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Resursfördelning 2021 och socioekonomiska faktorer
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att 2019 års utfall för de socioekonomiska faktorerna skall
användas för resursfördelning även 2021.
Ärendet
Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå. Skolverket
genomför denna förändring som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en
reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess.
Frågan har behandlats av Kammarrätten och domen har därefter vunnit laga kraft. Skolverket har
nu fått i uppdrag av regeringen att bland annat ge förslag på författningsändringar för att lösa den
uppkomna situationen.
Under 2019 ändrade SCB sin tolkning av vad som räknas som sekretessbelagda uppgifter.
Kammarrätten i Göteborg bedömde i ett avgörande i december 2019 att uppgifter hos SCB om
fristående skolors genomströmning, betygssättning och sammansättning av elever omfattas av
sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen till skydd för den enskilde
huvudmannen. Efter att Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelat prövningstillstånd för
överklagan kan Skolverket inte publicera statistik om fristående skolor. Eftersom lika villkor ska
gälla för kommunala och fristående skolor kommer inte heller statistik om kommunala skolor
vara tillgänglig. Detsamma gäller även förskolor och fritidshem.
De socioekonomiska faktorerna i Bollebygds kommun resursfördelningen beräknas utifrån siffror
från SCB.
Ekonomiska förutsättningar
I Bollebygd fördelas 3% procent av budget efter avdrag av fasta och centrala kostnader samt
tilläggsbeloppet enligt de socioekonomiska faktorerna.
- Elever födda utomlands med föräldrar födda utomlands, därav invandrade de 4 senaste åren.
Per barn. Förskola: 40 % av totalbeloppet och grundskola, fritidshem: 50 % totalbeloppet
- Föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå. Enheter under snittet. Därefter elevantal på de
enheterna. Förskola: 60 % av totalbeloppet och grundskola, fritidshem: 50 % totalbeloppet
Bedömning
Elevernas socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för elevernas resultat.
Resursfördelningen till enheterna är ett medel för att nå målet att alla barn/elever ska få tillgång
till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det betyder att resursfördelningen ska vara anpassad
till elevers olika behov och förutsättningar. Med anledning av SCBs tolkning av
sekretessuppgifter för fristående skolor och förskolor kan inte jämförelse göras för kommunens
samtliga skolor hösten 2020. Förvaltningens bedömning är att det är viktigt att fortsätta med
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fördelningen utifrån socioekonomiska faktorerna. Utfallet har varit mycket lika under åren. Med
anledning av det föreslår förvaltningen att 2019 års utfall skall användas för resursfördelning även
2021.
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut.
Utbildningsnämnden beslutar att 2019 års utfall för de socioekonomiska faktorerna skall
användas för resursfördelning även 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
Resursfördelning 2021 och socioekonomiska faktorer
Skickas till
Ekonomiavdelningen
Gaddenskolan
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