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Yttrande angående – Remiss från 
Utbildningsdepartementet – promemorian 
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa 
tillgång till skolinformation (U2020/05409) 

 
Sverige har en unikt liberal marknadsskola utan vinstbegränsning och med en i det 
närmaste fri etableringsrätt. Sedan våren 2020 omfattas dessutom de privata aktörernas 
identitet och ekonomiska förhållanden av sekretess. Det är absurt att skattebetalarna, som 
finansierar bolagens vinster, inte har rätt till uppgifter om deras verksamhet. Den 
demokratiska kontrollen är satt ur spel samtidigt som skolkoncernerna ökar sina vinster.  

Under hösten 2020 väcktes återigen frågan i riksdagen om att även fristående skolor ska 
omfattas av offentlighetsprincipen. Förslaget röstades ned av de borgerliga partierna och 
SD. Den tidsbegränsade lösning som nu föreslås är helt nödvändig och vi delar 
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag till yttrande.  

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2021-01-12 

Socialdemokraterna  
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Yttrande angående – Remiss från Utbildningsdepartementet - 
Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till 
skolinformation (U2020 05409) 
 

Yttrandet 
Det nya rättsläget innebär att systemet för informationsförsörjning inom 
skolväsendet inte fungerar som tidigare eftersom uppgifter om fristående skolors 
verksamhet inte kan offentliggöras på skolenhetsnivå och därmed inte heller kan 
användas för andra ändamål än statistik. Denna sekretess har lett till negativa 
konsekvenser då information om identitet och ekonomiska förhållanden om 
fristående skolor och deras huvudmän inte kan tillgås.  
 
För att säkerställa tillgången till skolinformation så att statliga myndigheter och 
kommuner kan utföra sina författningsreglerade uppgifter, ställer vi 
Sverigedemokrater oss bakom denna tillfälliga lösning och ser gärna en 
permanent lösning framöver i form av en katalogisering av de uppgifter som ska 
vara offentliga.  
 
Vi säger däremot nej till införande av offentlighetsprincipen, då denna riktar sig 
mot myndigheter och det skulle kunna stå i strid med annan lagstiftning. För oss 
är det centrala att alla uppgifter som tidigare varit tillgängliga ska vara det även 
framöver. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
Datum 2021-01-04 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 4.4 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (7) 
  

   

Remiss från Utbildningsdepartementet - 
Promemorian Tidsbegränsad lösning för att 
säkerställa tillgång till skolinformation 
(U2020/05409)  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till 
skolinformation (U2020/05409) i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning 
Utbildningsdepartementet har för yttrande översänt remissen Tidsbegränsad lösning för 
att säkerställa tillgång till skolinformation (U2020/05409) till Göteborgs Stad. Remissen 
inkom den 29 oktober 2020 med sista svarsdatum den 18 januari 2021. 

Under våren 2020 förändrades rättsläget gällande uppgifter om enskild huvudman inom 
skolväsendet som avser dennes identitet eller ekonomiska förhållanden. Uppgifterna som 
tidigare varit offentliga omfattas nu av statistiksekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Det nya rättsläget innebär att Statistiska centralbyrån (SCB) 
numera inte lämnar ut uppgifterna till Skolverket. Detta har fått till följd att systemet för 
informationsförsörjning inom skolväsendet inte fungerar som tidigare utifrån att uppgifter 
om fristående skolors verksamhet inte kan offentliggöras på skolenhetsnivå och därmed 
inte heller användas för andra ändamål än statistik. 

Under tiden regeringen utreder en långsiktig lösning av problemet föreslår 
Utbildningsdepartementet i sin promemoria en tidsbegränsad bestämmelse i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) som bryter statistiksekretessen. Förslaget innebär att 
Skolverket kan ta del av statistikuppgifterna om de behövs i myndighetens verksamhet. 
Förslaget innebär också att uppgifterna kan lämnas ut till en kommun, om kommunen 
behöver uppgifterna för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt skollagen (2010:800) att 
fördela resurser efter barn och elevers behov. 

Den nya tidsbegränsade bestämmelsen föreslås gälla från den 1 juli 2021 och upphöra den 
30 juni 2023.  

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslagen i promemorian i 
sin helhet med beaktande av de synpunkter som lämnas i detta tjänsteutlåtande.   

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-12-08 
Diarienummer 1440/20 
 

Handläggare  
Nicklas Faritzson 
Telefon: 031-368 05 35 
E-post: nicklas.faritzson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utbildningsdepartements förslag om en tillfällig reglering innebär att kommuner och 
regioner ska få tillgång till uppgifter på skolenhetsnivå på samma sätt som före det 
förändrade rättsläget när det gäller statistiksekretessen. Förslaget har enligt 
utbildningsdepartementet därför inte några ekonomiska konsekvenser för kommuner och 
regioner. Stadsledningskontoret delar Utbildningsdepartementets bedömning.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Vårdnadshavare och barn har en lagstadgad rätt att ange önskat val av skola i det 
obligatoriska skolväsendet. Detta gäller även för gymnasieskola och gymnasiesärskola 
där elever ska ansöka om plats på önskat program och önskad skola.   

För att eleverna ska kunna fatta ett välinformerat val har hemkommunen en skyldighet att 
tillhandahålla information om skolor (29 kap. 19 § skollagen). Informationen, som ska 
omfatta samtliga huvudmän, ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och 
lättillgänglig. Genom förslaget om en tillfällig sekretessbrytande reglering får 
kommunerna genom Skolverkets publika databaser åter tillgång till underlag för att kunna 
lämna information. Detta är enligt stadsledningskontorets bedömning positivt för barn, 
blivande gymnasieelever och vårdnadshavare.   

Bilagor 
1. Sammanfattning - Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till  

skolinformation (U2020/05409) 

2. Förslag till yttrande  
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Ärendet  
Utbildningsdepartementet har för yttrande översänt remissen Tidsbegränsad lösning för 
att säkerställa tillgång till skolinformation (U2020/05409) till Göteborgs Stad. Remissen 
inkom den 29 oktober 2020 med sista svarsdatum den 18 januari 2021. 
Stadsledningskontoret har berett ärendet i dialog med berörda skolförvaltningar.  

Beskrivning av ärendet 
Det nationella systemet för informationsförsörjning på skolområdet är uppbyggt utifrån 
att uppgifter hos Statistiska Centralbyrån (SCB) och som är offentlig också kan användas 
för andra ändamål, till exempel som underlag för Skolverkets verksamhet så som 
statsbidragsadministration, publicering av skolinformation riktad till allmänheten och 
som underlag till kommuners resursfördelning.  

Våren 2019 såg SCB över sin sekretesspolicy (Sekretesspolicy 2019-09-11, dnr 
2019/3244). 1 Inom ramen för översynen gjorde SCB en ny bedömning av vilka uppgifter 
inom den officiella statistiken som inte kan lämnas ut, eftersom de avser uppgifter om 
enskilds ekonomiska förhållanden för vilka sekretess råder enligt 24 kap. 8 § OSL. SCB 
anser numera att uppgifter hos om fristående skolors genomströmning, betygssättning och 
sammansättning av elever omfattas av sekretess till skydd för den enskilde 
huvudmannens ekonomiska förhållanden.  

Det nya rättsläget innebär att SCB, till skillnad från tidigare inte lämnar ut dessa uppgifter 
till Skolverket. Det innebär att systemet för informationsförsörjning inom skolväsendet 
idag inte fungerar som tidigare eftersom uppgifter om fristående skolors verksamhet inte 
kan offentliggöras på skolenhetsnivå och därmed inte heller kan användas för andra 
ändamål än statistik. Situationen har fått till följd att Skolverket och kommuner inte kan 
fullfölja vissa av sina åtagande enligt lag och förordningar där uppgifterna behövs. 

Med anledning av den uppkomna situationen fattade Regeringen den 8 oktober 2020 
beslut om Förordning om skolenhetsregister (2020:833). Enligt promemorian löser den 
nya förordningen bara en del av de problem som myndigheter och kommuner har ställts 
inför. Insamlingen av uppgifter enligt förordningen omfattar endast basfakta om 
skolenheter; information om verksamheten på skolenhetsnivå finns därmed inte 
tillgänglig för användning utanför SCB:s statistikverksamhet. 

Regeringskansliet arbetar därför med att ta fram förslag till en långsiktig lösning, men 
enligt promemorian finns det behov av att snabbt åtgärda den akuta situationen. 

Utbildningsdepartementet föreslår mot bakgrund av ovanstående en tidsbegränsad 
reglering i form av en sekretessbrytande bestämmelse i 24 kapitlet i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Den föreslagna regleringen möjliggör att uppgifter som avser 
identitet eller ekonomiska förhållanden hos en enskild huvudman inom skolväsendet kan 
lämnas till Skolverket om uppgiften behövs i myndighetens verksamhet med: 

1. nationell uppföljning och utvärdering, 
2. nationella studier om måluppfyllelse, 
3. internationella studier om skolväsendet, 
4. stöd till skolutveckling, 

 
1 SCB:s sekretesspolicy har prövats av Kammarrätten i Göteborg (dom den 16 december 2019 i mål nr 6267-19) 
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5. hantering av statliga stöd och bidrag, 
6. det nationella informationssystemet för skolväsendet, 
7. redovisning och publicering av andra uppgifter om skolväsendet än vad som 

ingår i den officiella statistiken eller som följer av 1-6. 

Den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen ska också kunna tillämpas i förhållande 
till kommuner. Berörda myndigheter ska utifrån den föreslagna regleringen kunna lämna 
ut uppgifterna till en kommun, om kommunen behöver uppgifterna för att fullgöra sin 
skyldighet enligt skollagen (2010:800) att fördela resurser efter barn och elevers behov (2 
kap. 8 b § skollagen). 

Bestämmelsen föreslås träda ikraft den 1 juli 2021 och gälla till och med 30 juni 2023. 
Utbildningsdepartementet bedömer att den tillfälliga regleringen möjliggör fortsatt 
utredning av en mer långsiktig lösning på nuvarande rättsläge och att den lösningen kan 
träda ikraft i samband med att den tillfällig lösningen upphör. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker promemorians förslag i sin 
helhet med beaktande av de synpunkter som lämnas i detta tjänsteutlåtande.   

Stadsledningskontoret delar bedömningarna i promemorian och välkomnar den 
föreslagna tidsbegränsade regleringen som ska säkerställer tillgången av grundläggande 
skolinformation både för Skolverket och Sveriges kommuner. Det nuvarande rättsläget, 
där information gällande identitet eller ekonomiska förhållanden om fristående skolor och 
deras huvudmän omfattas av sekretess, har fått negativa konsekvenser för skolväsendet, 
såväl på nationell som på lokal nivå. Det är enligt stadsledningskontoret bedömning 
därför viktigt att en reglering kommer på plats så snart som möjligt.  

Stadsledningskontoret delar också promemorians ställningstagande att behovet av att 
säkerställa en fungerande informationsförsörjningen inom skolväsendet väger tyngre än 
de eventuella nackdelarna en tillfällig sekretessbrytande bestämmelse kan innebära för 
tilltron till officiell statistik.  

Stadsledningskontoret ser positivt på att sekretessfrågan utreds vidare med ambition att 
en permanent lagstiftning ska kunna träda i kraft vid halvårsskiftet 2023. Det är viktigt att 
det inte uppstår ytterligare en situation där väsentlig information om skolan inte kan 
tillhandahållas till Skolverket, kommuner och allmänheten när den tillfälliga regleringen 
löper ut. Stadsledningskontoret vill i sammanhanget också passa på att lyfta vikten av att 
den föreslagna regleringen möjliggör för Skolverket att tillgängliggöra statistik för 
perioden september 2020 till juni 2021 på tillgänglig på huvudmanna-, kommun- och 
skolenhetsnivå. Det är också viktigt att kommuner kan ta del av socioekonomiska 
uppgifter för perioden så att det i efterhand blir möjligt att utvärdera resursfördelningen 
för 2021. 

Inriktningen i den föreslagna regleringen är primärt att säkerställa Skolverkets tillgång till 
statistik för användning inom myndighetens olika uppdrag, men regleringen ska också 
säkerställa kommunernas tillgång till statistik.  

Enligt promemoria säkerställs det senare, dels genom att kommunerna kan ta del av 
Skolverkets statistikdatabaser, dels genom att kommunerna kan beställa särskilda 
bearbetningar från SCB som grund för sitt skollagsreglerade ansvar att fördela resurser 
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efter barns och elevers förutsättningar och behov. Stadsledningskontoret tillstyrker 
förslaget avseende kommunernas möjligheter att ta del av särskilda bearbetningar från 
SCB för sin resursfördelning. Stadsledningskontoret anser dock att den tidsbegränsade 
regleringen också behöver ta hänsyn till att kommuner har fler skollagsreglerade uppdrag 
som kan kräva tillgång till information utifrån särskilda bearbetningar från SCB. 
Exempelvis använder sig kommuner av särskilda bearbetningar av uppgifter som stöd för 
sitt systematiska kvalitetsarbete. Att ha tillgång till statistik och information är också 
viktigt i förhållande till kommunernas tillsynsansvar gällande fristående förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg som regleras i 26 kap. 4 § skollagen. Statistik för 
dessa verksamheter finns inte tillgängligt i Skolverkets databaser på samma sätt som 
information om andra skolformer.  

Stadsledningskontoret tolkar den föreslagna regleringen på sådant sätt att den inte 
möjliggör för kommuner att göra beställningar av särskilda bearbetningar av information 
från SCB som också omfattar uppgifter om enskilda huvudmän. Enligt 
stadsledningskontoret behöver därför den tillfällig regleringen också ge möjlighet för 
kommuner att ta del av särskilda bearbetningar, utöver de som rör resursfördelningen, om 
dessa är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina lagreglerade uppdrag.  

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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     Bilaga 2  

 

  Utbildningsdepartementet 
 u.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Yttrande över remiss Tidsbegränsad lösning 
för att säkerställa tillgång till skolinformation 
(U2020/05409) 
 

Yttrande 
Utbildningsdepartementet har för yttrande översänt remissen Tidsbegränsad lösning för 
att säkerställa tillgång till skolinformation (U2020/05409) till Göteborgs Stad. Remissen 
inkom den 29 oktober 2020 med sista svarsdatum den 18 januari 2021. 

Göteborgs Stad tillstyrker förslagen i promemorian i sin helhet med beaktande av de 
synpunkter som lämnas i yttrandet   

Göteborgs Stad delar bedömningarna i promemorian och välkomnar den föreslagna 
tidsbegränsade regleringen som säkerställer tillgången av grundläggande skolinformation 
både för Statens skolverk och Sveriges kommuner. Det nuvarande rättsläget, där information 
gällande identitet eller ekonomiska förhållanden om fristående skolor och deras huvudmän 
omfattas av sekretess, har fått negativa konsekvenser för skolväsendet, såväl på nationell 
som på lokal nivå. Det är enligt Göteborgs Stads bedömning viktigt att en reglering kommer 
på plats så snart som möjligt.  

Göteborgs Stad delar också promemorians ställningstagande att behovet av att säkerställa en 
fungerande informationsförsörjningen inom skolväsendet väger tyngre än de eventuella 
nackdelarna en tillfällig sekretessbrytande bestämmelse kan innebära för tilltron till officiell 
statistik.  

Göteborgs Stad ser positiv på att sekretessfrågan utreds vidare med ambition att en 
permanent lagstiftning ska kunna träda i kraft vid halvårsskiftet 2023. Det är viktigt att 
det inte uppstår ytterligare en situation där väsentlig information om skolan inte kan 
tillhandahållas till Skolverket, kommuner och allmänheten när den tillfälliga regleringen 
löper ut. Göteborgs Stad vill i sammanhanget också lyfta vikten av att den föreslagna 
regleringen möjliggör för Skolverket att tillgängliggöra statistik för perioden september 
2020 till juni 2021 på tillgänglig på huvudmanna-, kommun- och skolenhetsnivå. Det är 
också viktigt att kommuner kan ta del av socioekonomiska uppgifter för perioden så att 
det i efterhand blir möjligt att utvärdera resursfördelningen för 2021. 

Enligt promemoria säkerställer den föreslagna regleringen att kommunerna kan ta del av 
informationen från Skolverkets statistikdatabaser och kan beställa särskilda bearbetningar 
från SCB för sitt skollagsreglerade ansvar att fördela resurser efter barns och elevers 
förutsättningar och behov.  

mailto:u.remissvar@regeringskansliet.se
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Göteborgs Stad tillstyrker förslaget avseende kommunernas möjligheter att ta del av 
särskilda bearbetningar från SCB för sin resursfördelning, men anser att den tidsbegränsade 
regleringen också behöver ta hänsyn till att kommuner har fler skollagsreglerade uppdrag 
som kan kräva tillgång till information utifrån särskilda bearbetningar från SCB.  

Exempelvis använder kommuner sig av särskilda bearbetningar av uppgifter som stöd för sitt 
systematiska kvalitetsarbete. Att ha tillgång till statistik och information är också viktigt i 
förhållande till kommunernas tillsynsansvar gällande fristående förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg som regleras i 26 kap. 4 § skollagen. Statistik för dessa verksamheter 
finns inte tillgängligt i Skolverkets databaser på samma sätt som information om andra 
skolformer.  

Göteborgs Stad tolkar den föreslagna regleringen på sådant sätt att den inte möjliggör för 
kommuner att göra beställningar av särskilda bearbetningar av information från SCB som 
också omfattar uppgifter om enskilda huvudmän. Enligt Göteborgs Stad behöver därför den 
tillfällig regleringen ge möjlighet för kommuner att ta del av särskilda bearbetningar, utöver 
de som rör resursfördelningen, om dessa är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina 
lagreglerade uppdrag. 

 

 

Göteborg den 18 januari 2021 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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