
 

2020-09-24 

 

 

 

 1 (2) 
 

Remissyttrande  
– Promemorian Förordning om skolenhetsregister 
(U2020/04723/GV)  

Sammanfattning  
• Valfrihetens Vänner tillstyrker att ett nytt allmänt skolenhetsregister inrättas.   

• Valfrihetens Vänner föreslår därtill att behovet av socioekonomiska uppgifter 

tillgodoses genom att i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) införa en 

sekretessbrytande regel och en ny sekretessregel, samt att SALSA i stället 

betraktas som en del av Skolverkets redovisning av verksamheten med 

skolutveckling.  

Om Valfrihetens Vänner  

Valfrihetens Vänner är ett nätverk av entreprenörer och företagsledare som har ett 

engagemang för valfrihet och fri företagsamhet.  

Valfrihetens Vänners synpunkter  

Skolverket har efter en dom i Kammarrätten dragit slutsatsen att myndigheten inte 

längre får lov att publicera skolstatistisk eftersom uppgifterna har samlats in av 

Statistiska Centralbyrån (SCB), på Skolverkets uppdrag, för statistikändamål. Som 

officiell statistikmyndighet ska SCB alltid värna den enskildes integritet, och statistik 

som har samlats in för statistikändamål får enbart användas för just statistiska 

ändamål, inte för informationsändamål.  

Därför är det positivt att regeringen föreslår att ett nytt allmänt skolenhetsregister för 

informationsändamål, innehållande nödvändiga uppgifter om skolväsendet (skolans 

namn, uppgifter om huvudmannen, vilken utbildning som förekommer, m m), inrättas 

och förvaltas av Skolverket och görs tillgängligt för allmänheten. Det är helt nödvändigt 

att uppgifter av detta slag får användas i informationsgivningen eftersom en 

grundpelare i det svenska skolsystemet är det fria skolvalet och möjligheten för 

enskilda att kunna göra ett informerat val.  

Återstår gör dock att säkra att behovet av socioekonomiska uppgifter inom det 

nationella informationssystemet för skolväsendet kan tillgodoses. SCB föreslår att det 

införs en sekretessbrytande regel och en ny sekretessregel i Offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL), samt att SALSA i stället betraktas som en del av Skolverkets 

redovisning av verksamheten med skolutveckling. Vi föreslår att detta genomförs.  

Valfrihetens Vänner tillstyrker att ett nytt allmänt skolenhetsregister inrättas och att 

Skolverket ska tillgängliggöra uppgifterna ur registret för allmänheten.  
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Valfrihetens Vänner föreslår därtill att behovet av socioekonomiska uppgifter inom det 

nationella informationssystemet för skolväsendet tillgodoses genom att i Offentlighets- 

och sekretesslagen (OSL) införa en sekretessbrytande regel och en ny sekretessregel, 

samt att SALSA i stället betraktas som en del av Skolverkets redovisning av 

verksamheten med skolutveckling.  

 

 


