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Förvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
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Karin Hedman
Avdelningschef

Sammanfattning
Skolverket föreslår ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2011:142 om uppgiftsinlämningen från huvudmännen inom
skolväsendet m.m. Förutom redaktionella ändringar och
korrigeringar i föreskrifterna föreslår Skolverket att konfessionella
skolor fortsättningsvis ska redovisa elevuppgifter på individnivå
istället för som idag på en summerad nivå. Förändringen innebär att
huvudmän för konfessionella skolor kommer att redovisa
elevuppgifter på ett motsvarande sätt som övriga huvudmän för
grundskolan.
Skälen till förslaget är att kvaliteten på den nationella statistiken
förbättras och att analysmöjligheterna ökar. Skolverket gör
bedömningen att insamlingen på individnivå för berörda skolor inte
är en känslig personuppgift.
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Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till Skolverkets förslag
att ändra i föreskrifterna så att uppgifter om elever inom
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förskoleklass, grundskola och fritidshem inom skolenheter med
konfessionell inriktning fortsättningsvis rapporteras på individnivå.
Bakgrund
Sedan 1994 ansvarar Skolverket för Sveriges officiella statistik om
skola och vuxenutbildning och sedan 1998 även för officiell
statistik om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Skolverkets
statistik är en del av Skolverkets nationella uppföljningssystem,
vars samlade syfte är att ge en samlad bild av skolenheternas
verksamhet och att utgöra ett underlag för uppföljning och
utvärdering på nationell och lokal nivå.
Ärendet
Till Skolverkets statistik samlas idag i de flesta fall individbaserade
uppgifter in om barn i förskoleverksamhet, elever i förskoleklass,
grundskola och fritidshem, elever i gymnasieskolan samt om
studerande inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning
för vuxna. En del av uppgifterna rapporteras in som summerande
uppgifter i elevinsamlingarna eftersom uppgifterna har betraktats
som känsliga i personuppgiftslagens mening. Ett av de områden där
uppgifterna samlas in på gruppnivå är uppgifter om elever som går i
konfessionella skolor. Anledningen är att uppgiften om religiös
övertygelse har bedömts som en känslig personuppgift. Det är för
de elever som går på konfessionella skolor som Skolverket vill
förändra insamlingen så att den fortsättningsvis blir individbaserad
istället för gruppbaserad.
Skolverket vill göra förändringen eftersom kvaliteten på statistiken
blir bättre och att analysmöjligheterna ökar. En ytterligare
anledning är att Skolverket önskar jämställa olika huvudmän för
grundskolan när det gäller vilka uppgifter som ska lämnas till
Skolverket.
Tidigare ansåg Skolverket att insamling på individnivå var känslig i
personuppgiftslagens mening. Skolverket har samrått med
Datainspektionen och gör nu en annan bedömning. Skolverket gör
nu bedömningen att enbart uppgiften om att en person går på en
skola som har en konfessionell inriktning inte utgör en känslig
personuppgift då den inte avslöjar personens religiösa övertygelse.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för utveckling och
samordning i samråd med grundskoleavdelningen,
gymnasieavdelningen och personuppgiftsombudet.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till Skolverkets förslag
att ändra i föreskrifterna i Skolverkets författningssamling
(SKOLFS), så att uppgifter om elever inom förskoleklass,
grundskola och fritidshem inom skolenheter med konfessionell
inriktning fortsättningsvis rapporteras på individnivå.
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden
överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
som svar på remissen. Beslutet justeras omedelbart.
Bilaga
Förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter
(SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen in
skolväsendet m.m
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