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CSNFS 1986:25 
Förordning om register med vissa uppgifter i gymnasieskolan; 
Regeringen föreskriver följande. 
 
 
 

 
Allmänna bestämmelser 

1 § Statistiska centralbyrån skall föra ett register med vissa uppgifter om gymnasieskolan. 
Centralbyrån är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för register, som skall föras med 
hjälp av automatisk databehandling.  

2 § Uppgifter i registret skall användas av statistiska centralbyrån för att framställa statistik 
för samhällsplanering, forskning och allmän information.  

3 § Uppgifterna i registret tillhandahålls skolöverstyrelsen i avidentifierad form för 
statsbidragsadministration, planering, uppföljning och utvärdering samt forskningsverksamhet 
som initieras av skolöverstyrelsen. 

Innehåll i registret 

4 § Registret skall omfatta information om förstahandssökande till och intagna i 
gymnasieskolan, elevers närvaro i gymnasieskolan och deltagande i kommunalt 
uppföljningsansvar. 
Registret skall innehålla följande uppgifter om varje registrerad person: identitetsuppgifter, 
studieväg, 
skolenhet, 
studiefinansiering, 
närvaro. 

Inhämtande av uppgifter 

5 § Centrala studiestödsnämnden skall på begäran lämna de uppgifter som behövs för registret 
till statistiska centralbyrån. 

6 § Uppgifter enligt 5 § får lämnas till statistiska centralbyrån på medium för automatisk 
databehandling. 

Övriga bestämmelser 



7 § Den ersättning som skolöverstyrelsen skall betala till statistiska centralbyrån bestäms i 
avtal mellan de båda myndigheterna. 

8 § För de uppgifter som centrala studiestödsnämnden enligt 5 § skall lämna för registret 
betalar statistiska centralbyrån avgifter, som bestäms i avtal mellan de båda myndigheterna. 

9 § Statistiska centralbyrån skall tillse att en enskild person inte avslöjas i de statistiska 
redovisningarna. 

10 § Om en uppgift i registret inte längre behövs för att tillgodose registrets ändamål, skall 
uppgiften tas bort ur registret. 

11 § Den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som har lämnats från registret och 
som misstänker att uppgifterna är oriktiga skall genast anmäla detta till statistiska 
centralbyrån. 
Föreskrifter om rättelser i oriktiga uppgifter i personregister och om den registeransvariges 
skyldigheter med anledning av sådana rättelser finns i datalagen (1973:289). 

12 § De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning får 
meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med berörda myndigheter. 

Denna förordning skall kungöras i centrala studiestödsnämndens författningssamling 
(CSNFS). 
Förordningen träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den 
utkom från trycket i centrala studiestödsnämndens författningssamling. 

På regeringens vägnar 
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