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Svar på interpellation ställd av David Aronsson (V) om vad 
planen är för strukturersättningen

David Aronsson (V) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-24 en 
interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Kenneth Larsson 
(M) om vad planen är för strukturersättningen. 

Fråga: Finns det någon plan för att stötta Karinslundsskolan och ge 
eleverna där ytterligare stöd (utan att behöva ge motsvarande 
resurser till övriga skolor)?
 
Svar: Flera olika insatser har skett under senare år för att stötta skolan och dess 
skolledning. Varje skola har en arbetsplan som utgår ifrån behoven som råder på 
respektive skola. 2020 avslutades Skolverkets projekt SBS (Samverka för bästa 
skola). Inom detta projekt har Karinslundsskolan identifierat ett antal 
utvecklingsområden, som bland annat handlar om att utveckla undervisningen, 
elevhälsa och ledning och styrning. Stödet har bestått i handledning till 
skolledning, från Uppsala universitet. Två externa handledare har arbetat med 
personal kring att utveckla undervisningen. Skolans elevhälsopersonal har 
deltagit med andra skolors elevhälsogrupper i utbildningsinsats. 

Fråga: Vilket direktiv har de konsulter som utreder fördelningen av 
strukturersättningen fått? Vad ska de leverera?

Svar: Frågan tolkar jag som att den avser den utredning som bedrivs inom ramen 
för BAS där KPMG har fått ett uppdrag från BAS ekonomigrupp som en del i 
uppdraget att utreda förutsättningarna för en av BAS s.k. paradparagrafer d.vs.. 
frågan om hur skapa ökad likvärdighet inom Strängnäs skolsystem. 

Det uppdraget beskrevs vid direktupphandlingen av konsulten enligt följande:
”Uppdraget handlar om att ingå i projektgruppen och bidra med extern expertis i 
form av kunskap och erfarenhet att utforma en resursfördelningsmodell för 
grundskole- och gymnasieverksamhet med fokus på den socioekonomiska delen. 
Uppdraget inkluderar att göra omvärldsspaning och presentera olika alternativa 
modeller som används av andra kommuner.

Att ingå i projektgruppen innebär att tillsammans med övriga gruppmedlemmar 
ansvara för att ta fram förslag på förändring av nuvarande modell, dokumentera 
analys och argumentation för förslag på förändringar samt sammanställa underlag 
till projektägare och styrgrupp. Efter beslut om förändring av modellen tar 
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projektgruppen fram ett informationsmaterial till styrgruppen för vidare 
distribuering.
Projektgruppen ansvarar också för att ta fram modell för jämförelser av 
nyckeltal/effektivitet mellan skolorna, insamling och sammanställning av material 
samt analys av koppling mellan resultat/effektivitet.”

Fråga: Kommer Karinslunds roll som udda stadieindelad skola och 
skoltäta geografiska placering att belysas extra i en framtida 
utvärdering av skolomorganisationen, behov av skolor och 
stadieindelning?

Svar: Karinslundsskolan ingår tillsammans med övriga skolor i orten Strängnäs i 
ett pågående ärende i BUN om framtida skolplatser.  

Kenneth Larsson (M)
Ordförande barn- och utbildningsnämnden



Vänsterpartiet Strängnäs Kommunfullmäktige 24 maj 2021

Interpellation - Vad är planen för strukturersättningen?

Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Karinslundsskolan har en svår socioekonomisk situation i förhållande till de flesta skolor.
Andelen föräldrar med gymnasieutbildning respektive eftergymnasial utbildning är lägre
än andra skolor. Andelen nyinvandrade barn är hög och andelen familjer med
försörjningsstöd är högre än andra skolor. Följaktligen är andelen barn som enligt SCBs
socioekonomiska modell inte beräknas nå målen märkbart högre än alla andra skolor,
hela 33 %.

Även om den är skolan som får mest extra resurser per elev så missgynnas Karinslund av
den nuvarande socioekonomiska fördelningsmodellen, eftersom det är en svagt
S-formad fördelningskurva som används i förhållande till andelen barn som SCB
beräknar inte kommer att klara kraven. Effekten att de främst friskolor som inte behöver
stöd heller inte får det i den lägre delen av S:et gör också att Karinslund inte får så
mycket som den kanske borde i den utplanande övre delen av S:et.

Det rimliga hade varit att strukturersättningen i ännu större grad än idag går till skolor
med en högre andel elever som på socioekonomisk basis inte beräknas klara målen.

Karinslund har också efter den stora omorganisationen en F-6-indelning, som inte passar
riktigt med övriga skolor inom upptagningsområdet. Vasa, Finninge och Karlavagnen
(F-3). Paulinska, Rogge och Asken (4-9). Montessori (F-9).

Blir en kraftigare social skolsegregation (även mellan de kommunala skolorna) resultatet
av Karinslundsskolans avvikande stadieindelning i kombination med skolval till fulla
privata och kommunala skolor?

Därför har jag några frågor
1. Finns det någon plan för att stötta Karinslundsskolan och ge eleverna där

ytterligare stöd (utan att behöva ge motsvarande resurser till övriga skolor)?
2. Vilket direktiv har de konsulter som utreder fördelningen av strukturersättningen

fått? Vad ska de leverera?
3. Kommer Karinslund roll som udda stadieindelad skola och skoltäta geografiska

placering att belysas extra i en framtida utvärdering av skolomorganisationen,
behov av skolor och stadieindelning?

David Aronsson
Vänsterpartiet Strängnäs


