även en kommun kan vara huvudman för skolor med
internationell inriktning, och att uppgift om internationell inriktning hittills ingått i skolenhetsregistret både för offentliga och enskilda huvudmän. Skolinspektionen använder
uppgiften bland annat i urval till Skolenkäten, och ser det därför som viktigt att uppgift
om internationell inriktning kvarstår i skolenhetsregistret för samtliga huvudmän.
10 §
I 10 § i den föreslagna förordningen anges att uppgift om skolenheters geografiska position får föras in i skolhetsregistret. Skolinspektionen förutsätter att detta innebär att
myndigheten fortsatt får tillgång till uppgifter om i vilket län och i vilken kommun som
en skolenhet är belägen.
Dessutom anges att särskilda förutsättningar för skolenheten får registreras. I promemorian s. 17 framgår att detta kan handla om att en skolenhet beviljats särskilda mottagningsregler. Det har hittills varit möjligt att registrera uppgifter i skolenhetsregistret
om mottagande som begränsas till elever i behov av särskilt stöd (så kallade resursskolor). Skolinspektionen ser det som önskvärt att denna uppgift framöver blir obligatorisk
för samtliga huvudmän. Detta eftersom Skolinspektionen har behov av uppgifterna i urvalen av skolenheter till inspektion.
13 §
I 13 § i den föreslagna förordningen anges att Skolinspektionen ska lämna uppgifter om
förändringar avseende enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt. På s. 17 i promemorian framgår dessutom att det utöver de uppgifter som i dag finns i skolenhetsregistret om enskilda utbildningsanordnare, bör framgå vilken utbildning den enskilda utbildningsanordnaren har fått betygsrätt för. Skolinspektionen utgår från att med utbildning
avses de kurser som Skolinspektionen beviljat tillstånd för och som framgår av myndighetens beslut.
14 §
Bestämmelsen innehåller ett bemyndigande för Skolverket att föreskriva vilka uppgifter
som huvudmännen ska lämna till registret. Föreskriftsrätten gäller de uppgifter som
anges i 9 §. Det framgår inte av promemorian om de uppgifter som får föras in i registret enligt 10 § är uppgifter som huvudmännen själva ska lämna eller om Skolverket får
tillgång till dessa uppgifter på annat sätt. För det fall uppgifterna till någon del ska lämnas av huvudmännen behöver föreskriftsrätten även avse de uppgifter som anges i 10
§.
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För att öka tydligheten skulle bestämmelsen även kunna innehålla en upplysning om att
huvudmännens uppgiftsskyldighet framgår av 26 kap. 25 § skollagen.

I ärendets slutliga handläggning har Tommy Lagergren, Anna Sellin, Emma Uhman,
Klara Cederlund och Charlotte Svanström deltagit.
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