
Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G1 
Avgiftsfria studier för internationell solidaritet 
Hässelby Strands s-förening 
 
Under den borgerliga alliansens regeringsperiod infördes avgifter för utomeuropeiska studenter 
som ville studera i Sverige, efter att under lång tid kunnat studera avgiftsfritt i vårt land.  

Att avskaffa studieavgifterna är inte bara en reform som stärker Sveriges konkurrenskraft 
internationellt inom studieområdet och lockar världens talanger till Sverige och inte minst 
Stockholm. Det är också en konkret handling för den internationella solidariteten som låter oss 
hjälpa andra länder att lyfta sig från eventuell fattigdom på individernas egna villkor. I någon mån 
kan det ses som en biståndsinsats. I annan mån även som att vi som del av västvärlden betalar av 
på de resurser vi dränerat många länder utanför Europa på.  

Men oavsett hur man väljer att se det tycks bara positiva aspekter finnas. Vi lockar människor att 
flytta till Sverige för att studera, ökar vårt rykte internationellt inom utbildningssektorn, det får 
oss att utveckla våra utbildningar för att kvalitetssäkra och bibehålla ett gott anseende. Har vi tur 
vill några stanna, vill de inte det har vi byggt upp ett internationellt nätverk med människor som 
förhoppningsvis väljer att göra något gott av sin utbildning i sina hemländer.  

Men framför allt handlar det om anständighet. Vi ska lyfta varandra, inte sänka. Och kan vi betala 
avgiften för bättre ställda europeiska studenter bör det inte vara svårt att motivera avgiftsfria 
studier för utomeuropeiska motsvarigheter. 
 

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. studieavgiften för utomeuropeiska studenter ska avskaffas. 

2. ställa sig bakom avsikten att studieavgiften för utomeuropeiska studenter ska avskaffas. 

3. motionen skickas vidare till SAP:s partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G2 
Formellt krav på kvalitetssäkrad och transparent utbildning för att bli brandman 
Polstjärnans s-förening 
 
En brandman förväntas i dag klara allt fler arbetsuppgifter utanför det huvudsakliga uppdraget, 
utryckningsarbetet. Exempel på mer avancerade arbetsuppgifter är de med större 
omvårdnadstagande som till exempel i väntan på ambulansarbetsuppgifter och andra 
sjukvårdsuppdrag som ställer stora krav på brandmännen. Att hålla utbildningar är andra 
arbetsuppgifter som också kan ingå. 

Samtidigt som arbetsuppgifterna blir fler och kraven ökar finns i dag inget nationellt krav på vad 
som krävs för att bli brandman förutom de krav som Arbetsmiljöverket ställer på rökdykning. 
Det finns inga formella utbildningskrav för de sjukvårdsuppgifter som brandmannen ska utföra 
eller några krav på pedagogik för att hålla exempelvis externa utbildningar. 

MSB organiserar en tvåårig eftergymnasial utbildning, Skydd Mot Olyckor, för den som vill bli 
brandman och arbeta med räddning och säkerhet. Det finns dock inget som garanterar att en elev 
kan jobba som brandman efter genomförd utbildning eftersom varje räddningstjänstorganisation 
sätter upp egna krav som de anser ska uppfyllas för att någon ska kunna anställas som brandman. 
Det är givetvis orimligt att en elev som gör ett yrkesval inte kan vara säker på att utbildningen 
uppfyller kompetenskraven. 

En elev som genomfört utbildningen och inte kan få ett jobb som brandman, eller väljer att byta 
yrke, kan inte heller tillgodoräkna sig några högskolepoäng från utbildningen eftersom den ligger 
utanför det ordinarie utbildningssystemet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska utreda dagens utbildningssystem. Utbildningen Skydd Mot Olyckor ska 
vara ett minimikrav för den som anställs som brandman inom räddningstjänsten. 

2. Socialdemokraterna ska verka för att dagen utbildning Skydd Mot Olyckor för brandmän 
förändras så att den möter alla de krav som ställs på en brandman.  

3. Socialdemokraterna ska utreda hur utbildningen Skydd Mot Olyckor kan kopplas till det övriga 
utbildningssystemet så att en brandman som vill byta yrkeskarriär kan tillgodoräkna sig delar av 
utbildningstiden. 

4. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen och skickar den vidare 
till den socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G3 
Ge folkhögskolorna en möjlighet att bedriva undervisning 
Fackliga utskottet, Handels-sossen, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Folkhögskolorna i Sverige är unika. Det är många dropouts, flyktingar och andra som har haft 
svårt att hitta en väg i den vanliga skolans värld som har hittat en väg till studier på landets 
folkhögskolor. Varje minister som har varit ansvarig för folkhögskolorna har hyllat pedagogiken 
och de goda resultat som deltagarna visar. Många som annars skulle inte ha kunnat gå vidare till 
högre studier har fått en grund att stå på när man har gått på en folkhögskola. 

Men hyllningar ekar många gånger lika tomt som applåderna på balkonger i Covid 19 pandemin. 
Det låter fint men applåderna betalar inte mjölken på Coop och hyllningarna betalar inte lärarnas 
löner. 

De senaste åren har folkhögskolorna fått uppdrag som är mer kvantitativa än kvalitativa. 
Skolorna har kunnat söka extra platser men då varit beroende av Arbetsförmedlingen. Eller så har 
fått ansöka medel för arbetsmarknadsinsatser. Då börjar finansiering påminna mer om New 
public management än elevernas möjlighet till alternativ pedagogik.  

Men upplevelsen är att regeringen via sin myndighet detaljstyr verksamheten. Det är ändå 
skolorna som vet vad som bäst behövs i den miljön de befinner sig i och kan också se på 
sökmönstret vad som behövs. Och oftast är det just grundutbildningarna som är de enda som ger 
möjlighet till fortsatta studier. 

Grunden för undervisningen är allmänna kurser, särskilda kurser, kortkurser samt 
folkhögskolornas kulturuppdrag eller fylla på det som fattas från grundskolan. Och att ge 
gymnasiekompetens och möjlighet att gå vidare till högskolestudier. Många som går de teoretiska 
grundutbildningarna har haft det svårt i den ordinarie skolan. De behöver söka kunskap och bli 
vägledda med en hel annan pedagogik än den som finns i det reguljära skolväsendet.  

Utbildningen finansieras av statsbidrag, en viss summa per deltagarvecka. Detta utgör skolornas 
grundbudget tillsammans med bidrag från regionerna. Regiondelen har krympt allteftersom nya 
folkhögskolor etablerar sig i regionen. Summan i regionens budget brukar inte bli större, 
skillnaden är att flera ska dela på den. Så är det åtminstone i Stockholmsregionen. 

När man blickar bakåt och tittar på hur statsbidraget har utvecklats så kan man säga att 
statsbidraget för grunden har inte utvecklats alls. Folkhögskolorna letar desperat efter möjligheten 
till andra utbildningar än basutbildningar för där finns det pengar att söka och man kan bara 
hoppas på att man får det. Eller så försöker man hitta medel t ex i lokaluthyrning. Men det är 
menligt för huvuduppdraget som ska leda till en högskolebehörighet. 

De senaste årens höjningar av statsbidrag per deltagarvecka, den delen som är grundbulten i 
skolornas verksamhet har varit sammanlagt ca 30 kronor. 30 kronor som ska räcka till lärarlöner, 
IT, löner för studierektor, vaktmästare och ekonom. Detta innebär att det blir svårare att 
genomföra grunduppdraget och att skolorna måste årligen se över och ändra i sin verksamhet för 
att pengarna ska räcka till. Det ökade budgetutrymmet som har funnits har bestått av att kunna få 
flera deltagarveckor, men när deltagarveckor blir fler då måste också antalet lärare bli fler. Och de 
avtalen som har gällt lärarna har överstigit budget under flera år, allt detta på grund av att 
prislappen för deltagarveckorna inte höjts med mer de 30 kronor som nämns tidigare. 

När nu hyllningskören är så stor så borde givetvis ekonomiska medel följa med hyllningarna. Så 
är det inte nu 
 

 



Vi yrkar att 

1. det görs en översyn av folkhögskolornas förutsättningar i syfte att kunna koncentrera sig på 
huvuduppdraget  

2. ersättningen för deltagarveckor höjs så att den följer löne- och prisutvecklingen 

3. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G4 
Inför studielön 
Jakobson, Bernt 
 
Studiemedel ska vara lön istället, inte lån som ska betalas tillbaka. Studielön borde snarast införas 
dels för att locka fler att börja studera på universitet/högskola, dels för att studenterna måste ha 
en skälig levnadsnivå. 
 

 

Jag yrkar att 

1. studielön införs så snart det är möjligt. 

2. studielönen ska vara ca 15.000 kronor i månaden under tiden man studerar 

3. SAP förutsättningslöst utreder ett helt nytt studiemedelssystem , där studielön ingår.  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G5 
Sotarutbildningen, att skapa ett nytt lärlingsprogram och ett kvalitetssäkrat 
valideringssystem 
Polstjärnans s-förening 
 
Lärlingsutbildning 

Skorstensfejare arbetar inom området brandskydd och energi. Till arbetsuppgifterna hör att rensa 
skorstenar från sot, kontrollera eldstäder och rengöra ventilationsanläggningar. 

Skorstensfejare, som också ofta kallas för sotare förebygger brand och bidrar till att spara energi. 
En viktig arbetsuppgift är att rengöra och inspektera rökgasvägar i eldstäder och i skorstenar. 
Rengöringen minskar risken för att det ska börja brinna i kanalerna men gör också att det går åt 
mindre bränsle för uppvärmning.  

Samtidigt som kravet på sotning är en del av Lagen om Skydd mot Olyckor ökar minskar antalet 
utbildade sotare. Sotningsutbildningen utförs idag av Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap sker på en plats i Sverige, Rosersberg. Utbildningen består av schemalagda aktiviteter 
online och fysiska träffar vid MSB:s skola. Utbildningen har endast ett fåtal platser där det antas 
28 elever per termin  

Trots att det är ett högt söktryck till utbildningen möter inte antalet utbildningsplatser behovet av 
utexaminerade sotare. Ett problem som skolan har är många som söker till den 20 veckors långa 
utbildningen aldrig har för avsikt att bli sotare. Det finns elever som söker till utbildningen för att 
få tillräckligt med extra poäng och komplettera till annan/andra utbildning/ar och på så sätt 
kunna tillgodoräkna sig fulla studiemedel. Kommunal har tillsammans med branscharbetsgivaren 
påpekat detta för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Myndigheten är medveten om 
problemet men menar att dagens regelverk inte medger någon form av selektering i 
antagningsprocessen eller kvotering av elever som har en lärlingsplats hos en arbetsgivare. 

Arbetsgivare som idag anställer en sotarlärling kan idag inte garanteras plats på sotarutbildningen 
för lärlingen får för att få den nödvändiga grundutbildning som behövs, i synnerhet när sådana 
kravs ställs i en upphandling, endast för att elever som inte avser att bli sotare upptar platser för 
att bli beviljade ökad mängd studiemedel. Detta betyder att arbetsgivare idag avstår att anställa en 
lärling eftersom de inte vet om de kan använda lärlingen för framtida arbetsuppgifter. Därför bör 
utbildningssystemet för sotare bör göras om. 

Kommunal föreslår att ett nationellt kvalitetssäkrat lärlingssystem utformas så att 
utbildningsplatserna kopplas till en lärlingsplats hos en arbetsgivare. 

Validering av kompetens 

Inom sotarbranschen finns det idag grupper av sotare med lång erfarenhethet men utan 
grundläggande gymnasiekompetens. Det händer att företag i exempelvis i ett 
upphandlingsförfarande inte kan delta eftersom det ställs ett formellt krav på eftergymnasial 
utbildning till sotare. Kommunal anser därför att det finns ett behov av ett nationellt 
kvalitetssäkrat valideringsprogram så att arbetstagare ska kunna få den grundutbildning som 
behövs för yrket.  

Kommunal och branscharbetsgivarna diskuterat detta med Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap som menar att det inte finns några välutvecklade metoder och system för validering 
 

 

Vi yrkar att 



1. det socialdemokratiska partiet ska verka för att skapa en nationell lärlingsutbildning för sotare 

2. det socialdemokratiska partiet ska verka för ett nationellt kvalitetssäkrat valideringssystem för 
de som jobbar som sotare men inte har formell eftergymnasial utbildning för yrket samt för 
arbetstagare som har kunskaper som är relevanta för yrket och som avser att byta jobb 

3. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen och skickar den vidare 
till den socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G6 
Säkra lärares rätt till akademisk fortbildning på arbetstid 
Socialdemokratiska skolföreningen 
 
Läraryrkets status är en central fråga om Sverige ska vara en kunskapsnation med en skola som 
fostrar och utbildar morgondagens medborgare. Under lång tid har yrkets attraktivitet tyvärr 
sjunkit och vi ser idag en stor lärarbrist som bara ser ut att växa. Meningsfullhet och utveckling 
inom yrket är viktiga faktorer som kan vända den negativa trenden. Fördjupande fortbildning på 
akademisk nivå är något som stärker såväl den individuella läraren som landets skolsystem i sin 
helhet. Tyvärr saknar professionen idag jämlika möjligheter till sådan fortbildning. 

För exempelvis läkare är kontinuerliga studier och forskning en naturlig del av yrket. Samhället 
värdesätter och erkänner den nytta som detta innebär. För lärare råder inte samma 
förutsättningar. Sveriges lärare har idag ett antal timmar i sina centrala avtal som ska användas till 
fortbildning. Vad som räknas som fortbildning är dock högst godtyckligt och fritt för 
huvudmannen/rektor att bestämma. Vissa kommuner hyr in clowner för 
”inspirationsföreläsningar” och tvingar dit sina lärare. Arbetsgivaren menar därmed att man har 
tillgodosett avtalets skrivningar om den anställdes rätt till fortbildning. Relevansen och nyttan av 
den så kallade ”fortbildningen” är dock obefintlig.  

Skolförening menar att avtalsvägen inte räcker för att tillgodose lärarnas rätt till relevant och 
kvalitetssäkrad fortbildning på akademisk nivå. Därför vill vi att staten tar tag i frågan och utreder 
ett system som möjliggör för legitimerade lärare att på betald arbetstid fortbilda sig inom yrket 
genom fördjupade ämnesstudier vid universitet och högskolor.  

Problemet idag är att huvudmännen inte vill ta vikariekostnaderna det innebär att låta en anställd 
lärare ägna en del av sin tjänst åt akademiska studier. Vi tror därför att det vid sidan av en lagtext 
som fastslår lärarnas rätt till studier även behövs någon form av statligt finansieringsstöd till 
huvudmännen som ska öka incitamenten att uppmuntra sina lärare till vidare studier på arbetstid.  

Möjligheter till meningsfull fortbildning och karriärutveckling tror vi är en framtidsfråga som 
borde kunna utgöra en grund för socialdemokratisk politik på hela arbetsmarknadsområdet. Vi 
ser gärna att partiet verkar för en reform åtminstone på skol- och lärarområdet. 
 

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partiet verkar för införandet av en lagstadgad rätt för legitimerade lärare att inom sin betalda 
arbetstid bedriva akademiska ämnesstudier, 

2. partiet verkar för statlig finansiering som ska stärka huvudmännens incitament att uppmuntra 
sina anställda lärare till akademisk fortbildning på betald arbetstid, 

3. ställa sig bakom motionen och antar den som sin egen, 

4. den antagna motionen sänds till nästa ordinarie partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G7 
Uppför en högskola i Norra Stor-Stockholm 
Falk, Nancy 
 
Aldrig förut har så många personer sökt till universitet och högskolor. Över 400 000 personer har 
sökt en utbildning som börjar till hösten.  

Coronavirusets konsekvenser för ekonomin och arbetsmarknaden gör att rekordmånga söker sig 
till studier nu. Många vill studera när det är en kris i samhället. 

Regeringen vill att fler ska kunna studera. Det är för att arbetslösheten ökar i Sverige nu. 

Många av dessa kommer tyvärr att inte få en studieplats, för at det saknas platser. 

Man kanske inte heller har inte har tillräckligt höga betyg eller högskolepoäng när efterfrågan 
ökar. Sen finns drömmarna som saknar behörighet, de som chansar, de som hoppas att tillräckligt 
inte många söker så kanske man kommer in ändå.  

Ja det kommer vara många som står utan studieplats i höst men så finns det en grupp som har 
gett upp. Det som inte tycker att de passar in på bland homogena grupper som kommer från 
högutbildade hem, medelklassen, de med svenskfödda föräldrar. För den profilen av elev 
dominerar bland lärosatserna i centrala och norra Storstockholm.  

För samtidigt visar alarmerande rapporter under flera år att övergången till högre studier är låg 
bland ungdomar i Norra Storstockholm som är utrikesfödda eller med föräldrar som är 
utrikesfödda. Att barn i socialt utanförskap halkar efter i samhälle. 

Bakgrunden är att övergången till högre studier är låg i Norra Storstockholms 
utanförskapsområden, arbetslösheten hög, kriminaliteten bland ungdomar ökar med 
socialekonomiska problematik. Otryggheten ökar. Segregationsproblemen har blivit stora.  

Demografiskt växer Stockholm, vi blir allt fler invånare samtidigt i utanförskap områden har vi 
större yngre population som behöver utbildas och komma in på arbetsmarknaden.  

Utanförskapsområden finns även i Södra Stor-Stockholm men här ser vi högre övergång till 
högre studier särskilt söker sig ungdomar i utanförskapsområdet till Södertörns Högskola/ 
Campus Flemingsberg. 

Varför Högskola i Norrort?  

Stockholms universitet har i särklass största antal högskolenybörjare med utländsk bakgrund men 
det representerar inte vår egen studentpopulation. Studenterna med utländsk bakgrund kommer 
från utlandet för att studera i Sverige.  

Sedan många år har Stockholms universitet utan framgång satsat på att breddat sin rekrytering 
med systematiska aktiviteter för att nå presumtiva studenter från underrepresenterade grupper, 
men även via inkluderande undervisning och stöd till antagna studenter bidra till 
genomströmningen av studenter.  

Rapport gällande nybörjarstuderande med avseende föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk 
bakgrund.  

Det framkommer att det råder en överrepresentation vid lärosätet av nybörjarstudenter som 
kommer från högutbildade hem från Stockholms län. Vidare råder en underrepresentation av 
andelen studenter med lågutbildade föräldrar vid lärosätet.  

Stockholms universitet har inte lyckats med att representera studentpopulationen.  

Därför högskola i Norrort 



Vi ska här ta lärdom och påminnas varför vi en gång i tiden startade Södertörns Högskola. Av 
samma bakgrundsskäl i dagens Norrort med segregation och låg övergång till högre studier. Till 
bakgrunden hörde också att Stockholm Universitet inte ansåg det lämpligt att öka studentantalet i 
Frescati. 

Sedan 1996 har det hänt mycket, idag Campus Flemingsberg I Karolinska Institutet.  

Under de närmaste åren får Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola sällskap av 
Röda Korsets högskola som flyttar till campus Flemingsberg. Samt sedan 2013 har finns 
Polishögskolan på Södertörns Högskola.  

Här representerats studentpopulation, man når studenter som är födda i utlandet eller med 
föräldrar födda i utlandet samt studenter med lågutbildade föräldrar och studenter i 
utanförskapsområden. Att ungdomar i Norrorts utanförskapsområden har med sig vetskapen att 
de inte kommer in eller väljer att inte söka av anledningar som att inte känna tillhörighet i 
homogena miljöer trots närhet till flertal av lärosäten och universitetet i centrala och norra 
Stockholm är ett problem. Medan studerande från hela världen söker sig till Stockholms 
Universitet.  

Att ungdomar känner hopp om framtiden behöver vi i partiet bidra med. Vi vet alla vad 
närhetsprincipen innebär, du har större chans att inspireras när du får tillgång till möjligheter. 
Därför byggdes Södertörns Högskola i södra Stor-Stockholm för 15 år sedan.  

Vi Socialdemokraterna har ett ansvar att hjälpa alla barn och ungdomar med olika förutsättningar 
att få en bra start i livet. En högskola i Norra Stor-Stockholm.  

Nu finns ett ökat behov av studieplatser och utbildningar samtidigt finns viljan från regeringen. 
Detta är en unik integrationsmöjlighet när behov och viljan möts Därför ska vi Socialdemokrater 
säga ja till att utforma en helt ny högskola i Norra Stor-Stockholm. 

Källor  

Storsatsning på universitet och högskola – så här fördelas platsern 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/storsatsning-pa-hogre-utbildning--sa-
har-fordelas-platserna/ 

Befolkningsstatistik 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.349410.1506599550!/menu/standard/file/2017%20Rapport_
Kartla%CC%88ggning_studentpop_SU.pdf 

Kvalitetsdeklaration: Anmälda brott (preliminär) 2019 

https://www.scb.se/contentassets/6dc9a04273da45ce9d8f2939458a82ad/rv0102_kd_2019_al_1
90411.pdf  

En kvantitativ kartläggning av nybörjarstuderande vid Stockholms universitet, läsåren 2010/11 – 
14/ 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.349410.1506599550!/menu/standard/file/2017%20Rapport_
Kartla%CC%88ggning_studentpop_SU.pdf 

Södertörns högskolas bakgrund 
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dert%C3%B6rns_h%C3%B6gskola 
 

 

Jag yrkar att 

1. partiet ska säga ja till att uppföra en högskola i Norra Stor-Stockholm. 

2. partiet ska utreda utformning av en högskola i Norra Stor-Stockholm.  



 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G8 
Avskaffa skolpengen 
Skärholmens s-förening 
 
Socialdemokraterna gick till val på att sätta stopp för vinstjakten i skolorna. Grunden för denna 
vinstjakt är skolpengen, som gör att både vinstdrivande, idéburna och offentliga skolor måste 
prioritera att jaga och behålla lönsamma elever, snarare än att ta hand om alla elever efter behov 
och bästa förmåga. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att skolpengen ska avskaffas. Ett nytt ersättningssystem ska tas 
fram som utgår från faktiska kostnader och som driver jämlikhet snarare än att motverka den. 

2. Socialdemokraterna verkar för att lagen måste ändras så att kommuner kan fördela resurser 
efter behov, snarare än för att garantera ”lika villkor” mellan skolor. 

3. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G9 
Begränsa nyetablering av friskolor med kommunal vetorätt 
Hammarbyhöjden-Björkhagens S-förening 
 
Skolan är en av samhällets viktigaste institutioner och det råder ingen tvekan om att det fria 
skolvalet är vår tids mest påtagliga exempel när marknaden får tar över välfärden. Demokratiska 
beslut om skolan har flyttats till marknaden och skolbolag vars negativa konsekvenser är en 
uppgift som dagens marknadsstyrda system inte kan lösa - vi måste införa en kommunal vetorätt. 

“Den aktör som idag vill öppna en ny friskola eller utöka sin verksamhet skickar en ansökan till 
Skolinspektionen, som kommunen ifråga sedan får yttra sig över. Kommunen får där beskriva 
befintliga skolor och var de befinner sig geografiskt, samt göra en prognos över hur 
elevunderlaget väntas utveckla sig kommande år. Skolinspektionen ber också kommuner beskriva 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser av en viss skoletablering. “ - Dagens 
Arena, 29 November 2019. 

Idag bär kommunerna ansvaret för skolorganisationen i respektive kommun, och visst vore det 
rimligt, om inte självklart, att de demokratiskt valda organen kunde besluta om sin skola fullt ut. 
Dessvärre har det ansvaret begränsats och kommuner måste idag anpassa sig efter stora 
skolkoncerner - de mest ivriga initiativtagarna till fristående skolor, som med patetiska medel och 
argument om valfrihet gör allt för att expandera och att kamma hem vinster utan att ta ansvar för 
den växande grupp elever som slås ut av dagens skolpolitiska system. 

“För att motivera ett avslag om att starta friskola krävs att konsekvenserna för kommunen anses 
vara »påtagligt negativa«, som det står i förarbetena till skollagen. Det kan handla om att 
kommunens egen skolorganisation får bestående kostnadsökningar eller att en ny friskola skulle 
leda till att en kommunal skola måste läggas ned, och det skulle ge betydligt längre resväg för 
eleverna till närmaste skola. I tidigare mål har domstol ansett att 25 kilometer är för långt till 
skolan i yngre åldrar, vilket också ibland jämförts med avståndet för övriga skolbarn i 
kommunen.” Dagens Arena, 29 November 2019. 

Det är alltså staten, i form av Skolinspektionen, som beslutar om nyetableringen av fristående 
skolor. Kommunerna har således rätt att yttra sig, men är långt ifrån att ha beslutsrätt, vilket ofta 
resulterar i att Skolinspektionen går emot kommunernas yttranden. Med sig för detta bisarra 
system upprörande konsekvenser för skolans utveckling: ojämlikhet och segregation, stora 
kostnader, en devalvering av läraryrket och en kortsiktighet i skolornas verksamhet. Med en 
kommunal vetorätt - att skolan återigen ska styras av demokratiskt valda organ - tar vi ett viktigt 
första steg till att landets elever får en jämlik utbildning av högsta kvalité. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver frågan om att begränsa nyetableringen av friskolor. 

2. Socialdemokraterna driver frågan om kommunal vetorätt. 

3. Stockholms partidistrikt ställer sig bakom motionen i sin helhet. 

4. Motionen skickas vidare till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G10 
Bygg skolgårdar för spring i benen 
Gröndal-Liljeholmens S-förening 
 
Svenska skolgårdar har krympt under 2010-talet. När städer byggs allt tätare blir skolgårdarna 
mindre, ibland snudd på obefintliga, och förskolegårdar placeras på tak. Pedagogers största 
möjlighet att låta barn med spring i benen att vistas ute blir att ta dem till närliggande parker, 
vilket gör att dessa slits onödigt hårt och snabbt. Samtidigt ökar problem med fetma och ohälsa 
bland barn och unga. 2020 inleddes med coronapandemin som med drabbande tydlighet visar 
hur viktigt det är med rymliga offentliga platser för att alla i samhället ska kunna röra sig på ett 
tryggt sätt.  

Lägg ihop ovanstående och svaret är givet – gårdarna på för- och grundskolor måste bli 
tillräckligt stora för att ge utrymme för lek och rörelse. I fråga om kvadratmeter lekyta är kvantitet 
lika med kvalitet! Etablerad forskning visar att barn behöver vara utomhus både för sin mentala, 
psykiska och fysiska hälsas skull. Att tillgodose det är att lägga grunden för ett samhälle där 
rörelse blir en naturlig del för alla unga. Det är en lika viktig del av en bra skola för alla som 
tillgång till skolmaterial, elevhälsa och nyttig skolmat. 

Vi kommer att behöva bygga många skolor och förskolor runt om i Sverige under de närmaste 
tio åren. Det finns utmaningar för kommuner som bygger tätt att få plats med gårdar som är 
tillräckligt stora, men barn och deras behov av att röra på sig får inte kompromissas bort. SLU, 
Sveriges Lantbruksuniversitet, med flera forskningsinstanser förordar att skolgårdar ska ha plats 
för minst 30 kvm per barn. I dag är detta en rekommendation från Boverket i deras allmänna råd, 
men inte tvingande. Det borde det vara! 
 

 

Vi yrkar att 

1. partiet ska verka för bättre folkhälsa och bättre skolgårdar genom 

2. arealkraven i Boverkets allmänna råd för friytor för förskole- och skolgårdar sätts till 30 
kvadratmeter per barn 

3. arealkraven blir bindande hur kommuner kan eller bör tillämpa PBL, plan- och bygglagen, eller 
på annat sätt implementeras i relevant lagstiftning 

4. motionen antas i sin helhet och överlämnas till partikongressen att verka för motionens krav  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G11 
Ersättningsnivå till fristående skolor 
Socialdemokratiska Skolföreningen 
 
Högre ersättning till kommunala skolor än till fristående 

Till skillnad från en kommun har fristående skolor inget ansvar för långsiktighet, utan kan tacka 
nej till elever och låta bli att etablera sig där det inte är lönsamt. Eftersom kommunerna har ett 
annat och större ansvar för skolan i stort snedvrids konkurrensen och offentligt drivna skolor 
utarmas. Att olika ansvar måste medföra olika ersättning är därför en viktig principfråga om vi 
ska blanda privata och offentliga utförare i välfärden. Så var det från början. När friskolor 
infördes i svensk skola fick de först 85 procent av kommunens genomsnittskostnad per elev som 
skolpeng. Ganska snart blev det diskussion om det var en rimlig nivå och en statlig utredning 
(SOU 1992:38) konstaterade: 

Den grundläggande och lagfästa bidragsprocenten till fristående skolor måste sättas så att 
konkurrensen mellan kommunala och fristående skolor sker på lika villkor. Dess lägsta gräns kan 
då enligt utredningens analys inte överstiga 75 procent av kommunens genomsnittsnittskostnad 
per elev.  

Detta blev senare den socialdemokratiska regeringens förslag i proposition 1994/95:157. Ylva 
Johansson var statsråd med ansvar för grundskolan i utbildningsdepartementet.  

Bara några år senare, fortfarande med Ylva Johansson som skolminister ändrades dock 
ersättningen till den modell vi har idag. De fristående skolorna skulle nu få 100 procent av den 
kommunala genomsnittskostnaden per elev. Det var när denna ersättningsmodell började 
tillämpas som koncernskolornas tillväxt tog fart. utan det beslutet skulle vår skolmarknad idag ha 
sett radikalt annorlunda ut. 

I utredningen En mer likvärdig skola (SOU 2020:28) föreslås ett reformerat skolval i syfte att 
minska segregation och främja en allsidigt social sammansättning i skolorna. Ett sådant skulle 
jämna ut förutsättningarna mellan kommunala och fristående skolor, men även i ett sådant 
system kvarstår de kommunala huvudmännens ensidiga ansvar för skolutbudet över tid och på 
varje plats i kommunen. I utredningen visas med två scenarier hur detta större ansvar motsvarar 
en merkostnad för kommunerna på mellan 8 och 10 procent.  

I ett scenario där skolvalet tillåts fortsätta främja segregation och motverka allsidig social 
sammansättning måste också annorlunda förutsättningar i form av olika elevunderlag tas in i 
kalkylen. Då är en differentiering i samma härad som användes på 90-talet nödvändig, alltså att 
friskolorna skulle få storleksordningen 75-85 procent av de kommunala skolornas ersättning. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att kommunala och fristående skolhuvudmäns olika ansvar 
och förutsättningar avspeglas i skollagen så att kommunala skolor ges högre ersättning än 
fristående dito.  

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen i sin helhet.  

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G12 
Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 
Det är viktigt att Socialdemokraterna i de politiska besluten tydligt visar att vi tänker på alla 
medborgares möjligheter. Är man barn till fattiga föräldrar eller barn till välutbildade föräldrar, 
ska det inte göra skillnad.  

Att alla barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan ges möjlighet att träna sig i de 
estetiska ämnena, och att de i den ordinarie undervisningen får möta, uppleva, samtala om, 
reflektera och själva skapa, skriva, dansa, sjunga. Dessa möjligheter finns i mycket liten 
omfattning i grundskolan, och är helt borttagen i gymnasieskolan sedan 2011 års skolreform.  

I grundskolan garanteras alla elever att möta bild och musik 25 timmar i respektive ämne per år 
under nio år i grundskolan. Vad hinner man rimligen med på 25 timmar bild under ett år i 
grundskolan?  

Centralt är att träna bildkunskap, lära sig att kritiskt avläsa reklam och media och samtidigt lära 
sig att se och uppleva konst. Eleverna ska också lära sig att på egen hand skapa bild. 
Sammantaget är undervisning i bild och andra estetiska ämnen en kunskapsresa som har stora 
likheter med att lära sig det talade och skrivna språket. I estetiska ämnen vilar också en hel del 
fantasi, fiktion liksom konstnärliga och faktiska uttryck. Idag har eleverna i stort sett inget av 
detta i sin undervisning då tiden per år totalt inte medger mer än ytlig träning. Totalt motsvarar 
tiden för bild respektive musik inte mer än en halv arbetsvecka/år.  

Estetiska ämnen i grundskolan har idag inte förutsättningar att fånga elevernas nyfikenhet och 
intresse eller ge tyngd i undervisningen. Många rektorer vet inte heller varför skolan ska erbjuda 
estetiska ämnen. Majoriteten ungdomar går ut ur skolan utan kvalitativ kunskap vad avser 
konstarterna och saknar erfarenhet av egen gestaltning. Eleverna saknar också insikt i 
konstarternas koppling till demokrati och yttrandefrihet liksom respekten för Den Andre. 

Att människor i egenskap av läsare och publik möter konst utgör en av grundstenarna för att 
dialogen och berättelsen mellan skapare och betraktare sker, blir betraktad och reflekterad. Utan 
dessa möten och återkommande besök i konstens och litteraturens värld är demokratin, som ju 
lever och utvecklas av aktiva, intresserade och kunniga medborgare, delvis amputerad.  

Tyvärr ser vi hur bristen på kunskap och bildning fortfarande är en klassfråga. Forskning visar att 
de barn och unga som inte klarar av att komma vidare till gymnasieskolan alltför lätt hamnar i 
kriminalitet. Nu får det väl ändå vara stopp! Socialdemokraterna behöver medvetet och 
målinriktat återigen satsa på skolan, kulturen och litteraturen.  

I grundskolan kan skolan välja att slå samman timmarna för skolans val 600 timmar med 
timmarna för bild 230 och för musik 230 och fördela dessa kvalitativt över de nio skolåren. 
Alternativt kan en huvudman ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i 
grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen).  

I 2011 års skolreform togs estetiska ämnen bort för alla program. För några år sedan röstade 
Riksdagen emot att åter införa estetiskt ämne som obligatoriskt i gymnasieskolans alla program. 
Huvudmännen kan på eget initiativ lägga in estetiska ämnen i den ordinarie skoldagen. 

Ge alla elever rätt till mer av lärdom och umgänge med estetiska ämnen i grundskolan och gör 
estetiska ämnen till obligatoriska i gymnasieskolans alla program. Varje elev är värd att möta en 
likvärdig skola och har rätt att lära och utvecklas också med hjälp av fantasi, fiktion och 
gestaltning.  



Skolverket är den myndighet som bör tilldelas uppdraget att ansvara för att estetiska ämnen inom 
grundskolan och gymnasieskolan utvecklas. Tillför tillräckligt med statliga medel så att utveckling 
kan åstadkommas. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna som parti ska verka för att alla elever i grundskolan och i gymnasieskolan i 
hela landet ska ha regelbunden undervisning varje vecka i estetiska ämnen. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen 

3. Socialdemokraterna i Stockholm beslutar att sända in motionen till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G13 
Gemensam antagning till grund- och gymnasieskolor 
Engelbrekts S-förening, Värtans S-förening 
 
Utbildning är nyckeln till en bättre framtid. Därför vill vi som socialdemokrater trygga att alla 
barn får såväl en god som en likvärdig utbildning. Vi ska inte ha några kelgrisar eller styvbarn.  

Genom att erbjuda skolval kan elever och lärare ansöka om skolplatser, men idag görs det ofta 
separat för kommunala och fristående grundskolor. Detta skapar såväl mer administration som 
kräver ökad kunskap hos de sökande. Detta tenderar att gynna mer välbärgade familjer. Alla ska 
kunna söka till en skola på samma villkor.  

Som socialdemokrater vill vi skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för barn och unga. 
Därför borde vi införa ett gemensamt antagningssystem till fristående och kommunala grund- 
och gymnasieskolor skolor i riket. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att det införs ett gemensam antagningssystem i motionens 
anda. 

2. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G14 
Högre ersättning till kommunala skolor än till fristående 
Tanto-Zinken s-förening 
 
Högre ersättning till kommunala skolor än till fristående  

Till skillnad från en kommun har fristående skolor inget ansvar för långsiktighet, utan kan tacka 
nej till elever och låta bli att etablera sig där det inte är lönsamt. Eftersom kommunerna har ett 
annat och större ansvar för skolan i stort snedvrids konkurrensen och offentligt drivna skolor 
utarmas. Att olika ansvar måste medföra olika ersättning är därför en viktig principfråga om vi 
ska blanda privata och offentliga utförare i välfärden. Så var det från början. När friskolor 
infördes i svensk skola fick de först 85 procent av kommunens genomsnittskostnad per elev som 
skolpeng. Ganska snart blev det diskussion om det var en rimlig nivå och en statlig utredning 
(SOU 1992:38) konstaterade:  

Den grundläggande och lagfästa bidragsprocenten till fristående skolor måste sättas så att 
konkurrensen mellan kommunala och fristående skolor sker på lika villkor. Dess lägsta gräns kan 
då enligt utredningens analys inte överstiga 75 procent av kommunens genomsnittsnittskostnad 
per elev.  

Detta blev senare den socialdemokratiska regeringens förslag i proposition 1994/95:157. Ylva 
Johansson var statsråd med ansvar för grundskolan i utbildningsdepartementet.  

Bara några år senare, fortfarande med Ylva Johansson som skolminister ändrades dock 
ersättningen till den modell vi har idag. De fristående skolorna skulle nu få 100 procent av den 
kommunala genomsnittskostnaden per elev. Det var när denna ersättningsmodell började 
tillämpas som koncernskolornas tillväxt tog fart. utan det beslutet skulle vår skolmarknad idag ha 
sett radikalt annorlunda ut.  

I utredningen En mer likvärdig skola (SOU 2020:28) föreslås ett reformerat skolval i syfte att 
minska segregation och främja en allsidigt social sammansättning i skolorna. Ett sådant skulle 
jämna ut förutsättningarna mellan kommunala och fristående skolor, men även i ett sådant 
system kvarstår de kommunala huvudmännens ensidiga ansvar för skolutbudet över tid och på 
varje plats i kommunen. I utredningen visas med två scenarier hur detta större ansvar motsvarar 
en merkostnad för kommunerna på mellan 8 och 10 procent.  

I ett scenario där skolvalet tillåts fortsätta främja segregation och motverka allsidig social 
sammansättning måste också annorlunda förutsättningar i form av olika elevunderlag tas in i 
kalkylen. Då är en differentiering i samma härad som användes på 90-talet nödvändig, alltså att 
friskolorna skulle få storleksordningen 75-85 procent av de kommunala skolornas ersättning. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka kommunala och fristående skolhuvudmäns olika ansvar och 
förutsättningar avspeglas i skollagen så att kommunala skolor ges högre ersättning.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G15 
Krav på skolverksamhet 
Fruängens S-förening 
 
Den svenska skolan har under decennier plågats av nyliberala experiment som bland annat lett till 
betygsinflation, överetablering av skolor, minskade kunskaper hos eleverna och ökad stress och 
administration hos lärare och annan personal inom skolväsendet. Friskolor kan idag etablera sig 
till synes utan krav på lämpliga lokaler. Vidare kan de göra vinst på bland annat skära i för skolan 
viktiga funktioner som studie- och yrkesvägledning, skolhälsa, bibliotek med mera. Till detta går 
skattepengar och än värre elevers skoltid. 

För att garantera att alla elever i Sverige ska få en likvärdig och kvalitativ utbildning krävs därför 
att vissa krav sätts på skolor, både redan etablerade och de som söker att etableras framöver: 

1. Det måste finnas tillgång till skolmatsal, idrottssalar och laborationssalar, skolgård, bibliotek 
och för lektioner lämpliga klassrum. 

2. På skolan måste det finnas utöver behöriga lärare: studie- och yrkesvägledare, skolkuratorer, 
skolsköterskor, speciallärare, matsalspersonal, vaktmästare, IT-personal och bibliotekarier 

Detta borde kunna anses vara ett minimum av vad krav som kan ställas på en skola. Utöver detta 
minimum bör även personal såsom skolläkare, skolpsykolog och administrativ personal knytas. 
 

 

Vi yrkar att 

1. socialdemokraterna ska verka för att lagstadga om minimikrav på en skolas verksamhet enligt 
följande: 

- Det måste finnas tillgång till skolmatsal, idrottssalar och laborationssalar, skolgård, bibliotek och 
för lektioner lämpliga klassrum. 

- På skolan måste det finnas utöver behöriga lärare: studie- och yrkesvägledare, skolkuratorer, 
skolsköterskor, speciallärare, matsalspersonal, vaktmästare, IT-personal och bibliotekarier 

- Utöver detta bör även personal såsom skolläkare, skolpsykolog och administrativ personal 
knytas 

2. socialdemokraterna ska verka för att den fria etableringsrätten för friskolor avskaffas och att 
den offentliga skolhuvudmannen ges i uppdrag att fatta beslut om nyetablering av friskolor  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G16 
Med rätt att undervisa kostnadsfritt 
HBTs Stockholm, SSU 25+ 
 
Det är ingen som har missat att det råder lärarbrist i Sverige. Under Alliansregeringen och Jan 
Björklunds skolpolitik förlängdes lärarutbildningen och lärarlegitimationen infördes. De längre 
studierna innebär högre studieskulder för de som vill bli lärare. Det som dock går många förbi är 
det faktum att det även kostar pengar att efter utbildningen skaffa en lärarlegitimation. För att få 
sätta betyg i svensk skola måste du inneha en lärarlegitimation. För att få en lärarlegitimation 
måste du skicka in en kopia på ditt examensbevis samt betala en handläggningsavgift på 1500 kr 
till Skolverket för att de ska behandla din ansökan. Denna handläggningsavgift blir som en 
straffavgift för de som faktiskt vill arbeta i svensk skola. Den som sedan vill läsa in ytterligare ett 
ämne att undervisa i måste i så fall göra en ny ansökan till Skolverket och betala ytterligare 1500 
kr i handläggningsavgift.  

En skulle kunna tänka sig att de 1500 kr som erläggs till Skolverket skulle utmynna i ett fint tryckt 
diplom som visar att du har rätt att undervisa och sätta betyg men verkligheten ser annorlunda ut. 
För 1500 kr får du från Skolverket två ynka pdf-filer i din mejlinkorg som beskriver att du har en 
lärarlegitimation och sedan en tillhörande behörighetsförteckning över vilka ämnen du har rätt att 
sätta betyg i.  

Många som ansöker om lärarlegitimation är nyutexaminerade och har levt på studielån under flera 
år. De har fått sitt första lärarjobb men kanske inte fått sin första lön ännu eftersom de flesta 
skolor tillämpar ferietjänst för lärare och terminerna börjar då i augusti och januari. Möjligheten 
att söka lärarlegitimation blir då en klassfråga; de som har råd att söka lärarlegitimation direkt 
efter studierna blir de som får jobb med en skälig ingångslön. De som inte har råd får arbeta som 
olegitimerade lärare för en lägre ingångslön.  

Handläggningsavgiften för lärarlegitimationen blir en straffavgift för de som vill arbeta som 
lärare. För att få fler behöriga lärare i Sverige så måste samhället bidra till att alla som tar 
lärarexamen får en kostnadsfri lärarlegitimation. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att handläggningsavgiften för ansökan om lärarlegitimation 
ska avskaffas.  

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen i sin helhet.  

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G17 
Mot en jämlikare skola, ta bort kötiden 
Alina S-kvinnoklubb 
 
Nyligen släpptes utredningen om en mer likvärdig skola där ett av förslagen för att nå en sådan är 
att ta bort kötiderna. Skolan är en central del i samhället där barn oavsett kön, klass, religion eller 
etnicitet ska möta varandra. Tyvärr spelar barnens bakgrund en stor roll när det kommer till vilka 
skolor barnen sen hamnar i. Samtidigt placeras en del barn redan som nyfödda i kö till attraktiva 
skolor. Möjligheten av göra det är givetvis bra för de vårdnadshavare som vill se sitt barn gå i en 
viss typ av skola med en viss typ av klasskamrater. Annorlunda ser det ut för de barn vars 
vårdnadshavare som inte haft möjlighet till att vara lika välinformerade. 

Skolsegregationen är en av samhällets viktigaste frågor - skolan är med och formar nästa 
generations medborgare och för att uppnå ett sammanhållet samhälle krävs det att barn från olika 
delar av det också får mötas. Ett steg på vägen för att nå den jämlikare skolan vi eftersträvar är att 
ta bort kötiden - låt barnen komma till skolorna på likvärdiga villkor. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att kötid inte får användas som urvalsmetod till skolan. 

2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G18 
Reformering av det svenska skolsystemet 
Kungsholmens s-förening 
 
Utbildning är en nyckelfråga för jämlik välfärd 

Trettio procent av alla 20-åringar saknar en fullföljd gymnasieutbildning. Att få ett arbete utan 
gymnasieexamen är svårt och väntas bli ännu svårare i framtiden. Utbildningssystemet måste 
inriktas på att skapa ökad jämlikhet och utjämna de olika förutsättningar hos eleverna som beror 
på hemförhållanden och studiemiljö. 

För att uppnå ökad jämlikhet och minskad segregation måste utbildningssystemet ha en hög 
utbildningskvalitet för alla studerande och bli mer inriktat på att bidra till jämlikhet i samhället 
och jämställdhet mellan könen. Förbättrad och utvidgad utbildning på flera nivåer är i själva 
verket en förutsättning för många andra reformer som behövs i Sverige. Utbildningsministern har 
den 27 april 2020 tagit emot utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och 
förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28”. Utredningens förslag skapar en grund för en mer 
jämlik utbildning 

som minskar klassklyftor, regionala olikheter och etnisk segregation. Vi anser att den visar på 
nödvändiga men inte tillräckliga förändringar som behövs i det svenska utbildningsväsendet. 
Anpassning av utbildningen för att öka jämlikheten kommer säkert att kräva ökade anslag, men 
kommer också att ge stora vinster på en mängd områden. Det har visat sig att tidiga insatser på 
utbildningsområde är en utomordentligt god affär – mänskligt och ekonomiskt. Det är mycket 
dyrare att vänta med satsningar tills utanförskapet övergått i psykisk ohälsa, självskadebeteende, 

drogmissbruk, (gäng)kriminalitet, osv. Insatser mot sådant blir riktigt dyrt. 

Invandrade personer har i många fall hög utbildning som inte är dokumenterad på grund av 
krisartade förhållanden i deras hemländer eller utbildning som inte är tillräckligt anpassad till 
svenska krav och förhållanden, typ ingenjörer, veterinärer, jurister, lärare. Detta kan lösas genom 
snabbutbildning i svenska, ytterligare resurser till validering av utländska examina och 
kompletteringsutbildning avseende svenska krav. Alla nyanlända invandrare som saknar läs- och 

skrivkunskaper måste få grundskoleutbildning som därför bör göras obligatorisk. Utredningens 
förslag innefattar flera av dessa idéer. 
 

 

Vi yrkar att 

1. socialdemokratiska partiledningen tar till sig utredningens förslag och söker få maximalt stöd 
för dem i riksdagen för att så snart som möjligt genomföra dem som en del av skolväsendets 
reformering.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G19 
Samtliga skolor under demokratiskt huvudmannaskap 
Socialdemokratiska Skolföreningen 
 
Ytligt sett fungerar valfriheten i förskola och skola på samma sätt som i primärvården. Det råder 
etableringsfrihet för företagen och vi väljer själva vilken skola eller vårdcentral vi vill gå till. Alla 
verksamheter är reglerade i lag. Kanske är det likheterna som gör att de uppenbara skillnaderna så 
sällan uppmärksammas. 

Landsting är enligt lag skyldiga att skriva avtal med privata utförare som driver vårdcentraler. 
Detta regleras i hälso- och sjukvårdslagen och i lagen om valfrihetssystem (LOV). För skola och 
förskola är det tvärtom. Där finns ingen avtalsrelation alls. Detta får stora konsekvenser. 

Vårt system kräver att regionen tar fram ett avtal som reglerar ersättning och villkor för 
vårdcentraler. Alla vårdcentraler skriver på samma avtal. I ett sådant ställs krav på relevanta 
faktorer som kompetens, utbildning, meddelarfrihet, underleverantörer och villkor för 
uppsägning om avtalet inte följs. Landstinget kan agera direkt om verksamheten missköts och 
någon bryter mot avtalet. Medborgaren kan gå till regionen eller sin regionpolitiker och kräva 
åtgärder om något fungerar dåligt. Detta oavsett om vårdcentralen drivs privat eller av 
landstinget. I sista hand kan medborgaren rösta på politiker som ändrar avtalet. 

När det gäller skolor och förskolor fungerar det inte så. Här finns inga avtal och kommunens 
ansvar stannar vid att betala ut skolpeng och att se till att det finns plats för alla. Konsekvenserna 
av det är stora. I stället för ett avtal att hänvisa till blir det Skolinspektion och lagtolkning vid 
missförhållanden. Den medborgare som är missnöjd kan inte gå via politiken och kräva åtgärder 
om det handlar om en friskola. Det finns ingen anledning att hantera de två välfärdsområdena på 
så olika sätt. 

Systemet där privata företag är huvudmän för skattefinansierad verksamhet måste ersättas med 
ett där alla skolor ligger under ett demokratiskt kontrollerat huvudmannaskap. 

Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska ta fram ”beslutsunderlag som kan skapa 
förutsättningar för statligt huvudmannaskap”. Oavsett vad utredningen kommer fram till och 
vilka politiska kompromisser som görs måste Socialdemokraterna tydligt ta ställning för ett 
huvudmannaskap under demokratisk kontroll. Modellen med privata utförare under ett allmänt 
och demokratiskt styrt huvudmannaskap är dessutom beprövad i regionerna vilket gör att 
startsträckan för en reform bör kunna hållas kort. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att fristående skolor inordnas under samma demokratiskt 
styrda huvudmannaskap som de offentligt drivna skolorna, oavsett om det är staten eller 
kommunerna som är huvudman för dessa. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen i sin helhet.  

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G20 
Skolbibliotek 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 
Det är viktigt att Socialdemokraterna i de politiska besluten visar att vi tänker på alla medborgares 
möjligheter. Är man barn till fattiga föräldrar eller barn till välutbildade föräldrar ska det faktumet 
inte göra skillnad. 2016 motionerade jag om att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek och det 
ska gälla hela landet. Vi är långt ifrån det målet.  

För närvarande har endast 37% av alla skolelever , i privata och kommunala skolor, i hela landet 
tillgång till bemannade skolbibliotek. Det är inte värdigt Sverige som kan mycket bättre.  

Kungliga Biblioteket, som ansvarar för all skolbiblioteksstatistik, definierar från 2014/2015 ett 
skolbibliotek ”som en organisation med minst 20 timmars bemanning per vecka.” Minst 20 
timmar bemanning med utbildad personal är alltså det minimum som krävs för att den viktiga 
verksamheten ska kunna leva upp till skollagen och bibliotekslagen och ge alla skolelever lika 
möjligheter. Internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek gör skillnad.  

I Stockholms kommun saknar ca 21 000 elever eller 27% av alla elever i den kommunala 
grundskolan tillgång till skolbibliotek som är bemannade 20 timmar eller mer per vecka. Av dessa 
elever saknas uppgifter för ca 4 000 elever. I Stockholms kommunala gymnasier saknar ca 10 % 
av eleverna tillgång till bemannade skolbibliotek. Har inte lyckats få fram statistik för de privata 
skolorna. Tyvärr ser vi hur bristen på kunskap och bildning fortfarande är en klassfråga. 
Forskning visar att de barn och unga som inte klarar av att komma vidare till gymnasieskolan 
relativt lätt hamnar i kriminalitet. Nu får det väl ändå vara stopp. Socialdemokraterna bör 
medvetet och målinriktat satsa på skolan, kulturen och litteraturen. Lägg inte över för mycket 
ekonomiskt ansvar på kommunerna. Staten behöver träda in och garantera att barn och unga 
klarar av skolan och har tillgång till bemannade skolbibliotek. Att kunna läsa och orientera sig 
genom text är grunden för fria medborgare i ett demokratiskt samhälle.  

Skolbibliotekens och skolbibliotekariernas uppdrag är bland annat att stödja elevers lärande och 
stimulera intresset för läsning och litteratur vilket understryks i aktuella lagar, kursplaner och 
läroplaner. Skolbiblioteken är, trots detta, inte ett prioriterat område inom lärare-och bibliotekarie 
utbildningarna. Det visar aktuella undersökningar som genomförts av Kungliga biblioteket och 
Nationella skolbiblioteksgruppen.  

Skolverket är den myndighet som bör tilldelas uppdraget att ansvara för att skolbiblioteken 
utvecklas vid skolenheterna i landet.  

Regeringen har samtidigt med vår motion tillsatt en skolbiblioteksutredning ”Tillgången till 
skolbibliotek ska bli mer likvärdig” som helt ligger i linje med vår motion, och ska vara klar om 
ett år. Sen följer remissarbete och beslut kan dröja ända till 21/22. Ett val kommer däremellan 
och det kan dröja med besluten. Vi kvarstår vid motionen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna som parti ska verka för att alla skolbarn i landet ska ha tillgång till 
bemannade skolbibliotek i enlighet med lagens mening, 

2. Socialdemokraterna som parti ska verka för att lärarutbildning och bibliotekarieutbildning ges 
uppdrag att tillsammans utveckla ett tydligt samarbete med fokus på skolbibliotekets pedagogiska 
uppdrag och roll i elevernas kunskapsarbete. Målet ska vara att lärare och bibliotekarier under 
utbildningen lär sig att samarbeta för att stimulera elevers läsning och kunskapsarbete 



3. Socialdemokraterna som parti ska verka för att Skolverket ges uppdraget att nationellt ansvara 
för skolbiblioteken som ska etableras i enlighet med gällande lagar och att myndigheten tilldelas 
särskilda resurser för att anpassa och utveckla skolbiblioteken och stimulera särskilda lösningar 
för skolor som befinner sig i förorter, glesbygd, landsbygd och storstad. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen.  

5. Socialdemokraterna i Stockholm beslutar sända in motionen till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G21 
Slopa avgift för lärarlegitimation 
Socialdemokratiska Skolföreningen 
 
Med rätt att undervisa - kostnadsfritt  

Det är ingen som har missat att det råder lärarbrist i Sverige. Under Alliansregeringen och Jan 
Björklunds skolpolitik förlängdes lärarutbildningen och lärarlegitimationen infördes. De längre 
studierna innebär högre studieskulder för de som vill bli lärare. Det som dock går många förbi är 
det faktum att det även kostar pengar att efter utbildningen skaffa en lärarlegitimation. För att få 
sätta betyg i svensk skola måste du inneha en lärarlegitimation. För att få en lärarlegitimation 
måste du skicka in en kopia på ditt examensbevis samt betala en handläggningsavgift på 1500 kr 
till Skolverket för att de ska behandla din ansökan. Denna handläggningsavgift blir som en 
straffavgift för de som faktiskt vill arbeta i svensk skola. Den som sedan vill läsa in ytterligare ett 
ämne att undervisa i måste i så fall göra en ny ansökan till Skolverket och betala ytterligare 1500 
kr i handläggningsavgift.  

En skulle kunna tänka sig att de 1500 kr som erläggs till Skolverket skulle utmynna i ett fint tryckt 
diplom som visar att du har rätt att undervisa och sätta betyg men verkligheten ser annorlunda ut. 
För 1500 kr får du från Skolverket två ynka pdf-filer i din mejlinkorg som beskriver att du har en 
lärarlegitimation och sedan en tillhörande behörighetsförteckning över vilka ämnen du har rätt att 
sätta betyg i.  

Många som ansöker om lärarlegitimation är nyutexaminerade och har levt på studielån under flera 
år. De har fått sitt första lärarjobb men kanske inte fått sin första lön ännu eftersom de flesta 
skolor tillämpar ferietjänst för lärare och terminerna börjar då i augusti och januari. Möjligheten 
att söka lärarlegitimation blir då en klassfråga; de som har råd att söka lärarlegitimation direkt 
efter studierna blir de som får jobb med en skälig ingångslön. De som inte har råd får arbeta som 
olegitimerade lärare för en lägre ingångslön.  

Handläggningsavgiften för lärarlegitimationen blir en straffavgift för de som vill arbeta som 
lärare. För att få fler behöriga lärare i Sverige så måste samhället bidra till att alla som tar 
lärarexamen får en kostnadsfri lärarlegitimation. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att handläggningsavgiften för ansökan om lärarlegitimation 
ska avskaffas.  

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen i sin helhet.  

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G22 
Statligt huvudmannaskap för skolan 
Socialdemokratiska Skolföreningen, Hammarby Norra s-förening 
 
När grundskolan kommunaliserades 1991, vilket bl a innebar att den statliga regel- och 
resursstyrningen ersattes med mål- och resultatstyrning och att kommunerna fick det ekonomiska 
ansvaret för skolan, var det många av oss som hoppades att det skulle innebära ökat 
medborgerligt inflytande, mindre byråkrati och större professionellt handlingsutrymme för lärare 
och skolledare.  

En av de viktigaste orsakerna till kommunaliseringen var just att lärarna och rektorerna genom 
ökad organisatorisk frihet skulle få möjlighet att utveckla och förbättra undervisningen så att den 
bättre skulle passa den blandade, heterogena elevgruppen i den sammanhållna skolan. Staten 
skulle endast sätta ramarna och dessa ramar skulle garantera likvärdigheten.  

Den mål- och resultatstyrda skolan innebar dock långt större utmaningar än vi kanske först hade 
förstått. Med mål- och resultatstyrningen kom t ex också ett kunskapsrelaterat betygssystem och 
kravet på att samtliga elever skulle klara godkändgränserna i svenska, matematik och engelska för 
att kunna gå vidare. Detta medförde i sin tur ytterligare krav på att hitta former för en 
undervisning som tillgodosåg alla barns behov.  

Resultatstyrningen öppnade även upp för skolval, skolpeng, fristående aktörer och en allmän 
marknadisering av skolan. Plötsligt skulle medlen för skolan räcka till marknadsföring, små 
kostsamma skolenheter och aktieutdelningar.  

Samtidigt lämnade vi industrisamhället och gick in i kunskapssamhället, vilket medförde att det i 
praktiken blev obligatoriskt att gå vidare till gymnasiet för att ha en chans på arbetsmarknaden. 
Det ökade naturligtvis kraven på skolan ytterligare.  

Idag kan vi konstatera att kommunaliseringen med sin mål- och resultatstyrning inte blev vad vi 
hade hoppats. Lärarnas yrkesskicklighet fick inte möjlighet att utvecklas så som tanken var och 
därmed heller inte våra barns och ungas lärande. Istället har vi fått sjunkande skolresultat, 
sjunkande likvärdighet men ökande segregation.  

Skolan har tidvis befunnit sig i fritt fall. Allt för många av de huvudmän som svensk skola har 
idag (nästan trehundra kommunala plus cirka sexhundra enskilda) har tyvärr inte klarat att 
fullgöra det komplexa uppdrag som skolan innebär, eleverna har istället varit utlämnade till högst 
skiftande ambitioner och förutsättningar. Staten har måst gripa in och styra upp gång på gång, 
både vad gäller regler och resurser. Och samtliga utredningar kring skolan som gjorts under 
senare år har kommit fram till att statens ansvar för skolan måste öka ytterligare. (1) 

Att staten gripit in har varit nödvändigt och bra, men det har inneburit att den s k dubbla 
styrningen av skolan har ökat påtagligt under senare år och därmed har styrningen av skolan blivit 
allt otydligare. De statliga kraven har blivit allt fler och allt mer detaljerade, men det är fortfarande 
kommuner och enskilda som är huvudmän och ansvariga för finansieringen. Och tyvärr är det 
sällan elevernas behov som styr dessa huvudmäns prioriteringar. Skolan slits sönder av kraven 
från staten och ointresset och oförmågan hos huvudmännen.  

Skolan är en av samhällets nyckelinstitutioner, den får aldrig slarvas med. Den skola vi behöver 
idag i det kunskapsintensiva samhället ställer långtgående krav på tydlig och långsiktig styrning 
liksom ett mycket tydligt ansvarstagande. Vi behöver en huvudman för skolan som vi kan lita på, 
en huvudman som vi kan vara säkra på sätter elevens bästa främst och ser skolan som det 
prioriterade område det måste vara. Socialdemokratiska Skolföreningen menar därför att det är 



dags för ett statligt huvudmannaskap. Skolan är en nationell angelägenhet. Skolan är en del av ett 
lands infrastruktur. Den ska ge alla barn och unga i Sverige samma chanser och möjligheter. 

Enligt Januariöverenskommelsen från 2019 ska ett "beslutsunderlag som kan skapa 
förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan tas fram". Vi har i maj 2020 ännu inte sett 
direktiven till utredningen, men vi i Socialdemokratiska Skolföreningen välkomnar detta initiativ.  

Dock befarar vi att när man i JÖ talar om att ett underlag för statligt huvudmannaskap ska tas 
fram, att man endast avser att utreda frågan hur dagens kommunala skolor ska kunna bli statliga. 
Med tanke på nuvarande systems oförmåga att skapa en likvärdig icke-segregerad skola, så menar 
vi att det skulle vara ett stort misstag om endast kommunala skolor fick statligt huvudmannaskap. 
Vi menar att samtliga skolformer i Sverige bör ha ett offentligt allmänt huvudmannaskap.  

Det handlar om insyn och demokratiskt ansvar, om möjlighet för politiken att gripa in och om 
medborgarens möjlighet att ställa politiken till ansvar. Vi tänker oss en modell som fungerar 
ungefär som primärvården. Ytligt sett fungerar det likadant där med etableringsfrihet och 
valfrihet, men det är regionen som är huvudman.  

(Not 1) Se t ex 
https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling
-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf 
https://www.sns.se/artiklar/policyideer-for-svensk-skola/ 
https://www.regeringen.se/498b68/contentassets/fcf0e59defe04870a39239f5bda331f4/en-mer-
likvardig-skola--minskad-skolsegregation-och-forbattrad-resurstilldelning-sou-202028 

https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2017/03/2017_1-Dags-f%C3%B6r-
ompr%C3%B6vning.pdf 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna tar ställning för ett statligt huvudmannaskap för såväl kommunala som 
fristående skolor  

2. Socialdemokraterna tar fram ett eget beslutsunderlag inför behandlingen av den utredning som 
ska ta fram "förutsättningar för statligt huvudmannaskap” vilket beslutats i Januariavtalets punkt 
54. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen i sin helhet.  

4. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G23 
Stärk elevers rättigheter – gör sex- och samlevnadsundervisning till ett eget 
kunskapsområde 
Södra kvinnoklubben 
 
Sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter (så kallade SRHR-frågor) omfattar 
varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att ha ett säkert sexualliv och 
kunna bestämma över sin egen kropp. Kunskap är en viktig förutsättning för att kunna utöva 
rättigheterna. 

Sex- och samlevnadsundervisningen måste förbättras i skolorna.  

Rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017, 
Folkhälsomyndigheten, visar att 19 procent uppger att skolans sex- och samlevnadsundervisning 
har gett dem den kunskap de behöver, fler män (22 procent) än kvinnor (16 procent). En knapp 
tredjedel (29 procent) ansåg att undervisningen inte gett dem tillräcklig kunskap, och 26 procent 
har skaffat den kunskap de behöver på annat sätt.  

Ett grundfundament för det svenska skolväsendet är likvärdighet. Att alla barn och ungdomar i 
Sverige ska få ungefär samma kunskap och ha samma förutsättningar för lärande oavsett var i 
landet man bor eller vilken skola man går i. Skolinspektionen granskade under hösten 2017, på 
uppdrag av regeringen, kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Granskningen genomfördes innan 
#MeToo-debatten. Skolinspektionen ser allvarligt på fynd vilka visar att endast ett fåtal av de 
besökta skolorna gör en tydlig koppling mellan sex och samlevnad och skolans övergripande 
värdegrundsarbete. Brister i sammankopplingen riskerar att skolor missar åsikter som strider mot 
värdegrunden. Sexuella trakasserier och övergrepp i skolan som elever beskriver i upprop som 
#tystiklassen och #räckupphanden vittnar i sin tur om att situationen kan leda till kränkningar 
och diskriminering. 

Många av de intervjuade lärarna känner sig obekväma med själva området sex och samlevnad, 
upplever att de inte vet hur de ska hantera laddade diskussioner som strider mot värdegrunden. 
Granskningen visar att tre av fyra rektorer inte följer upp lärarnas kompetens för att undervisa 
om sex och samlevnad. Att den övervägande majoriteten av lärarna inte får kompetensutveckling 
inom området. Vidare fann man stora brister i undervisningen om normer och HBTQ. Tidigare 
undersökningar vars resultat står sig än idag visar att sex- och samlevnadsundervisningen i många 
fall ges oregelbundet eller begränsas till enstaka temadagar.  

Sexualitet och reproduktiv hälsa är ett av elva nationella folkhälsopolitiska målområden. Sexuell 
hälsa är också en mänsklig rättighet vilket ska innebära att elever erbjuds en kvalitativ sex- och 
samlevnadsundervisning som medför att de kan göra informerade val om sin sexualitet. Idag 
finns dessvärre ingen preciserad definition av kunskapsområdet sex och samlevnad. Av 
läroplanerna för grundskolan och grundsärskolan framgår att sex och samlevnad är ett av de 
ämnesövergripande kunskapsområden som ska integreras i undervisningen i olika ämnen. Och att 
rektor ansvarar för att det sker.  

Skolinspektionens fann dessvärre vid sina besök att tidigare väl kända problem kvarstår; att det 
ofta saknas en samsyn kring vem som undervisar om sex och samlevnad i olika ämnen. Och att 
gymnasieelever som inte läser naturkunskap kan gå miste om de sex- och samlevnadsfrågorna 
som specifikt tas upp i denna kurs.  

Sex- och samlevnad är ett kunskapsområde som i dagens skola inte är ett eget ämne. Tidigare 
granskningar visar tydliga tecken på stor variation i sex- och samlevnadsundervisningen inom och 
mellan skolor, vilket pekar mot bristande likvärdighet. Att undervisningen kan vara beroende av 



bostadsort och lärare som är eldsjälar. Situationen signalerar att elever riskerar att inte få sina 
rättigheter tillgodosedda gällande sex och samlevnadsundervisning. Spretigheten visar tydligt att 
det krävs ett nytag i frågan. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna tar ett krafttag för sex- och samlevnad som ett eget kunskapsområde, 

2. motionen sänds vidare till Socialdemokratiska riksdagsgruppen,  

3. sex- och samlevnadsundervisning ska vara ett obligatoriskt skolämne,  

4. sex- och samlevnadsundervisning ska bygga på kunskap om makt, jämställdhet och våld,  

5. undervisningen ska ha ett kunskapsunderbyggt och kritiskt förhållningssätt till porr,  

6. Skolverket bör få ett permanent uppdrag att arbeta med fortbildning för lärare om sex- och 
samlevnad. 

7. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G24 
Stöd utredning om reformering av det svenska skolsystemet 
STS Stockholm, Kungsholmens s-förening 
 
Utbildning är en nyckelfråga för jämlik välfärd. Trettio procent av alla 20-åringar saknar en 
fullföljd gymnasieutbildning. Att få ett arbete utan gymnasieexamen är svårt och väntas bli ännu 
svårare i framtiden. Utbildningssystemet måste inriktas på att skapa ökad jämlikhet och utjämna 
de olika förutsättningar hos eleverna som beror på hemförhållanden och studiemiljö.  

För att uppnå ökad jämlikhet och minskad segregation måste utbildningssystemet ha en hög 
utbildningskvalitet för alla studerande och bli mer inriktat på att bidra till jämlikhet i samhället 
och jämställdhet mellan könen. Förbättrad och utvidgad utbildning på flera nivåer är i själva 
verket en förutsättning för många andra reformer som behövs i Sverige. Utbildningsministern har 
den 27 april 2020 tagit emot utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och 
förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28”. Utredningens förslag skapar en grund för en mer 
jämlik utbildning som minskar klassklyftor, regionala olikheter och etnisk segregation. Vi anser att 
den visar på nödvändiga men inte tillräckliga förändringar som behövs i det svenska 
utbildningsväsendet.  

Anpassning av utbildningen för att öka jämlikheten kommer säkert att kräva ökade anslag, men 
kommer också att ge stora vinster på en mängd områden. Det har visat sig att tidiga insatser på 
utbildningsområde är en utomordentligt god affär – mänskligt och ekonomiskt. Det är mycket 
dyrare att vänta med satsningar tills utanförskapet övergått i psykisk ohälsa, självskadebeteende, 
drogmissbruk, (gäng)kriminalitet, osv. Insatser mot sådant blir riktigt dyrt. 

Invandrade personer har i många fall hög utbildning som inte är dokumenterad på grund av 
krisartade förhållanden i deras hemländer eller utbildning som inte är tillräckligt anpassad till 
svenska krav och förhållanden, typ ingenjörer, veterinärer, jurister, lärare. Detta kan lösas genom 
snabbutbildning i svenska, ytterligare resurser till validering av utländska examina och 
kompletteringsutbildning avseende svenska krav. Alla nyanlända invandrare som saknar läs- och 
skrivkunskaper måste få grundskoleutbildning som därför bör göras obligatorisk.  

Utredningens förslag innefattar flera av dessa idéer. Vi vill därför att socialdemokratiska 
partiledningen tar till sig förslagen och söker få maximalt stöd för dem i riksdagen för att så snart 
som möjligt genomföra dem som en del av skolväsendets reformering. 
 

 

Vi yrkar att 

1. den socialdemokratiska partikongressen 2021 tar till sig utredningens förslag  

2. partiledningen söker få maximalt stöd för förslagen i riksdagen för att så snart som möjligt 
genomföra dem som en del av skolväsendets reformering.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G25 
Sänk ersättningen till vinstdrivande skolor 
Hägerstens S-förening 
 
Likvärdigheten i den svenska skolan går åt fel håll. Skillnaderna mellan olika skolor och mellan 
elevers skolresultat har vuxit markant sedan slutet av 90-talet. Resultatskillnaden mellan skolor 
har fördubblats sedan millennieskiftet och fram till 2016. Idag har vi i Sverige en situation där 
elevernas socioekonomiska bakgrund har fått allt större betydelse för elevernas resultat i skolan. 
Även skillnaden mellan skolor har ökat. Detta gäller såväl att elevsammansättningen blivit alltmer 
uppdelad utifrån socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund samt att betygsskillnaderna 
ökat mellan olika skolor. Vilken skola en elev går i har fått större betydelse för hur det går för 
eleven.  

I skollagen slås det emellertid fast att skolan ska vara likvärdig samt sträva efter att kompensera 
för elevers olika bakgrund och förutsättningar i livet.  

En mer jämlik skola där alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund ges förutsättningar för att 
lyckas i livet är en viktig förutsättning för ett jämlikt samhälle. En av socialdemokratins viktigaste 
uppgifter måste vara att arbeta för att svensk skola återigen ska bli en likvärdig skola för alla barn. 
Flera steg behöver tas för att uppnå detta.  

Till att börja med bör fokus ligga på förändringar som kan genomföras på kort sikt. En av de 
mekanismer som driver på skolsegregationen är att resurser riktas fel då kommunala skolor och 
friskolor kompenseras lika. Inom det nuvarande systemet tillåts friskolor göra vinst på 
skattefinansierad skola medan kommunala skolor ofta har ett tyngre elevunderlag.  

En vinstdrivande friskola kan välja ett mer fördelaktigt antal elevplatser som säkrar fyllda klasser, 
etablera sig i områden där man anser elevunderlaget lönsamt samt står utan ansvar att hantera 
svängningar i elevunderlaget och kan istället avveckla sin verksamhet där kommunen blir ansvarig 
att erbjuda plats åt dessa elever.  

I Björn Åstrands utredning En likvärdig skola från 2020 presenteras ett antal förslag för att 
minska skolsegregationen. Ett av förslagen syftar till att kommunala skolor ska kunna 
kompenseras utifrån att kommunen har ett större ansvar än friskolorna. En kommunal skola har 
ett ansvar att erbjuda alla barn en skolplats samt ha beredskap för att ta emot nya elever. Detta är 
inte fallet för friskolor som idag får ett genomsnitt av en kommunal huvudmans kostnader. Det 
är därmed rimligt att kommunala skolor kompenseras för de ökade kostnader som detta ansvar 
medför för att öka likvärdigheten i den svenska skolan. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att förändra resursfördelningen så att kommunala skolor 
kompenseras utifrån beredskapsuppdraget att i alla lägen ta emot nya elever 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den till 
Socialdemokraternas partikongress 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G26 
Ta bort etableringsfrihet för fristående skolor 
Socialdemokratiska Skolföreningen, Tanto-Zinkens s-förening 
 
I dag är det kommunen som är huvudansvarig för sin skolorganisation. Samtidigt är det staten, 
genom Skolinspektionen, som beslutar om tillstånd för nyetablering av fristående skolor och det 
är marknaden som styr vilka elever som ska gå i dem. 

Skolinspektionen har varit mycket generös med tillståndsgivningen trots att kommunerna i många 
fall har varnat för överetablering och negativa konsekvenser för ekonomi och segregation. När 
det gäller gymnasieskolan har detta uppmärksammats och regeringen har tillsatt en utredning om 
hur dimensionering och planering ska kunna förbättras, men problemen är stora också i 
grundskolan. 

När de vinstdrivna skolbolagen får tillstånd att starta grundskolor etablerar de sina skolor där de 
har störst möjligheter att fylla sina elevplatser med studiemotiverade elever med goda 
förutsättningar, inte där behovet av nya skolor är störst. Med studiemotiverade elever kan de hålla 
nere lärartätheten och ändå få goda kunskapsresultat. Det är framför allt så, genom att spara på 
lärarna, som de får möjlighet att göra vinst. Inom gymnasieskolan etablerar de sig allra helst inom 
yrkesprogramssegmentet där programpengen är störst, inte sällan maximerar de vinsterna där 
genom att hålla nere fasta kostnader för utrustning utöver lägre lärartäthet. Vinstmöjligheterna 
styr skoletableringarna, inte elevernas och samhällets behov. Kommunerna som har det yttersta 
ansvaret för att alla elever får den skola de har rätt till kan inte planera sin skolorganisation 
rationellt och långsiktigt. De måste anpassa sig till de förutsättningar som marknaden och de 
vinstdrivna skolbolagen skapat. 

I framförallt storstadsområdena trängs de offentligt drivna skolorna tillbaka. I Stockholm gick 40 
procent av eleverna ut årskurs nio från en fristående skola 2019. Frågan måste ställas: Hur liten 
andel offentligt skrivna skolor kan vi ha om vi ska kunna säga att vi har en gemensamt planerad 
och organiserad grundskola. 

Kommunerna ska ha den slutliga beslutanderätten om skoletableringar för att kunna planera sin 
skolorganisation med långsiktig samhällsnytta och likvärdighet i fokus. Skoletableringar ska vara 
ställda under demokratisk kontroll även på kommunal nivå. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att den offentliga (kommunala. huvudmannen för skolan ska 
ha ansvar för och beslutsmakt över planering och etablering av skolor, oavsett driftsform. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen i sin helhet.  

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G27 
Tryggare skola 
Herrängens s-förening, Älvsjö Herrängens kvinnoklubb 
 
Många barn känner oro och otrygghet i skolan. Alltför många blir ”hemmasittare” och vägrar gå 
till skolan. Detta är ett stort problem för barnets framtid. Föräldrar och skola står maktlösa i 
försök att få barnen tillbaka till skolan. Vad beror denna oro och otrygghet på? Vid skolbesök 
och andra undersökningar visar det sig att många av barnen på rasterna är mest utsatta för 
mobbning och otrygghet. Det är inget att förvåna sig över då barn i mellan och högstadiet ofta 
får klara sig själva utan vuxnas närvaro och ledning just på rasterna. Det är därför oerhört viktigt 
att, då många barn befinner sig på gemensam skolgård, det finns vuxna på plats som kan se vad 
som händer och även kunna ingripa om det behövs. Vi föreslår därför att flera vuxna måste 
finnas i utemiljön på barnens raster och som ska vara till stöd och hjälp. Även rasterna är skolans 
ansvar och ingår i barnen utbildning. Det ska därför ingå i skollagen att alla skolor måste ha minst 
en vuxen per påbörjat 100-tal barn på skolgårdarna under skoldagens raster. För de flesta barn i 
lågstadiet fungerar det tillfredsställande med att pedagoger befinner sig på skolgårdarna då barn är 
där. Detta ska i allra högsta grad också gälla i mellan- och högstadiet i samtliga skolor i Sverige 
och ska ingå i den kravlista på befintliga och nybildade skolor. 
 

 

Vi yrkar att 

1. alla grundskolor måste ha minst en vuxen per påbörjat 100-tal elever på skolgården under 
rasterna.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G28 
Återför det statliga ansvaret för skolan 
Jakobson, Bernt 
 
Staten ska ta hand om skolan. Privata skolor får vara kvar, men inga bidrag från det offentliga ska 
utgå till dem. Lärarnas löner måste höjas ytterligare. Utbildningen är grunden för allt för individen 
och samhället. Staten ska stå för alla kostnader i grund- och gymnasieskolan. 
 

 

Jag yrkar att 

1. staten tar ansvaret för skolan. 

2. privata skolor får naturligtvis finnas kvar men inga offentliga bidrag ska gå till dom 

3. lärarlönerna måste höjas för att locka fler att bli lärare  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G29 
Återupprättande och utveckling och av de estetiska ämnena inom grund- och 
gymnasieskolan. 
Tanto-Zinken s-förening 
 
I dagens samhälle sker idag omfattande förändringar inom bl.a. medier & kommunikation i 
anslutning till samhälle och demokrati. Det är en av anledningarna till att de estetiska ämnena 
behöver uppdateras och utvecklas gentemot samhällets grunder.  

Det är viktigt att kunna orientera sig i samhället och förhålla sig till omvärlden och historien. 
Skolan är en institution för bildning och förberedelse inför det framtida yrkeslivet. Bildning ökar 
förutsättningarna för humanistiska värderingar och en demokratisk utveckling i samhället. 
Bildningen är jordmån för innovation och skapande, vilket är viktigt för samhällets utveckling, 
och bas för ett demokratiskt tänkande. Forskning visar hur övning i estetiska och kreativa 
verksamheter stärker inlärning av andra ämnen, såsom matematik och språk. I dagens miljö blir 
kreativa förmågor viktigare eftersom de främjar flexibilitet, innovation och allsidig förståelse. Det 
är ingen slump att näringslivet i allt högre utsträckning skriker efter arbetskraft som är utrustad 
med kreativa förmågor.  

Genom det estetiska ämnet får eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet och sitt skapande. 
Områden som är efterfrågade på dagens arbetsmarknad och i samhället i stort. Forskning pekar 
även på nyttan och nödvändigheten av de estetiska uttrycken för en människas utveckling, och de 
estetiska ämnena har en stark ställning i de länder som toppar utbildningsrankingen. Konstarterna 
bidrar därutöver med andra perspektiv på samhället i stort, och ger möjlighet att undersöka och 
diskutera demokrati och mänskliga rättigheter på nya sätt.  

Kreativitet förutsätter både kunskap och erfarenhet. Kreativitet framhålls ofta som avgörande för 
att kunna vara ex. forskare på hög nivå.  

Vi omges ständigt av t.ex. bilder och visuell kommunikation som har till syfte att informera, 
övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder 
kommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i 
samhällslivet.  

Kultur och kreativitet är idag starkt betydelsebärande samhällsfenomen som också är centrala för 
både personlig och lokal utveckling. Kultur och kreativitet får en allt viktigare roll i skilda 
verksamheters produkt- och tjänsteutveckling, liksom i olika affärsmodeller. Kulturell och kreativ 
kompetens kan även fungera som en viktig resurs för att utveckla innovationsförmågan inom 
andra fält och branscher.  

Forskning visar att undervisning i estetiska ämnen även leder till att eleverna lär sig teoretiska 
ämnen bättre. Forskningen visar också att elever mår bra av att utöva kulturella aktiviteter och  

röra på sig för att bättre träna hjärnan. Estetisk verksamhet är viktigt ur många aspekter, dels vill 
ingen leva i ett sterilt samhälle, utan vare sig musik, konst eller andra konstnärliga uttryck, dels är 
ingen människa hel utan de estetiska uttrycken. Hjärnan är ”kulturell” och behöver stimulans på 
många olika sätt för att utvecklas optimalt.  

De obligatoriska estetiska ämnen togs bort genom gymnasiereformen 2011 under den borgerliga 
regeringen. 
 

 

Vi yrkar att 



1. Återupprätta de estetiska ämnenas status så att alla elever får tillgång till och möjlighet att 
utvecklas kreativt.  

2. de estetiska ämnena uppdateras inom medier & kommunikation i anslutning till dagens 
samhälle och demokrati.  

3. Införa estetiska ämnen som obligatoriska i gymnasieskolan.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G30 
Ändra anmälningssystem till Skolinspektionen 
Socialdemokratiska Skolföreningen 
 
Många rektorer och läraren blir eller känner sig idag hotade att bli anmälda till skolinspektionen i 
såpass hög grad att det har blivit en enorm arbetsmiljöproblem.  

Enligt lärarförbundet så överdokumenterar läraren av oro för anmälningar. I Lärarförbundets 
rapport Dokumentationsbördan från april 2019 svarade 43 procent av de tillfrågade lärarna att de 
dokumenterade mer än vad de annars skulle ha gjort på grund av risken för att bli anmälda till 
Skolinspektionen. Oron för att bli anmäld är så påtaglig hos så många, att en stor andel lärare 
regelbundet överdokumenterar.  

När man blir anmäld till skolinspektionen görs en utredning som lägger ytterligare 
arbetsbelastning på en redan tungt överbelastad skola. Detta gör att bara utredningen i sig är ett 
hot mot skolan.   

Vi vet genom Lärarförbundets medlemmar att anmälningar ofta får lärare att överväga att lämna 
yrket, och det förekommer att de slutar på grund av detta. Antalet anmälningar till 
Skolinspektionen har ökat kraftigt de senaste åren. Under år 2018 hanterade Skolinspektionen 
396 anmälningar gällande lärares lämplighet och skicklighet. För sju år sedan, år 2012, var antalet 
28. Samtidigt visar statistiken att mycket få av dessa anmälningar var så allvarliga att de ledde till 
åtgärder mot en legitimerad lärare. Av de 396 anmälningarna under 2018 valde Skolinspektionen 
att ta nio ärenden vidare till Lärarnas ansvarsnämnd. Åtta av dessa ärenden har hanterats och i 
fyra fall fick läraren en varning, medan fyra ärenden avslutades utan åtgärd.  

Därför måste vi ändra anmälningssystemet till Skolinspektionen. Vi måste få ett slut på dessa 
direkta hot mot våra läraren och låta våra läraren kunna göra sitt jobb på riktigt. Utan dessa hot 
från föräldrar och påtryckningar från rädda rektorer. En anmälan borde alltid hanteras av 
huvudmannen först och endast därefter kunna överklagas till inspektionen. Många anmälningar 
skulle kunna undvikas om huvudmannen ges möjlighet att skapa en dialog mellan anmälaren och 
den berörda skolan. Skolan kan då se efter vad som är bäst för individen vilket inte 
Skolinspektionen gör eftersom de bara tittar på ärendet rent juridiskt. 
 

 

Vi yrkar att 

1. anmälningssystemet till Skolinspektionen ändras. En anmälan borde alltid hanteras av 
huvudmannen först och endast därefter kunna överklagas till inspektionen.  

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen i sin helhet.  

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G31 
Förskola, möjlig för alla 
Södra kvinnoklubben, Tanto-Zinken s-förening 
 
Vi socialdemokrater vill ge alla barn en så bra start i livet som möjligt. I Sverige vill vi att skolan 
ska vara kompensatorisk. Alla barn ska ha så lika möjligheter som det bara går, oavsett 
förutsättningar. Vi har redan en väl utbyggd förskola, där pedagogerna gör ett fantastiskt arbete 
med att förse barnen med både kunskap och social kompetens för att ge dem kvalitet i vardagen 
och för att förbereda dem att klara sin tid som elever under sin skoltid senare. De får där bland så 
mycket annat, en bra grund för sin språkutveckling. Just språkutvecklingen har stor betydelse för 
hur eleverna senare tillgodogör sig undervisning och i vuxen ålder, som goda demokratiska 
samhällsmedborgare, tar till sig viktig samhällsinformation och instruktioner för att klara ett 
arbetsliv, m.m.. 

95% av alla 3-5-åringar är redan inskrivna i förskolan. Den svenska skolan kan bli mycket bättre 
på att kompensera elevernas sociala bakgrund. Ett sätt skulle vara att alla barn fick möjlighet att 
vara inskrivna i förskola, 100 % av alla 3-5-åringar, även barn till ex. arbetslösa. Att 3 tim/dag är 
gratis, för att ingen ska riskera att halka efter i sin utveckling. Detta skulle också säkerställa att 
samhället, på ett tidigt stadium, ser även dessa 5 % och deras eventuella behov av insatser och 
stöd för barn som senare riskerar att hamna snett. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ser över möjligheten att göra förskolan gratis 3 timmar/dag för alla barn 
från 3 års ålder. 

2. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G32 
Garantera barnomsorg på obekväm arbetstid 
Skärholmens s-förening 
 
Den svenska barnomsorgen är en framgångshistoria. Den har frigjort främst kvinnor från att 
tvingas stanna hemma och ta hand om barnen under lång tid. Denna tillströmning av kompetens, 
kreativitet och arbetsvilja har kraftigt bidragit till att förbättra Sveriges ekonomi och höjt vår 
välfärd. 

Men barnomsorgen har blivit en klassfråga, eftersom den för många som tvingas ta arbete på 
obekväma arbetstider inte är tillgänglig. Detta är både ojämlikt, ojämställt och oekonomiskt. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att barnomsorg måste finnas tillgänglig när föräldrar arbetar, 
även på obekväma arbetstider. Det ska garanteras i lag, så att kommunerna blir skyldiga att 
erbjuda detta. 

2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G33 
Garantera barnomsorg på obekväm arbetstid 
Älvsjö S-förening 
 
Den svenska barnomsorgen är en framgångshistoria. Den har frigjort främst kvinnor från att 
tvingas stanna hemma och ta hand om barnen under lång tid. Denna tillströmning av kompetens, 
kreativitet och arbetsvilja har kraftigt bidragit till att förbättra Sveriges ekonomi och höjt vår 
välfärd. 

Men barnomsorgen har blivit en klassfråga, eftersom den för många som tvingas ta arbete på 
obekväma arbetstider inte är tillgänglig. Detta är både ojämlikt, ojämställt och oekonomiskt. 

I LO:s program för jämlikhet lyfter dem upp frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid och 
skriver: ”Det måste också finnas reell möjlighet till barnomsorg när föräldrar arbetar, även på 
obekväm arbetstid. Arbetarföräldrar jobbar i hög grad skift, helger och kvällar och har små 
möjligheter att påverka arbetstiden. För dem erbjuder familjepolitiken inte ett lika gott stöd som 
för tjänstemannaföräldrar, som oftare arbetar kontorstid – när barnomsorgen finns tillgänglig.” 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att barnomsorg måste finnas tillgänglig när föräldrar arbetar, 
även på obekväma arbetstider. Det ska garanteras i lag, så att kommunerna blir skyldiga att 
erbjuda detta. 

2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G34 
Gör förskolan öppnare, obligatorisk och avgiftsfri 
Fackliga utskottet, Handels-sossen, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Vägen till ett jämlikt samhälle börjar i sandlådan. På förskolan läggs grunden för livet som 
komma skall. Förskolan ger barnen en viktig pedagogisk grund, sociala sammanhang och kontakt 
med fler vuxna vilket är nödvändigt för barns utveckling samt lärande. Barn som gått i förskolan 
presterar bättre i grundskolan och senare i livet och det är därför viktigt att en likvärdig tillgång 
till förskolan säkras genom lagstiftning.  

Förskolan är i första hand till barnen och därför ska heller inte arbetslösas barn förnekas skolgång 
eller barn till föräldralediga ges kortare tid. Alla barn ska ha lika rätt till förskola oavsett 
vårdnadshavarnas ställning på arbetsmarknaden. För många barn är förskolan också den plats där 
man faktiskt möter andra människor, eller där man kommer ifrån destruktiva familjeförhållanden. 
Förskolepersonalen kan vara dem som ser och slår larm när barn riskerar att fara illa.   

En utbyggnad av barnomsorgen handlar om mer än att bara ge alla barn samma möjligheter. Det 
handlar också om att ta ytterligare steg mot ett mer jämställt samhälle. Kvinnor står fortfarande 
för merparten av det obetalda hemarbetet, har fler VAB-dagar och tar ut mer av 
föräldraförsäkringen. Barnomsorg är en nyckel till att låta fler kvinnor komma ut på 
arbetsmarknaden och skaffa sig den ekonomiska trygghet som krävs för frigörelse.  

Det kan låta drastiskt med en förskoleplikt från två års ålder, men faktum är att en stor majoritet 
av barnen redan har börjat förskola innan dess. De som börjar senare är i högre grad barn till 
föräldrar med utländsk bakgrund eller med arbetarklassbakgrund. Det handlar med andra ord om 
kvinnor som står långt bort från arbetsmarknaden. Som tar ut mer av föräldraledigheten, i högre 
grad arbetar deltid och som därmed lever ett mindre jämställt liv.  

Idén om den socialdemokratiska välfärdsstaten bygger på individens möjlighet till frigörelse från 
klass, kön och familjebakgrund. Vi kan inte tro att den byggdes färdigt av Palme på 70-talet, utan 
nu krävs ytterligare steg. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver frågan om att förskolan görs avgiftsfri 

2. Socialdemokraterna driver frågan att förskolan görs obligatorisk från två års ålder.  

3. Socialdemokraterna driver frågan om alla barns lika rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas 
ställning på arbetsmarknaden 

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G35 
Lagstadga rätten till barnomsorg på obekväma tider 
Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Arbetslivet pågår inte bara kl 8-17 på vardagar. Många av våra samhällsbärande yrken, inte minst 
inom vården, tar ingen paus för natt eller helg. Det är därför orimligt att dessa personer i många 
fall idag saknar möjligheten till barnomsorg. Resultatet blir att du tvingas tacka nej till pass på 
obekväm arbetstid eller att du får höra av dig till anhöriga.  

Det måste finnas reell möjlighet till barnomsorg när föräldrar arbetar, även på obekväm arbetstid. 
Arbetarföräldrar jobbar i hög grad skift, helger och kvällar och har små möjligheter att påverka 
arbetstiden. För dem erbjuder familjepolitiken inte ett lika gott stöd som för 
tjänstemannaföräldrar, som oftare arbetar kontorstid – när barnomsorgen finns tillgänglig. 

En del kommuner erbjuder redan idag barnomsorg på obekväma arbetstider, men skillnaderna är 
stora inom landet. Möjligheten till barnomsorg ska inte styras av vilken kommun du bor i.  

Kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. På så sätt 
ska ingen kommun kunna ducka för sitt ansvar eller avstå på grund av kostnader. När kravet 
fastslås i lag blir även staten tvungen att bistå med finansiering till kommunerna. Det måste finnas 
en balans mellan krav och ekonomi i välfärden, annars riskerar personalen att tvingas springa 
fortare. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver frågan om att rätten till barnomsorg på obekväma tider fastslås i 
lagstiftning 

2. Socialdemokraterna driver frågan om att statsbidragen till barnomsorg höjs för att motsvara 
dessa nya krav.  

3. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

4. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt skickar motionen vidare till Socialdemokraternas 
partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G36 
Rätten till arbetskläder inom förskolan 
Polstjärnans s-förening 
 
Arbetstagare inom förskolan behöver arbetskläder utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 
Hygienfaktorer är ett exempel på varför arbetskläder behövs. En annan viktig aspekt är 
jämställdheten. Jämställda arbetsförhållanden för kvinnor och män ska eftersträvas, oavsett vilken 
verksamhet de arbetar inom. Det är uppenbart att arbetskläder är en jämställdhetsfråga då 
mansdominerade yrkesgrupper oftast får arbetskläder medan de kvinnodominerade 
yrkesgrupperna inom förskolan på många ställen inte får arbetskläder.  

Enligt arbetsmiljölagen finns skyddskläder respektive arbetskläder. Inom förskolan handlar det 
om arbetskläder. I dag använder många arbetstagare inom förskolan privata kläder i sin 
yrkesutövning. Kläderna behöver tvättas ofta i denna bransch och slits därför hårt och förbrukas 
osedvanligt snabbt. Det blir en orimlig kostnad för den enskilde arbetstagaren. 

Arbetsmiljölagen är till för att skydda arbetstagarna från ohälsa och i övrigt tillse god arbetsmiljö 
där just tillhandahållandet av arbetskläder inte kan förbigås. Att arbeta inom förskolan är 
förknippat med risken att drabbas av ohygieniska inslag och smitta. Det är därför av yttersta vikt 
att arbeta förebyggande. Hela frågan om arbetskläder är en arbetsmiljöfråga som berör alla 
arbetstagare inom förskolan. Enligt arbetsmiljölagen ska risken för ohälsa förebyggas och 
hanteras. Målet om en hälsosam arbetsmiljö bygger både på en god arbetsmiljö för arbetstagarna 
och på en säker omsorg för barnen. Smittbegränsning mellan arbetstagarna samt mellan 
arbetstagare och barn ska återfinnas i anpassade och adekvata arbetsformer. 

Smittorisker förekommer i olika former inom förskolan. Det handlar om vanliga återkommande 
sjukdomar, såsom influensa och vinterkräksjukan eller sjukdomar som kommer tillbaka och får 
fäste i samhället exempelvis tuberkulos och mässlingen. Men det kan också handla om nya 
okända sjukdomar som SARS eller det senaste Coronavirusutbrottet, Covid-19. De senaste åren 
har också spridningen av olika multiresistenta bakterier ökat och blivit allt vanligare i samhället. 
Då antibiotikaresistenta bakterier blir allt vanligare är det än mer viktigt att förebygga 
smittspridning. Flertalet av de personer som smittas av antibiotikaresistenta bakterier blir bärare 
utan symtom och är därmed svåra att identifiera, detta gäller även vid flertalet av virussjukdomar. 
Arbetskläder är därför både relevanta, nödvändiga och legitima. Att själv behöva bekosta sina 
egna arbetskläder för att kunna utföra sitt arbete bidrar i sig till en psykosocial sämre arbetsmiljö. 

De rutiner som utvecklas av arbetsgivaren ska återfinnas inom ramen för arbetsplatsens 
systematiska arbetsmiljöarbete. Särskild vikt knyts till undersökning och riskbedömning. 
Arbetsgivaren ansvarar vidare för att hela processen för hantering av tvätt – ren som smutsig, 
transport och att förvaring görs på ett sätt så att arbetskläderna inte riskerar att sprida smitta. Det 
är ingen skillnad om verksamheten bedrivs med kommunen som huvudman eller i annan form.  

Det är definitivt en arbetsmiljöfråga att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder. Det faller under 
arbetsgivarnas ansvar och skyldighet att göra allt för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 
Arbetskläderna måste tåla att tvättas minst varje dag samt under arbetsdagen också vid behov, i 
minst 60 grader, så slitaget blir högt. Det är orimligt att arbetstagare inom förskolan själva ska 
bekosta sina arbetskläder och därmed betala för sin egen arbetsmiljö. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna tar initiativ till att driva frågan om arbetskläder för arbetstagare inom 
förskolan. 



2. Socialdemokraterna aktivt driver förändring av arbetsmiljölagen som reglerar arbetsgivarens 
skyldighet att tillhandahålla arbetskläder där det stipuleras att arbetskläder ska bäras.  

3. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen och skickar den vidare 
till den socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G37 
Trygg stad och behovet av livskunskap 
Tanto-Zinken s-förening 
 
Den utbredda otryggheten runt om i staden sänker vår livskvalitet. Situationen har inte förbättrats 
på senare år. Nya metoder måste prövas för att förebygga såväl livshotande brottslighet som 
skjutningar och rån, liksom ofog som klotter och annan skadegörelse. 

I 2002 års valprogram fanns en lägesbeskrivning under rubriken ”Trygghet i alla stadsdelar” som 
finns skäl att reflektera över år 2020.  

Trygghet i alla stadsdelar 

Många är oroliga för inbrott, stöld, misshandel och annan brottslighet. Grunden för en utveckling 
med färre brott är ett Stockholm med minskade klassklyftor, färre missbrukare samt integration. 
Vi måste ta ansvar för varandra. Men det räcker inte. Särskilda insatser måste riktas mot de 
individer och grupper som har begår brott, eller har en benägenhet att begå kriminella handlingar. 
Vidare måste särskilda förebyggande åtgärder sättas in i samverkan mellan bland annat boende, 
fastighetsägare, företagare, polis, försäkringsbolag och staden.” 

”Annan brottslighet” innefattar numera en rad dödsskjutningar och sprängningar, ofta kopplade 
till så kallad gängkriminalitet. Även människor utan kopplingar till gängkriminalitet skjuts till 
döds.  

Ett tryggt Stockholm utan kriminalitet 

I debatten om gäng- och narkotikaproblematiken riktas uppmärksamheten ofta främst mot 
polisens arbete. Så är fallet också i valprogrammet för 2018-2022. Samtidigt är det uppenbart att 
skolan är särskilt viktig för att förebygga de problem och brott som en hårt ansträngd polis 
förväntas klara upp. I avsnittet ”Ett tryggt Stockholm utan kriminalitet” uppräknas en rad 
angelägna åtgärder, men utan att skolan nämns specifikt. I texten ”Stockholmarna växer med 
kunskap” sägs ingenting om skolans värdegrundsuppdrag eller behovet av systematiska 
problemförebyggande insatser. 

I spåren på gäng- och narkotikaproblematikens dödliga konsekvenser efterfrågas effektivare 
förebyggande åtgärder. Polisens resurser förslår inte till att också bedriva eller ens medverka i det 
omfattande förebyggande arbete som skulle behövas. Det är i förskolan, grundskolan och 
gymnasiet som samhället och uppväxande ungdomar möts. En del av dessa får kunskaper och 
värderingar ut i livet genom sina hem. För vissa vårdnadshavare blir det tyvärr en alltför svår 
uppgift att ge det uppväxtstöd som förebygger olika bekymmer och svårigheter. 

Skolans möjligheter 

Innehållet i skolans verksamhet är ständigt omdebatterad. På 1990-talet och under 2000-talets 
första decennium väcktes en rad riksdagsmotioner som föreslog att skolans 
problemförebyggande och uppväxtstödjande arbete skulle systematiseras i ett nytt ämne som 
många kallade ”livskunskap” (Se Sevéus, Livskunskap på schemat, 2010). Under denna rubrik 
undervisas i en rad skolor runt om i landet på lokala initiativ och utan centralt stöd. Det sker ofta 
med hjälp av undervisningsidéer hämtade från engelskspråkiga länder där ”life skills” 
(livsfärdigheter) eller ”social and emotional learning” (socialt och emotionellt lärande) blivit 
vanliga inslag i skolors verksamhet. På senare tid har efterfrågan på sådan skolverksamhet ofta 
kopplats samman med behovet av åtgärder mot psykisk ohälsa.  

Forskningsgruppen ”Livskunskap i skolan” vid Stockholms universitet konstaterade i sina studier 
av skolans ”komplexa värdegrunds- och fostransuppdrag” att ”livskunskapskonceptet” kan 
sammanfattas i fyra olika mål. 1. Främja skolans värdegrundsuppdrag. 2. Främja personlig 



utveckling. 3. Förebygga ohälsa. 4. Stärka goda sociala relationer. (Se Aldenmyr, Hyfs, hälsa och 
gemensamma värden, 2013). 

Vad kan göras på kommunal nivå för ökad trygghet? Är det möjligt att mer systematiskt ta tillvara 
erfarenheter från lärare, elever, ungdomsledare, föräldrar, kriminologer, psykologer, 
fastighetsägare med flera för att stärka inte minst förskolans, grundsk 
 

 

Vi yrkar att 

1. det socialdemokratiska partiet verkar för nya initiativ som kan leda till att skolan lyckas väl med 
sitt uppdrag att främja alla elevers personliga utveckling och livsfärdigheter, och att skolan 
därmed kan effektivisera sitt uppväxtstödjande och problemförebyggande arbete så att trygghet 
och positiva relationer stärks och främjas i det fortsatta samhällsuppbyggandet. 

2. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt antar motionen och sänder den till nästa 
partikongress. 

3. Partikongressen antar motionen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G38 
Behov av översyn av bedömningssystemet 
Socialdemokratiska skolföreningen 
 
Bedömning och kvalitetsmått utan betyg 

Betyg är en omstridd företeelse i skolan. Förespråkarna brukar hävda att de ger tydlighet i 
återkopplingen till elever, att de skapar motivation och att de är en garant för att elevens lärande 
och behov av stöd blir synligt. Motståndarna brukar istället hävda att de skapar stress, att de är 
orättvisa och att de gör så att elever lär för provet istället för livet. 

Hur vi än väljer att se på det är det ett oomtvistligt faktum att betygen i sin nuvarande form, i det 
nuvarande systemet, används i tre syften:  

1. De används för att ge återkoppling till eleven om hur det går i skolarbetet. 

2. De används för att rangordna elever i urvalet till nästa nivå i utbildningskedjan. 

3. De används för att jämföra skolor med varandra. 

Vårt betygssystem är utformat för att uppfylla det första syftet, men används för alla de 
ovannämnda. 

Återkoppling till eleven kan rymma miljoner nyanser, bör syfta framåt och leda till ökad 
motivation.  

Ett betyg innebär alltid en summering av vad eleven hittills har presterat. Bokstaven (eller siffran) 
ger ingen som helst vägledning om vad eleven bör göra nästa gång samma förmåga ska tränas 
eller liknande kunskaper ska inhämtas. Summeringen innebär också att olika förmågor som ingår i 
samma ämne vägs ihop till ett betyg. Därmed förloras både nyanser och framåtsyftning om 
återkopplingen till eleven bygger på ett betyg. Återkoppling med ord rymmer istället miljoner 
nyanser och kan utformas för att ge eleven vägledning om vad som ska göras nästa gång. 
Forskning stödjer också att återkoppling med ord istället för med poäng eller bokstav leder till 
mer lärande. 

Att återkoppla med ett betyg leder inte heller till ökad motivation hos eleven. Den som har svårt 
för ett visst ämne i skolan får sin svaghet bekräftad genom ett underkänt betyg. Stigmat som det 
innebär riskerar att leda till försvagad självkänsla och uppgivenhet snarare än ökad motivation. 
Den som får ett högt betyg blir så klart glad över det ett kortare tag men det finns inget som 
antyder att det ger några varaktiga effekter på motivationen. Motivationsforskning visar att det 
som gynnar motivation när det kommer till att använda kognitiva färdigheter snarare handlar om 
upplevelse av mening, av upplevelsen att göra framsteg och upplevelsen av delaktighet. Att sätta 
stämpeln duglig eller oduglig, bra eller dålig, F, E eller A på någons arbete kommer inte att leda 
till ökad motivation. Det leder snarare till stress, press och ökad ohälsa.  

Skulle det ändå vara så att elever (och lärare) låter sitt arbete, sin motivation, vägledas av betygen 
då skjuter också undervisningen bredvid målet. Syftet med skolan är att förvärva kunskaper, 
färdigheter och förmågor som kan bära en genom livet – inte att få en bokstav på ett papper.  

Återkopplingen som betyg erbjuder blir varken objektiv, tydlig eller rättvis. Så länge 
betygssättningen, som den är i dagens system, är målrelaterad och decentraliserad kommer den 
enskilda lärarens subjektiva tolkning av begrepp, nivåer och kunskapskvaliteter att avgöra 
betygssättningen så att den aldrig kan bli likvärdig eller rättvis mellan olika regioner, skolor eller 
lärare. På ytan är ett betyg tydligt men vilka förmågor eller kunskaper som döljer sig bakom 
bokstaven kommer inte till uttryck eftersom betyget i sig innebär en summering av fler olika 



förmågor och kunskaper som dessutom är komplext sammansatta. Det måste ske ett urval till 
nästa nivå i utbildningskedjan men utslagningen måste upphöra. 

När ett program på gymnasiet eller ett program eller en kurs på högskolan har fler sökande än 
platser måste ett urval ske. Det finns utbildningar som använder andra metoder än betyg som 
urvalsgrund. Det finns estetiska utbildningar som använder färdighetstester eller arbetsprover och 
det finns polisutbildningen som använder lämplighetsprov av både fysisk och psykologisk 
karaktär som två tydliga exempel. På andra håll i världen förekommer det att studentexamen eller 
resultatet på liknande tester används för att göra urvalet.  

Betyg reproducerar klassmönster. Det vill säga den som vuxit upp i ett hem med stark 
studietradition får med större sannolikhet höga betyg än den som vuxit upp i ett hem med svag 
studietradition. Den som är född i Sverige och har svenska som modersmål får sannolikt högre 
betyg än den som är född utomlands och har svenska som andraspråk. Skolan har till uppdrag att 
utjämna dessa olika livsförutsättningar. Att kompensera för dessa skillnader är en grundbult i det 
svenska skolsystemet och en avgörande orsak till att grundläggande utbildning är både en plikt 
och en rätt för varje medborgare. Att göra det möjligt för arbetarklassens barn att utbilda sig är 
även en viktig anledning till att högskolesektorn har fått ett specifikt uppdrag att arbeta med vad 
som kallas för breddad rekrytering. Även om betyg som urvalsmetod reproducerar klassmönster 
verkar andra urvalsgrunder göra det i ännu högre grad. Intervjuer för att avdöma lämplighet eller 
tester för att bedöma kapacitet att klara av utbildningen verkar i ännu högre grad gynna dem som 
vuxit upp i hem med stark socioekonomi. Därför är det inte nödvändigtvis så att dessa är bättre 
urvalsredskap än betygen. 

Men med det nuvarande systemets ”hårda gräns” för godkänt och de nuvarande reglerna för 
behörighet till gymnasieskolan slås 15-20 % av varje årskull ut från vidare studier direkt efter 
årskurs nio. De blir helt enkelt inte behöriga att läsa vidare på ett nationellt program på 
gymnasieskolan. Det får stora negativa konsekvenser både för den enskilde och för samhället. 
Gymnasieutbildning är en vattendelare på svensk arbetsmarknad. Om betygs- och urvalssystemen 
försenar eller rent av omöjliggör inträdet på gymnasieutbildningen försenas eller rent av 
omöjliggörs också den enskildes inträde på arbetsmarknaden. För den enskilde får det såklart 
effekter på självkänslan men också på den framtida privatekonomin och möjligheten att nå sina 
bästa stämningars längtan. För samhället går humankapital förlorat vilket leder till lägre 
produktivitet och högre kostnader, t ex genom fler studieår eller, på sikt, ersättning från 
socialförsäkringen. Vi behöver kunna jämföra skolor med varandra men betygsresultat är ett 
otillräckligt mått på en skolas kvalitet. 

Det svenska skolsystemet har blivit en marknad. Det har lett till avarter som koncerndrift med 
vinstintresse, marknadsföringsskandaler, segregation och betygsinflation. Dessa måste vi komma 
till rätta med. Men skolvalet är förmodligen här för att stanna. Så länge skolvalet finns behöver 
skolor kunna jämföras med varandra. Att kunna jämföra skolors kvalitet kan också vara viktigt 
för att styra tillsyn, stöd och resurser utifrån behov.  

Men kvalitet i skolan låter sig inte enkelt mätas i ett genomsnittligt meritvärde eller en andel 
elever med godkänt i alla ämnen. 

För det första fungerar betygen som en valuta på den marknad skolan har blivit, en valuta som 
varje skolhuvudman med personal kan sätta värdet för. Det finns t ex skolor där alla elever i en 
årskull har fått betyget A i ämnet bild. Det är osannolikt att alla elever i en årskurs skulle ha 
presterat så att den bedömningen skulle hålla för en granskning. Det finns ett ständigt tryck uppåt 
eftersom betygen är ett konkurrensmedel på skolmarknaden.  

De flesta kommuner har målet för sin skolverksamhet att meritvärdet ska öka varje år. Det är 
vällovligt såklart. Syftet är att kunskaperna som eleverna har när de lämnar årskurs nio varje år 
ska öka. Men en sådan styrning kommer att ge en inflation.  



Dessutom hänger ju den givna fråga där i luften: vad är kvalitet i skolan? Att elever lär sig att 
umgås med varandra, visa varandra respekt, skapa en miljö där alla trivs, där alla upplever mening 
och delaktighet dessa kvalitetsfaktorer låter sig inte fångas i ett meritvärde. Att en skolenhet har 
ett fungerande arbete för att skapa en hälsofrämjande miljö, arbetar med daglig rörelse eller 
använder demokratiska arbetsformer låter sig inte fångas i en procentandel av elever med E i alla 
ämnen. Att elever nått avancerade kunskaper i vissa delar men i andra knappt fått träna alls 
framgår inte av att en viss andel av eleverna nått gymnasiebehörighet.  

Betygsresultat är trubbiga. Redan i ett ämne för en individ innebär betyget en summering och en 
subjektiv bedömning. Att väga ihop den subjektiva summeringen med 16 andra subjektiva 
summeringar ger inte ett skarpare mått. Om sen denna summering vägs ihop med hundratals 
andra likadana summeringar till ett genomsnittligt meritvärde för skolenheten säger de till slut 
nästan ingenting om en skolas kvalitet, i alla fall ingenting annat om verksamheten än hur höga 
betyg lärarna på enheten sätter i jämförelse med andra. Vad en elev kan förvänta sig av en vanlig 
skoldag eller vilken kvalitet utbildningen håller går inte att avgöra genom att titta på 
betygsresultaten. 

Betygen fyller tre funktioner som skolsystemet och eleverna inte klarar sig utan. Återkoppling, 
urval och jämförelser kommer att behövas också framöver. Men betygen är ett dåligt instrument 
för alla tre syftena. Låt oss i stället finna på andra sätt som kan stärka elevernas motivation, bidra 
till rättvisa urval som möjliggör social mobilitet och skapa bättre jämförelser av skolors kvalitet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. utreda hur bedömningssystemet och kunskapsuppföljningen kan reformeras. 

2. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen.  

3. Stockholms arbetarekommun driver frågan vid socialdemokraternas partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokratiska skolföreningen 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G39 
Förstelärarna behövs i utsatta områden 
Socialdemokratiska skolföreningen 
 
Förstelärarreformen infördes i syfte att göra läraryrket mer attraktivt. Ambitionen var att det 
skulle finnas fler karriärvägar för lärare och att särskilt skickliga lärare skulle få högre lön. 
Reformen har visserligen inneburit högre lön åt vissa lärare men den har också medfört vissa 
svårigheter. 

Många lärare upplever det inte som tydligt vad som ingår i förstelärarnas uppdrag och vilka 
uppgifter som följer med en förstelärartjänst. Det riskerar att leda till att lärarkåren splittras. 
Bristen på konkretion i uppdraget skapar också en misstro mot förstelärarsystemet som av många 
lärare riskerar att upplevas som illegitimt. 

Förstelärarsystemet har inte heller i tillräcklig utsträckning lyckats lösa problemet med brist på 
ämneskunniga och undervisningsskickliga lärare i de områden där behoven är som störst. 
Tvärtom visar statistik att det i landets mest utsatta områden råder störst brist på erfarna lärare. 
Kort sagt: Lärare med högst antal år i yrket söker sig bort från de områden där de skulle behövas 
som mest. En lösning på problemet skulle vara att styra förstelärarreformen mot Sveriges utsatta 
områden. 
 

 

Vi yrkar att 

1. förstelärarsatsningen koncentreras till skolor i socialt utsatta områden, 

2. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen 

3. Stockholms arbetarekommun driver frågan vid socialdemokraternas partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokratiska skolföreningen 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G40 
Intellektuell funktionsnedsättning, skola och eftergymnasial utbildning 
Lublin, Ingegerd 
 
Tillgången till utbildning och ett livslångt lärande är en demokratisk rättighet, som även ska 
inbegripa personer med funktionsnedsättning. Det behandlas bl.a. i artikel 24 i 
Funktionsrättskonventionen. Trots att detta regleras genom konventionen omfattas personer 
med intellektuell funktionsnedsättning i mindre utsträckning av dessa rättigheter, vilket alltför 
ofta begränsar deras möjligheter till vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning.  

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har knappast någon möjlighet till fortsatt 
utbildning efter gymnasiesärskola. Jessica Arvidsson (2016)* visade i en doktorsavhandling att 
nästan en fjärdedel, 24 procent, av unga som gått ur gymnasiesärskolan saknar identifierbar 
sysselsättning. I gruppen unga som varken arbetar eller studerar som har en bakgrund inom 
grund- och gymnasiesärskolan är tjejer med intellektuell funktionsnedsättning överrepresenterade.  

Alla människor måste få möjlighet och tillgång till ett livslångt lärande. Det är en demokratisk 
rättighet. I det livslånga lärandet måste det, utöver att få tillgång till ny kunskap, även innefattas 
att vidmakthålla eller återfå kunskap. Det är därför det är nödvändigt med en förändring av 
vuxenutbildningens nuvarande uppdrag, där vidmakthålla eller återfå kunskap behöver inkluderas. 
På grund av dagens formuleringar i Skollagen är det dessutom möjligt för huvudmän att stänga 
ute personer från särskild utbildning om huvudmannen bedömer att personen inte kan 
tillgodogöra sig utbildningen. Det drabbar vanligtvis de som läst ämnesområden i grundsärskolan 
och/eller det individuella programmet på gymnasiesärskolan.  

Ur jämlikhetsynpunkt är detta orätt. Många skulle ha stor användning av ytterligare utbildning.  

Har en vuxen person med intellektuell funktionsnedsättning inte gått gymnasiesärskola har hen 
knappast inte heller någon möjlighet att kunna gå motsvarande utbildning. Detta är inte bra. Flera 
skulle ha stor användning av ytterligare utbildning och få motsvarande kunskaper som 
gymnasiesärskolan ger.  

* Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med 
intellektuell funktionsnedsättning. Jessica Arvidsson (2016) 
 

 

Jag yrkar att 

1. ovanstående problematik ses över så att olika utbildningsmöjligheter för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning utvecklas och ökas.  

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och vidarebefordrar motionen för 
utredning och åtgärder.  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Lublin, Ingegerd 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G41 
Lärarundantaget 
Maria-Södra Stations s-förening 
 
Huvudregeln i svensk upphovsrätt är att en arbetsgivare har rätt till ett resultat av forskning m.m. 
som utförs av en anställd om forskningen uppkommit till följd av anställningen och faller inom 
arbetsgivarens verksamhetsområde. 

Det finns dock ett mycket viktigt undantag och det är det s.k. lärarundantaget som innebär att 
lärare och forskare ej omfattas av lagen. De har full enskild äganderätt till sina forskningsresultat 
m.m. Lärare och forskare kan publicera sina forskningsresultat när och hur de vill, men 
framförallt tjäna pengar på resultaten. Det andra lärarundantaget omfattar det 
undervisningsmaterial en lärare framställer och som hen använder i sin undervisning för att 
kunna fullgöra sin pedagogiska verksamhet, på samma sätt som det en forskare producerar i sin 
forskning. 

Det stora flertalet av forskare och lärare är anställda av det offentliga. Lön och annan ersättning 
kommer alltså från det gemensamt skattefinansierade samhället. Det är en första viktig 
utgångspunkt för förståelsen av problematiken. Varför ska en kategori, offentligt avlönade 
professorer och andra forskare ha rätt till extra ersättning för arbete som utförs på betald 
arbetstid? Bör inte samhället, vi, som betalar ha den fulla rätten? 

Lärarundantaget härrör från en äldre tid då det var komplicerat att sprida forskning, framställa 
litteratur eller annan pedagogiska medel. Det kan ha varit ett argument för lärarundantaget. Idag 
ser det annorlunda ut. Det är förhållandevis billigt att med den digitala tekniken både framställa 
och sprida sådant material. En digital kopia extra kostar ingenting.  

Till saken hör att allt fler forskningsfinansiärer i form av stiftelser etc. idag kräver att de 
forskningsrön som framställs med hjälp av anslag ska komma alla till del och publiceras i s.k. 
open source. Det betyder alltså att forskaren inte har ensamrätt till det ekonomiska värdet. Det 
allmänna bör följa efter. 

Lärarundantaget för pedagogiskt material är också problematiskt. Det riskerar att lärare skriver 
läromedel på betald arbetstid och utnyttjar sin ställning så att studenter på högskolan måste köpa 
sådana ofta dyra läromedel. Det fördyrar studierna för studenterna, vilket drabbar de resurssvaga 
mest. 

Forskning och läromedel som framställs i svensk offentlig tjänst bör alltså vara fri för alla att ta 
del av. Texten i motionen är medvetet kort och sammanfattande hållen för enkelhetens skull. Det 
bör tilläggas att det finns åtskilliga och komplexa problem, t.ex. hur gränsen ska dras mellan 
arbete i offentlig tjänst och arbete på fritid. En forskare och lärare ska också behålla den s.k. 
ideella rätten, forskningsresultat eller undervisningsmaterial ska inte kunna förvanskas för 
felaktiga syften. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att lärarundantaget utreds och på sikt slopas 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Maria-Södra Stations s-förening 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G42 
Nationellt utbildningsmuseum 
Kungsholmen s-förening 
 
Den här motionen föreslår att ett museum för utbildning inrättas i Sverige. Syftet med ett 
utbildningsmuseum är att höja utbildningens och bildningens status i samhället. Bred och djup 
kunskap som går bortom enstaka färdigheter stärker demokratin och individers självkänsla och 
egenmakt. Motionen tar höjd för att museet ska omfatta både bildning och utbildning 
gemensamt. Detta innebär att fokus ligger såväl på den utbildning som sker i formella 
sammanhang, som i skolan, men också på den bildning som erövras genom engagemang i 
exempelvis föreningsliv. Idén om ett nationellt utbildningsmuseum tar sin bakgrund i de 
skolmuseer som många har en relation till, vilka består av skolbänkar från olika tider, griffeltavlor, 
räkneramar och andra pedagogiska material. När de visas uppstår minnen och reflektioner och en 
stark vilja att berätta om sin egen skolgång. De flesta relaterar till denna typ av samlingar och de 
väcker känslor och engagemang. 

Bakgrunden till förslaget är tudelat. Den ena utgångspunkten är att det finns ett otal 
skolsamlingar i Sverige som i stort belyser samma historia. Med föremål som inredning, teknisk 
utrustning och undervisningsmaterial samt dokument och fotografier kan skolans utveckling 
följas i stort sett varje kommun. Det skulle ge ett mervärde att samla ett urval av föremål från 
dessa samlingar i ett nationellt museum, inte minst eftersom regionala likheter och olikheter då 
kan tydliggöras. 

Den andra utgångspunkten är ett behov att se på bildning som ett fristående fenomen som har 
utvecklats och ständigt utvecklas över tid, ibland kallat det livslånga lärandet. Museet kan bli ett 
centrum som samlar utvecklingen av utbildning och bildning i Sverige. Ett museum som det 
föreslagna kan beskriva, analysera och problematisera hur samhället och individer i olika tider har 
lärt och bildat sig, inklusive hur bildandets processer fungerar i olika samhällsklimat. 

Den historiska utvecklingen i relation till sagoberättande, lek, kursverksamhet, 
katederundervisning, folkhögskolpedagogik, Ted-talks mm kan beskrivas och problematiseras i 
museet. 

Museers uppdrag är att gestalta historiska skeenden för att lära för framtiden och museer bidrar 
också till forskning genom samlingar och kunskapsuppbyggnad kring dem. Det föreslagna 
utbildningsmuseet bör ha ett särskilt uppdrag om samverkan med forskarsamhället inom 
pedagogik och lärande för att även kunna ligga i framkant av utbildningsfronten och därmed 
blicka framåt. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Förutsättningarna för ett utbildningsmuseum i Sverige utreds.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G43 
Skola för jämlikhet och solidaritet 
Hässelby Villastads s-förening 
 
Den lagstadgade skolan skulle kunna vara Sveriges viktigaste institution för ett hållbart och 
solidariskt samhälle. De tio obligatoriska åren i svensk skola, förskoleklass till åk 9, är möjligheten 
att stärka våra barn och ungdomar till framtidstro och förståelse för att alla ansvarar för bygget av 
vårt land. Skolan ska vara en plats där barn och ungdomar från olika socioekonomiska, kulturella 
livsvillkor och elever med funktionsvariationer möts. Skolan måste vara en arena för fostran av 
att vi inser att vi människor är väldigt lika och olika och skapar acceptans för detta. Skolan ska 
också dana ansvarsfulla medborgare som förstår och vill skapa solidaritet och demokrati. Detta 
ska skapas med bildning som är förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Idag har vi ett väl utvecklat segregationsskapande skolsystem. Den enskilt viktigaste faktorn för 
elever att lyckas i Sverige nu, är att föräldrarna är födda i Sverige och har eftergymnasial 
utbildning. Dessa elever går i större utsträckning på fria (privata) skolor. Elever med sämst 
förutsättningar bor och går i skola i de svagaste socioekonomiska områdena. Därmed får de 
eleverna, med dagens skolvalssystem, sämst framtidschanser. De har den lägsta behörigheten till 
gymnasiet, skolorna har få behöriga lärare eftersom många lärare inte vill arbeta i utsatta 
områden. Elevpengen gör att skolorna saknar nödvändiga resurser. Resursstarka föräldrar i dessa 
områden placerar, tack vare det fria skolvalet, sina barn i andra skolor, oftast friskolor. Friskolor 
tillämpar i regel kösystem, vilket också medför att elever som bor nära friskolan och inte stått i 
kön, inte får plats på skolan. 

Skolan i de svaga områdena dräneras på ”duktiga” elever. Den lyckade svenska skolan före 1992 
präglades av integration och att elever från vitt skilda uppväxtmiljöer möttes. Nuvarande 
skolsystem har misslyckats med det kompensatoriska uppdraget. 

Att leva upp till skollagens krav om likvärdighet är omöjligt inom rådande system. Skälen är flera, 
det fria skolvalet, systemet med elevpeng och att många friskolor är aktiebolag, vilket garanterar 
skolorna sekretess. De behöver inte redovisa storlek på klasser, betyg, lärarbehörighet, ekonomi 
m.m. All skattefinansierad verksamhet ska vara transparant och borde redovisas kontinuerligt till 
statlig inspektionsmyndighet för att öka möjligheten till likvärdig skola oavsett vilken skola eleven 
går i.  

Sverige är ensamt om att tillåta vinster i välfärden. Vinster som försvinner från den lagstadgade 
verksamheten, vinster behövs för att anställa fler lärare, skapa mindre klasser, skapa 
tvålärarsystem och säkerställa kompetensutveckling inom tjänsten. Inte minst för att våra barn 
och ungdomar ska lyckas utan också för att göra läraryrket attraktivt.  

Sverige har varit ett av världens, i särklass bästa skolländer fram till år 1991. Då 
kommunaliserades svensk skola (Beslutet togs 1989). Därefter har resultaten i svensk skola 
sjunkit i internationella mätningar (PISA, TIMMS) gällande kunskap. Även antalet behöriga lärare 
är alarmerande lågt. Idag är en tredjedel obehöriga med lägst behörighet på friskolor och skolor i 
socioekonomiskt svaga områden. Lärarutbildningar konstaterar att antalet sökande är långt ifrån 
behoven. Särskilt alarmerande är behörigheten för lärare i årskurserna 4-9 och problemet 
kommer att öka. Sverige måste hitta lösningar på lärarbristen eftersom den skicklige läraren är en 
förutsättning för elevens lärande och att skolan ska lyckas med det kompensatoriska uppdraget. 
Tredjedelen av Sveriges obehöriga lärare borde erbjudas lärarutbildning under arbetstid, en 
fungerande modell finns på Högskolan Dalarna. Vidare måste legitimerade lärare ha lagstadgad 
rätt till kompetensutbildning inom arbetstidens ram för att utveckla sin undervisning och för att 
göra yrket attraktivt. Idag är avhoppen stora redan under första gymnasieåret vilket skapar 



utanförskap för dessa unga medborgare. Det behövs alternativ till det akademiserade gymnasiet. 
Flera länder, bland annat Österrike och Tyskland har väl fungerande lärlingsutbildningar. 
 

 

Vi yrkar att 

1. alla skolor lyder under offentligt/statligt huvudmannaskap. 

2. tillåta fristående skolor med 100% transparens och redovisningsskyldighet av verksamhet 
inklusive ekonomi. 

3. ta bort vinster inom skola. Alla statliga medel ska användas för barn och ungdomars lärande. 

4. ej tillåta skolor i aktiebolagsform eller andra bolagsformer vars syfte är att maximera vinst.  

5. förbjuda religiösa friskolor för ökad integration och solidaritet. 

6. kontrollera att skolor följer de statliga styrdokumenten genom starkare myndighetsutövning. 
Myndigheten ska kunna stänga skolor snabbare än idag.  

7. skapa ett nytt system för att fördela elever på skolor som gynnar likvärdighet och integration. 

8. skolan ska finansieras av staten och pengarna ska fördelas baserat på elevers behov på 
respektive skola. 

9. ge skolor medel för mindre klasser och/eller tvålärarsystem under hela grundskolan för att 
göra skolan till en attraktiv arbetsplats och mer lärande. 

10. verka för statliga initiativ för att garantera fler behöriga lärare. Bland annat genom delvis 
betald lärarutbildning á la Högskolan Dalarna för pedagoger i skolan som saknar 
lärarlegitimation. 

11. skapa gymnasiala lärlingsutbildningar. 

12. Stockholms arbetarekommun driver frågorna vid socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Hässelby Villastad s-förening 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G44 
Skola för jämlikhet och solidaritet 
Socialdemokratiska skolföreningen 
 
Den lagstadgade skolan skulle kunna vara Sveriges viktigaste institution för ett hållbart och 
solidariskt samhälle. De tio obligatoriska åren i svensk skola, förskoleklass till åk 9, är möjligheten 
att stärka våra barn och ungdomar till framtidstro och förståelse för att alla ansvarar för bygget av 
vårt land. Skolan ska vara en plats där barn och ungdomar från olika socioekonomiska, kulturella 
livsvillkor och elever med funktionsvariationer möts. Skolan måste vara en arena för fostran av 
att vi inser att vi människor är väldigt lika och olika och skapar acceptans för detta. Skolan ska 
också dana ansvarsfulla medborgare som förstår och vill skapa solidaritet och demokrati. Detta 
ska skapas med bildning som är förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Idag har vi ett väl utvecklat segregationsskapande skolsystem. Den enskilt viktigaste faktorn för 
elever att lyckas i Sverige nu, är att föräldrarna är födda i Sverige och har eftergymnasial 
utbildning. Dessa elever går i större utsträckning på fria (privata) skolor. Elever med sämst 
förutsättningar bor och går i skola i de svagaste socioekonomiska områdena. Därmed får de 
eleverna, med dagens skolvalssystem, sämst framtidschanser. De har den lägsta behörigheten till 
gymnasiet, skolorna har få behöriga lärare eftersom många lärare inte vill arbeta i utsatta 
områden. Elevpengen gör att skolorna saknar nödvändiga resurser. Resursstarka föräldrar i dessa 
områden placerar, tack vare det fria skolvalet, sina barn i andra skolor, oftast friskolor. Friskolor 
tillämpar i regel kösystem, vilket också medför att elever som bor nära friskolan och inte stått i 
kön, inte får plats på skolan, 

Skolan i de svaga områdena dräneras på ”duktiga” elever. Den lyckade svenska skolan före 1992 
präglades av integration och att elever från vitt skilda uppväxtmiljöer möttes. Nuvarande 
skolsystem har misslyckats med det kompensatoriska uppdraget. 

Att leva upp till skollagens krav om likvärdighet är omöjligt inom rådande system. Skälen är flera, 
det fria skolvalet, systemet med elevpeng och att många friskolor är aktiebolag, vilket garanterar 
skolorna sekretess. De behöver inte redovisa storlek på klasser, betyg, lärarbehörighet, ekonomi 
m.m. All skattefinansierad verksamhet ska vara transparant och borde redovisas kontinuerligt till 
statlig inspektionsmyndighet för att öka möjligheten till likvärdig skola oavsett vilken skola eleven 
går i.  

Sverige är ensamt om att tillåta vinster i välfärden. Vinster som försvinner från den lagstadgade 
verksamheten, vinster behövs för att anställa fler lärare, skapa mindre klasser, skapa 
tvålärarsystem och säkerställa kompetensutveckling inom tjänsten. Inte minst för att våra barn 
och ungdomar ska lyckas utan också för att göra läraryrket attraktivt.  

Sverige har varit ett av världens, i särklass bästa skolländer fram till år 1991. Då 
kommunaliserades svensk skola (Beslutet togs 1989). Därefter har resultaten i svensk skola 
sjunkit i internationella mätningar (PISA, TIMMS) gällande kunskap. Även antalet behöriga lärare 
är alarmerande lågt. Idag är en tredjedel obehöriga med lägst behörighet på friskolor och skolor i 
socioekonomiskt svaga områden. Lärarutbildningar konstaterar att antalet sökande är långt ifrån 
behoven. Särskilt alarmerande är behörigheten för lärare i årskurserna 4-9 och problemet 
kommer att öka. Sverige måste hitta lösningar på lärarbristen eftersom den skicklige läraren är en 
förutsättning för elevens lärande och att skolan ska lyckas med det kompensatoriska uppdraget. 
Tredjedelen av Sveriges obehöriga lärare borde erbjudas lärarutbildning under arbetstid, en 
fungerande modell finns på Högskolan Dalarna. Vidare måste legitimerade lärare ha lagstadgad 
rätt till kompetensutbildning inom arbetstidens ram för att utveckla sin undervisning och för att 
göra yrket attraktivt. 
 



 

Vi yrkar att 

1. endast tillåta fristående skolor med hundra procents transparens och redovisningsskyldighet av 
verksamhet inklusive ekonomi.  

2. ta bort vinster i inom skola. Alla statliga medel ska användas för barn och ungdomars lärande.  

3. ej tillåta skolor i aktiebolagsform.  

4. förbjuda religiösa friskolor för ökad integration och solidaritet.  

5. skapa ett nytt system för att fördela elever mellan skolor som gynnar likvärdighet och 
integration.  

6. skolan ska finansieras av staten och pengarna ska fördelas baserat på elevers behov på 
respektive skola.  

7. ge skolor medel för mindre klasser och/eller tvålärarsystem under hela grundskolan för att 
göra skolan till en attraktiv arbetsplats och mer lärande.  

8. statliga initiativ tas för att garantera fler behöriga lärare. Bland annat genom delvis betald 
lärarutbildning á la Högskolan Dalarna för pedagoger i skolan som saknar lärarlegitimation.  

9. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen 

10. Stockholms arbetarekommun driver frågan vid socialdemokraternas partikongress 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokratiska skolföreningen 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G45 
Slut på vinstdrivande skolor i det skattefinansierade skolsystemet 
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening 
 
Ojämlikheter som får ett fotfäste i våra skolor gör särskild skada. Inte nog med att de drabbar de 
direkt påverkade barnen, hela samhället skadas av den ouppfyllda potentialen och de djupa 
klyftorna sådana ojämlikheter i våra barns utbildning leder till. Vi socialdemokrater vet att en av 
våra främsta uppgifter är att motverka dessa ojämlikheter. Det är hög tid att vi tar oss an en av de 
primära orsakerna till dem – den friskoleregleringen som alltför länge har tillåtit vinstdrivande 
bolag att genom att driva skolor avleda offentliga medel till sin egen vinst.  

Det är en sak att uppmana skolor till genuina effektiviseringar som skapar ett mervärde för 
barnen. Det är en helt annan sak att låta vissa skolor ta skattepengar som är avsedda för 
utbildningen av skolpliktiga barn och ge dem till enskilda aktieägare. När vi tillåter det har något 
gått allvarligt fel. Och när andra skolor inte gör så, och inte får göra så, uppstår en uppenbar 
ojämlikhet i villkoren som samhället bereder våra barn, beroende på vilken typ av institution som 
råkar driva den skola barnen går i.  

Allt detta är en förutsebar och oundviklig följd av att släppa loss i skolverksamheten bolag vars 
syfte, enligt lagen, är som utgångspunkt att generera vinst till fördelning bland aktieägarna. Och 
för majoriteten i Sverige är det obegripligt att denna utveckling över huvud taget har tillåtits. Det 
finns nämligen ett tydligt och kontinuerligt stöd hos väljare för att vinst i skattefinansierade 
skolor ska förbjudas. De senaste 5 åren har andelen av befolkningen som tycker att ett förbud 
mot vinst i skolor är ett bra förslag legat så gott som konstant kring 60%. Innan dess var stödet 
för ett sådant förbud ännu högre (SOM-institutets rapport ”Svenska trender 1986-2019”, s.47). 

Vissa som håller med om det finns en konflikt mellan vinstintresset och skolbarnens intressen har 
föreslagit att den i stället borde motverkas genom ett differentierat system för skolpeng, där 
vinstdrivande skolor ska få ett mindre belopp per barn än vad icke-vinstdrivande skolor får. 
Förslaget är välment men riskerar att förvärra problemet. Det lagstadgade kravet att göra vinst 
kommer fortfarande att åvila sådana bolag som idag utgör problemet. Om vi låter dessa bolags 
vinstdrivande skolverksamhet fortsätta fast med mindre offentligt stöd, finns det en alltför stor 
risk att det bara leder till att barn som går i deras skolor bereds ännu mer begränsade resurser och 
att ojämlikheten ökar. Vi måste se till att den politik vi väljer att driva inte oavsiktligt straffar 
dessa barn för hur deras föräldrar i god tro försökt att navigera det ofta svåra skolvalet som 
staten ålagt dem. När Socialdemokraterna jobbar vidare med uteslutningen av vinstintresset från 
skattefinansierad skolverksamhet är det lika angeläget att vi omsorgsfullt utreder hur vi kan se till 
att själva omställningen, inklusive t.ex. eventuella ombildningar av bolagsformer eller risken för 
förflyttningar av barn mellan skolor, inte underminerar något barns skolgång. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att vinstdrivande bolag inte ska få driva skolor inom det 
skattefinansierade skolsystemet. 

2. Socialdemokraterna ska utreda hur ett förbud mot att vinstdrivande bolag ska få driva skolor 
inom det skattefinansierade skolsystemet kan implementeras på ett sätt som inte underminerar 
något barns skolgång. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 



Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
 

Motion G46 
Vi tål inte mer ojämlikhet i Sverige 
SSU Stockholm 
 
Ojämlikheten och segregationen har ökat dramatiskt i Sverige. Forskning har visat, att ett fritt 
skolval med riskfri skolpeng till privatskolor bidrar till segregation och ojämlikhet. Ett större antal 
kommersiellt drivna skolor och ett fritt skolval har lett till att de etniska och sociala skillnaderna 
har ökat i samhället. Att barn med olika bakgrund inte möts leder till stora nackdelar för 
samhället. Den bäst utbildade personalen saknas i skolor med barn som har störst behov. Med 
ökad ojämlikhet är det fler som inte klarar skolan. Det leder till ökad arbetslöshet, psykisk ohälsa, 
fler kriminella eller utslagna på annat sätt. Vi tål inte mer ojämlikhet i Sverige. Viktigt för att 
vända utvecklingen på både kort och lång sikt är ett utbildningssystem som når alla barn 
likvärdigt. En solidarisk socialdemokratisk politik som strävar efter jämlikhet behövs. Ett 
paradigmskifte behövs som ökar hoppet och tilliten för framtiden. Den nyliberala politik vi erfarit 
de senaste trettio åren har inneburit växande klyftor, även om en viss förbättring uppnåtts efter 
2014. OECD rapporterar att Sverige haft den snabbast ökande ojämlikheten, vilket inneburit att 
den rikaste procenten av Sveriges befolkning vunnit också genom att skicka sina överskott till 
skatteparadis. Media har rapporterat att skolbolagen dragit bort medel som vi betalat i skatt för 
bland annat utbildning.  

Tydligast kan vi vända utvecklingen genom att satsa både i volym och ökad kvalitet på förskolor, 
grundskolor och gymnasier. Men också på vuxenutbildning. Partikongressen kan fatta beslut om 
en tydlig ny inriktning på bättre villkor för barn och personal i förskolor och skolor. 
Partikongressen bör besluta om en begränsning av etablerandet av fristående skolor. En rad 
utredningar (En likvärdig skola, En gemensam angelägenhet m.fl.) har visat hur det fria skolvalet 
medfört nackdelar ur jämlikhetssynpunkt. Resurser krävs för ökad kvalitet, en satsning på 
pedagogik som ger nyanlända och barn från fattiga hem en kompensatorisk utbildning. Vårt parti 
vill inte återgå till det gamla klassamhället, där barn från familjer med välutbildade föräldrar klarar 
sig, men där skolan har svårt att ge de barn som behöver det bättre förutsättningar. Extra viktigt 
är det att satsa på vuxenutbildning för dem som inte klarat skolan.  

Kommunerna behöver uppenbarligen både mer resurser, kunskaper och tydliga direktiv för att 
Sverige ska uppnå ökad jämlikhet och en likvärdig utbildning. Skolbolagens stora vinster, som 
uppstått genom en skattefinansierad och riskfri skolpeng och rekrytering av elever med utbildade 
föräldrar, borde gå till undervisning och inte till aktieutdelning. Det är en gemensam uppgift att 
satsa på ökad jämlikhet på flera områden, som beskrivs väl i Jämlikhetsutredningen SOU 2020:46. 
Satsning på en radikalt ändrad utbildningspolitik är just nu allra viktigast. Vi måste visa att 
satsning på utbildning kan vända den tragiska utvecklingen mot ökande ojämlikhet i Sverige och 
därmed inge oss hopp för framtiden. 
 

 

Vi yrkar att 

1. prioritera jämlikhet genom likvärdig och kompensatorisk utbildning i förskola, skola och 
vuxenutbildning 

2. en begränsning genomförs av etableringen av friskolor  

3. de segregerande effekterna, som det fria skolvalet leder till motverkas  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
STS Stockholm 


