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Yttrande över promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation
(U2020/05409)
Skolinspektionen yttrar sig härmed över promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation.
Skolinspektionen ser fram emot en långsiktig lösning för att säkerställa tillgången på
skolinformation. Innan en sådan finns ställer sig Skolinspektionen positiv till en tillfällig
reglering som innebär att Skolverket kan publicera den information som myndigheten
tidigare har publicerat i sina databaser. Den föreslagna bestämmelsen, som endast bryter statistiksekretessen i förhållande till Skolverket och för särskilt angivna ändamål,
medför dock inte att Skolinspektionen kommer att kunna få tillgång till uppgifter i
samma utsträckning som tidigare.
Utöver de uppgifter som publiceras i Skolverkets databaser har Skolinspektionen behov
av vissa ytterligare uppgifter. Det rör sig bland annat om uppgifter som är viktiga för
Skolinspektionens behovsanalys samt urval. Att Skolinspektionen ska välja skolor för löpande tillsyn och kvalitetsgranskning utifrån en behovsanalys framgår av myndighetens
instruktion.
Uppgifter som Skolinspektionen inte kommer att få tillgång till1
Enligt promemorian bedömer regeringen att Skolinspektionens behov av information
bör kunna tillgodoses genom den information som görs tillgänglig genom Skolverkets
databaser. När det gäller uppgifter, som exempelvis kunskapsresultat, finns information
till viss del i Skolverkets databaser men för många skolor saknas data för ett eller flera
år i den årsvisa statistik som Skolverket publicerar. Det beror på Skolverkets redovisningsprinciper, bland annat redovisas inte resultat för skolenheten om uppgiften motsvarar färre än tio elever. Detta för att undvika att enskilda elever identifieras. När Skol-

Underlaget har tagits fram utifrån förutsättningen att Skolverket kommer att publicera samma
uppgifter som innan den 1 september 2020 med oförändrade redovisningsprinciper.
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inspektionen har beställt medelvärden för en treårsperiod har fler skolor uppfyllt redovisningsprinciperna och Skolinspektionen har kunnat få tillgång till uppgifter från fler
skolor.
Exempel på uppgifter som Skolinspektionen tidigare beställt och som myndigheten inte
kommer få tillgång till med förslaget är uppgifter om kunskapsresultat (medelvärden för
de tre senaste åren), genomströmningen på gymnasieskolans IM-program och preliminära uppgifter om elevantal. En mer utförlig beskrivning av vad Skolinspektionen använder dessa uppgifter till finns i Skolinspektionens promemoria den 28 augusti 2020 som
bifogats Skolverkets redovisning den 4 september 2020.
Konsekvenser av att Skolinspektionen inte får tillgång till vissa uppgifter
Med förslagets nuvarande lydelse kommer Skolinspektionens förutsättningar att genomföra sitt uppdrag att påverkas. Myndighetens tillgång till uppgifter om bland annat
kunskapsresultat kommer att begränsas och även myndighetens underlag inför inspektion kan komma att försämras. Det försämrar myndighetens förutsättningar att utifrån
en behovsanalys välja ut skolor för löpande tillsyn och kvalitetsgranskning samt genomföra inspektion. Därutöver kan myndighetens förutsättningar att fullgöra eventuella
framtida regeringsuppdrag med hög kvalitet komma att påverkas. Skolinspektionen föreslår därför att det görs ett tillägg i den sekretessbrytande bestämmelsen om att Skolverket kan lämna en uppgift om en enskild huvudmans ekonomiska förhållanden till
Skolinspektionen om uppgiften behövs för Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning.
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