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Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om
uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet
m.m.
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget
Riksdagen har beslutat om en ny skollag (2010:800) som innebär en omfattande reformering av skolan.
I den nya skollagen har det införts bl.a. en reglering av Skolverkets ansvar för nationell uppföljning och
utvärdering av skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt särskilda utbildningsformer och annan
pedagogisk verksamhet. Detta föranleder, för Skolverkets del, en översyn av uppföljningssystemet och
meddelande av nya föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet.
I remissen föreslås regler om den information som bl.a. förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska
samla in och överföra om sin verksamhet. Informationen ska lämnas till Statistiska centralbyrån om inte
annat anges. De företag som berörs är framför allt fristående grundskolor och gymnasieskolor. Enligt
Skolverkets statistik fanns 741 fristående grundskolor och 489 fristående gymnasieskolor läsåret
2010/11.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
I den upprättade konsekvensutredningen anges att förslaget medför administrativa kostnader för
insamling och rapportering för fristående grundskolor och gymnasieskolor. Enligt Skolverket är
storleken på dessa administrativa kostnader beroende av om man har ett administrativt system som är
förberett för automatisk rapportering eller om rapporteringen sköts manuellt. Konsekvensutredningen
innehåller inte någon beräkning av de administrativa kostnader som de olika rapporteringsalternativen
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medför. Bortsett från en beräkning av timkostnad för rapportering av kursprov inom gymnasieskolan
saknas således beloppsmässiga beräkningar för det omfattande uppgiftslämnande som förslaget
väntas medföra. I avsaknad sådana uppgifter kan Regelrådet inte avgöra om de från administrativ
synpunkt lämpligaste lösningarna valts. Regelrådet avstyrker därför förslaget.

Konsekvensutredningen
Som framgår av det föregående är konsekvensutredningen ofullständig vad gäller beskrivningen av de
administrativa kostnader som ett genomförande av förslaget kan ge upphov till för berörda företag.
Konsekvensutredningen uppfyller därför inte – trots att bakgrunden till och syftet med förslaget samt
alternativa lösningar beskrivits på ett tillfredsställande sätt – de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är
bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 14 september 2011.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Carl Gustav Fernlund.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Linda Bodén.

Stig von Bahr
Ordförande

Linda Bodén
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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