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Nämndinitiativ om att friskolor ska redovisa statistik om elever och lärare
Sedan 1 september 2020 går det inte längre att få ut ny statistik från SCB angående fristående
skolors betygssättning, lärartäthet och sammansättning av elever då den statistiken nu räknas
som sekretessbelagda uppgifter. Detta skedde efter att SCB under 2019 gjorde en förändring i
vad som skulle tolkas som sekretessbelagda uppgifter till skydd för den enskilde
huvudmannen i en ny sekretesspolicy. Senare under hösten blev tidigare statistik tillgänglig
igen, men statistik för kommande år är sekretessbelagd. Att nu ny aktuell information från
SCB inte längre går att få ut om enskilda skolor gör det besvärligt för såväl föräldrar,
beslutsfattare, forskare som skolhuvudmän som vill ha mer information om skolor. Arbete
kring vilka författningsförändringar och beslut som behövs för att de nya uppgifterna skall bli
tillgängliga igen är på gång, men tills dess det arbetet är klart och nya beslut har tagits råder
de nya tolkningarna av sekretess.
För grundskoleförvaltningen innebär det att tilldelningen av resurser till skolor med enskild
huvudman försvåras. Resurstilldelningen till skolorna består av ett grundbelopp och ett
belopp som baseras på vilken socioekonomisk bakgrund eleverna som går på skolan har. Om
inte grundskoleförvaltningen har tillgång till aktuella uppgifter kring elevernas
socioekonomiska bakgrund på en skola kan exempelvis gamla uppgifter användas eller
antaganden om elevernas socioekonomiska bakgrund göras, men då baseras inte tilldelningen
på hur det faktiskt ser ut på skolan det aktuella året. Det kan då bli en snedfördelning mellan
skolorna i den socioekonomiska viktningen då tex vissa fristående skolor aktivt arbetar med
att förändra sin elevsammansättning. Därför är det bättre att grundskoleförvaltningen får
tillgång till aktuell statistik från SCB genom att be fristående skolor om samtycke att efterge
sekretess som möjliggör tilldelning av resurser med socioekonomisk viktning med aktuella
uppgifter från SCB. Ges inte det samtycket bör skolan tilldelas socioekonomiskt
tilläggsbelopp i nivå med den skola som har lägsta viktningen i kommunen.

Vi föreslår nämnden besluta att:
Uppdra åt Grundskoleförvaltningen att upprätta och begära in samtyckesavtal gällande
inhämtning av statistik från samtliga friskolor i Malmö.
Uppdra åt Grundskoleförvaltningen att utreda och återkomma till grundskolenämnden om
det är möjligt att friskolor som samtycker till att redovisa fullständig statistik ska tilldelas
tilläggsbelopp utifrån eleverna på skolans socioekonomiska viktning, övriga friskolor tilldelas
tilläggsbelopp i nivå med den skola i kommunen som har lägsta socioekonomiska viktningen.

Malmö 2020-12-18
Lisa Stolpe
Med instämmande av Helena Olsson

