
Till Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-23: 

Interpellation till Grundskolenämndens ordförande Per 
Carlsson (S) 
 
Det finns en nära koppling mellan elevers sociala bakgrund och de kunskapsresultat som varje 
skola uppnår. Detta är något som är känt sedan länge, men de senaste decenniernas växande 
klyftor har tyvärr förstärkt detta samband. Enligt Skollagen (1 kap, 9 §) ska skolan vara 
likvärdig och enligt samma lag (1 kap, 4 §) ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Sedan några år tillbaka har kommunfullmäktige fattat beslut om en resursfördelningsmodell 
som bland annat ska beakta behovet av kompensatorisk resursfördelning. Detta genom att en 
del av elevpengen fördelas utifrån sociala bakgrundsfaktorer. Den så kallade strukturdelen. 
Vänsterpartiet inser att en betydande del av elevpengen behöver fördelas lika för varje elev. 
Detta då det finns kostnader som uppstår oavsett elevgruppens sociala sammansättning. 
Däremot så anser vi att den andel som fördelas utifrån sociala bakgrundsfaktorer behöver 
växa för att skolan ska klara sitt kompensatoriska uppdrag. 

När Grundskolenämnden 2021-06-15 på Vänsterpartiets initiativ fattade beslut om hur medlen 
till nämnden i tilläggsbudgeten skulle fördelas avslog Mitt-S Vänsterpartiets yrkande att dessa 
medel skulle fördelas utifrån resursfördelningsmodellen. För mig är det beslutet obegripligt. 
Vad kan motivera att vi frångår de principer som vi normalt sett använder för att fördela 
resurser till skolan? Med detta som bakgrund vill jag veta mer om hur Mitt-S ser på 
kompensatorisk resursfördelning. 

Därför ställer jag följande frågor till Grundskolenämndens ordförande, Per Carlsson (S): 

 

1. Hur stor andel av elevpengen i Borås Stad fördelas utifrån strukturdelen i 
resursfördelningsmodellen? Har denna andel förändrats under de år då 
resursfördelningsmodellen har använts? 

2. Anser Per Carlsson att denna andel är tillräcklig? 
3. Varför ansåg Mitt-S att medlen i tilläggsbudgeten till Grundskolenämnden inte skulle 

fördelas kompensatoriskt utifrån elevernas sociala bakgrund? 
4. Anser Mitt-S och Per Carlsson att skolan i Borås Stad uppfyller sitt kompensatoriska 

uppdrag? 
5. Om inte – vilka initiativ är Per Carlsson och Mitt-S beredda att ta för att förbättra 

situationen? 

 

Stefan Lindborg (V)       

         


