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MOTION 

 

Höj det socioekonomiska stödet för en mer likvärdig skola 

 

Skolan utgör en väldigt viktig grund för hur ett barns framtida förutsättningar och 

möjligheter kommer att se ut. I Huddinge skiljer sig kunskapsresultaten väldigt 

mycket åt beroende på var i kommunen man går i skolan. Det behöver inte vara så. 

Alla barn ska få en likvärdig och kvalitativ utbildning som tar vara på varje barns 

möjligheter och förmåga till utveckling men även ge det stöd som behövs. 

I Huddinge utdelas ett socioekonomiskt stöd till vissa skolor för att tillgodose de 

särskilda behov som finns på just den skolan. Det socioekonomiska stödet ska 

omfatta 3 procent av grundskolenämndens budget. Trots det har stödet inte justerats 

sedan 2015. Det socioekonomiska stödet fördelas efter olika parametrar, bland annat 

antalet pojkar i en klass, föräldrarnas utbildningsbakgrund och antalet nyanlända. 

Dessa parametrar är på många sätt avgörande för hur förutsättningarna för en 

skolverksamhet ser ut. Vänsterpartiet menar att det är viktigt att det socioekonomiska 

stödet fortsätter att justeras i förhållande till grundskolenämndens budget. På så vis 

anpassar vi förutsättningarna att göra ett gott arbete efter hur verkligheten ser ut, år 

från år. Utöver detta menar vi att det socioekonomiska stödet bör vara mer än 3 

procent av grundskolenämndens budget för att öka likvärdigheten mellan 

kommunens skolor. Det ska inte spela någon roll var i kommunen man bor, ett barn 

en lika bra utbildning oavsett vilken skola hen går på. Idag är skillnaderna mellan en 

skola i ett resurssvagt område och ett resursstarkt område stora, det framgår tydligt 

av kunskapsresultaten från alla grundskolor i kommunen. 

 

Det finns ett stort antal exempel på kommuner där det socioekonomiska stödet till 

grundskolor är betydligt högre än i Huddinge kommun. I Uppsala uppgår exempelvis 

stödet till 8 procent av grundskolenämndens budget. 29 procent av Sveriges 

kommuner använder sig av en socioekonomisk resursfördelning för att kompensera 

för socioekonomiska skillnader. 51 av Sveriges kommuner har en socioekonomisk 

resursfördelning som uppgår till 6–10 procent av grundskolenämndens budget. 

Vänsterpartiet menar att Huddinge kommun, med den socioekonomiska struktur som 

finns i kommunen, har ett behov av en mer omfattande socioekonomisk 

resursfördelning. Huddinge behöver jobba för en mer likvärdig skola. Det ska inte 

spela någon roll i vilken kommundel ens föräldrar är bosatt i eller hur tjock deras 



plånbok är, alla barn ska få en likvärdig och kvalitativ utbildning och skolan ska ges 

de resurser som behövs för att kunna tillgodose det. 

 

Med hänvisning till ovan yrkar vi: 

att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att på ett smidigt sätt 

kunna genomföra en höjning av det socioekonomiska stödet för en likvärdig skola 
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