
SCBs nya praxis

Konsekvenser för socioekonomisk 

resursfördelning



Bakgrund

• SCB vägrade lämna ut betygsuppgifter till Statens kommuner och 

regioner (SKR) på kommunnivå om det finns en fristående skolenhet i 

en kommun.

• SCB:s nya linje: Elevsammansättning och elevers studieresultat på 

fristående skolor är att betrakta som ekonomisk information och 

omgärdas av sekretess.

• Beslutet överklagades av SKR till Kammarrätten i Göteborg som gick 

på SCB:s linje.

• Kammarrättens dom överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen 

som inte beviljade prövningstillstånd. 

• Konsekvens: SCB kommer inte att lämna ut uppgifter om 

elevsammansättning och elevresultat för fristående skolor på 

enhetsnivå



Den socioekonomiska resursfördelningen i 

Stockholm och konsekvenser

Bakgrund

• Den socioekonomiska resursfördelningen i Stockholm baseras på 

elevsammansättningen på en skola. Socioekonomiska variabler och 

migrationsbakgrund på elevnivå.

• I beräkningen får skolorna ett s.k. socioekonomiskt index som 

omräknas till en ersättning per elev som läggs på schablonen. 

• Varierar mellan 2 500 och 50 000 kronor per elev på olika skolor. En 

medelskola får ungefär 13 000 kronor per elev. 

Konsekvenser

• Dessa index kommer framöver att vara omgärdade av sekretess för 

de fristående skolor och kommunen får inte offentliggöra dem. 

• Stockholm kan troligen inte använda den rådande modellen för 

fördelning



Möjliga lösningar, men som bedöms som 

problematiska

• Kommunen kan begära in tillstånd från fristående skolor och 

skicka vidare till SCB (förutsätter troligen att alla skolor ger 

tillstånd)

• Att inte offentliggöra indexen utan bara summan som skolorna 

erhåller (då går det dock att räkna ut skolans index)

• Att basera fördelningen på var skolan är belägen (ger sämre 

träffsäkerhet)

• Att göra fördelningen till kommunala skolor utifrån eleverna 

som går på skolan och för fristående skolor utifrån var skolan 

är belägen (risk att det bryter mot principen om likabehandling)

• Att bara meddela berörd fristående skola om vilken 

socioekonomisk ersättning skolan får (ingen insyn)



Trolig lösning för 2021

• Att basera 2021 års fördelning för de uppgifter som 2020 års 

fördelning gjordes på. Det har gjorts en gång tidigare när SCB 

vägrade lämna ut individdata till kommunen. 

• Ger inte så drastiska konsekvenser för grundskolan men något 

större för gymnasieskolan.


