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Skärholmen/Vårbergs socialdemokratiska förening, Sätra/Bredängs socialdemokratiska förening,
Skärholmens socialdemokratiska kvinnoklubb

Under senare decennier har Sverige infört ett världsunikt system där ofta vinstsyftande skolor tävlar om
att vinna elever. Antalet elever avgör skolornas ekonomi. Skolvalet har visat sig styras av faktorer som
önskan om hög status på skolan - med social och etnisk segregation som följd, höga betyg – oavsett om
det är motiverat – och en foglighet från lärare och skolpersonal mot elevernas och föräldrarnas nycker.
Lärarnas auktoritet och professionella kunnande har satts på undantag, och kvaliteten på undervisningen
har sjunkit drastiskt såsom framgår av internationell forskning.

Då kommunerna står för finansieringen har vi också fått effekten att avfolkningskommuner i glesbygden
och fattiga kommuner i städerna inte har råd att hålla samma kvalitet i skolan som rika kommuner, vilka
fått allt större incitament att hålla låginkomsttagare borta. Orter med stor avflyttning straffas då de står
för kostnaden för att utbilda arbetskraft som sedan flyttar och betalar skatt i andra kommuner.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. ett nytt finansieringssystem ska införas för icke vinstsyftande skolor, där medel tilldelas efter
behov enligt professionell bedömning och inte efter elevantal

2. huvuddelen av ansvaret för skolornas finansiering ska läggas på staten.

Motionen behandlad och antagen på medlemsmöte den 19 november 2016. Motionen även antagen på
medlemsmöte i föreningen Sätra/Bredäng och kvinnoklubben i Skärholmen den 19 november 2016

Motionären föreslår att ett nytt finansieringssystem införs där icke-vinstdrivna skolor ska tilldelas medel
enligt en bedömningsmodell snarare än elevantal.

Styrelsen delar motionärens bild av att fördelningsmodellen där elevantal spelar en stor roll för en skolas
förutsättningar ska omprövas. Det ska dock nämnas att det utöver elevantalet redan idag  finns en
omfördelning baserad på sociala förutsättningar för skolor. Denna kommunala omfördelning har den
rödgrönrosa majoriteten i Stockholm också ökat under mandatperioden.

Trots detta är skillnaderna mellan skolor fortsatt för stora och ytterligare förändringar i systemet behöver
göras. Däremot tror inte styrelsen att ett parallellt system för icke-vinstdrivande skolor vore en bra väg
framåt. Ett fungerande fördelningssystem måste vara likvärdigt för alla skolor i Sverige. Att ha olika
metoder för fördelning beroende på skoltyp riskerar att skapa parallella system, otydlighet och svåra
gränsdragningar.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå första att-satsen

2. avslå andra att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________
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SSU Front

Friskolor är enligt mig ett kapitalistiskt påfund som inte hör inte hör hemma i en välfärdsstat som
Sverige (ska vara). Många friskolor drivs endast med vinstintresse. När beslut rörande skolans verksamhet
tas så prioriteras skolans börsvärde över elevernas välmående och utbildningskvalitén. Kära
representantskap, ni står framför ett vägval: De ungas utbildning eller kapitalisternas ökade utsugning?

OBS!!! Självklart så tycker jag liksom SSU Stockholm att friskolor ska förbjudas i sin helhet men ser
denna motion som en kompromiss.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. Stockholms arbetarekommun i alla relevanta instanser däribland dess riksdagsgrupp driver följande
lydelse ska läggas till i Skollagen 2 kap. 5 §: ”Enskild huvudman får endast vara stiftelse enligt
Stiftelselagen (1994:1220); ekonomisk förening enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667)
under förutsättningen att den ekonomiska föreningens medlemmar endast består av de anställda
på skolan, föräldrar till elever på skolan, eller elever på skolan eller en ideell förening som är
allmännyttig.”

Behandlad och antagen på SSU Fronts medlemsmöte den 24 november 2016.

Motionären föreslår att riksdagsgruppen ska få i uppdrag att ändra lydelsen i Skollagen 2 kap. 5 §.

Stockholms arbetarekommun har redan tidigare tagit tydlig ställning mot vinstintresse i våra skolor.
Detta är ett viktigt ställningstagande som grundar sig på vår grundläggande analys om att vinstintresse
skapar ett osunt incitament i våra skolor. Skattepengar ska gå till verksamhet, inte avkastning åt ägarna.

Styrelsen anser dock att motionären är alltför specifik i exakta skrivningar som ska ändras i skollagen.
Vårt ställningstagande i sakfrågan är tydligt men att binda våra riksdagsledamöter till en exakt formulering
riskerar att omöjliggöra deras och eventuella utredningars uppdrag. Alla förtroendevalda politiker förväntas
arbeta för att förverkliga arbetarekommunens beslut, men vi ger dem i förtroende att avgöra hur detta
ska genomföras på bästa sätt.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå motionen

Beslut: __________________________________________________________________________


