
 

Sammanställning av fråga 3b – Skolan. Ovanåker 

 

I vissa frågor finns ibland följande förkortningar (K) = kommunnivå, (R) = regionnivå, (N) = nationell nivå. Svaren är normalt angivna på kommunal nivå. 

 

 

FRÅGOR SVAR  

Skolan Liberalerna Moderaterna 

Hur skapar vi en ”jämlik 
skola” när man inte 
inkluderar restiden i barnens 
skoldag?  

 Moderaterna värnar det fria skolvalet vilket betyder att i de fall kommunen 
har lagt ned en skola så har istället det startats en friskola vilket vi välkomnar. 
Det är viktigt att vi satsar på de mindre skolorna på landsbygden. Närheten är 
viktig framförallt i lägre åldrar. Alla skolor ska ha samma tuffa kunskapskrav 
för att säkerställa en likvärdig skola 

Hur löser vi 
integrationsproblemen i 
skolan?  

 Genom att alla föräldrar tvingas att göra ett aktivt val av skola. Det är viktigt 
att föräldrarna ges denna möjlighet där kommunen och staten ska säkerställa 
att det finns relevant information för att kunna göra detta val. Elever som stör 
andra barn ska kunna flyttas från klass/skola. Språket är en nyckel till varje 
barns utveckling och vi vill ha en obligatorisk språkförskola 

Hur fördelar man skolans 
resurser 
(behöriga/legitimerade 
lärare) mest resurseffektivt?  

 Ordning och reda i skolan är av avgörande betydelse och vi vill fortsätta göra 
stora skolsatsningar på lärare och lärarlöner. En bra lärare är avgörande för 
varje barns skolgång och utveckling. 
Lärarna ska fokusera på att lära ut och att eleverna uppnår kunskapskraven. 
Varje elev måste ges de bästa förutsättningarna för att uppnå sin fulla 
potential 

Hur kan möjligheter skapas 
för att underlätta för 
kommunerna att elevglesa 
skollokaler kan anpassas 
utan att behöva stänga eller 
flytta skolor? 

 Moderaterna kommer att arbeta för att behålla skolor i byarna, som självklart 
ska bedriva undervisning av hög kvalitet, lika som alla andra skolor, oavsett 
om de ligger i ”stad eller land”. 



 

Att ha möjligheten att 
använda skolans lokaler till 
annan verksamhet under de 
delar av dygnet då de inte 
behövs för undervisning. Vad 
gör ni inom detta område? 

 Det är viktigt att skolan fokuserar på kärnuppdraget att utbilda våra elever. 
Att kunna använda skolans lokaler utanför skoltid till annan verksamhet kan 
vara bra, så länge det inte konkurrerar med någon privat aktör som bedriver 
motsvarande verksamhet. Det får inte heller innebära ytterligare 
administrativt arbete och försämringar för skolans möjligheter att utbilda våra 
elever 

Är det kommunernas 
oförmåga att ta ansvar för 
skolan som ger problem? 

 
  
 

Kommunen har resurser och förmåga att ta ansvar för skolan . Samtidigt har 
staten ett stort ansvar för en likvärdig skola där de ska säkerställa att skolorna 
följer lagar och förordningar. De skolor som inte uppfyller de kraven och inte 
kommer tillrätta med problemen ska stängas, detta gäller oavsett vem som 
driver skolan. 

Vad betyder mål och 
resultatstyrningen för ökade 
problem? 

 Kunskapskrav är viktigt för skolan. Skolans kärnuppgift är att säkerställa att 
alla barn uppfyller kraven. Då är mål och resultatstyrning viktigt för att kunna 
följa skolan och elevernas utveckling. 

Staten styr idag på många 
sätt den kommunala skolan 
genom lagar. Varför inte ta 
tillbaka ansvaret helt och 
förstatliga skolan igen? Vad 
skulle i så fall bli bättre eller 
sämre?  

Liberalerna är för ett förstatligande av skolan, i några 
fall kommer det att bli bättre och i några fall sämre. Det 
kommer i alla fall bli en mer jämlik skola över hela 
landet. 
 

Moderaterna är för en ökad statlig styrning av skolan med tydliga 
uppföljningar. Det är sannolikt inte så enkelt att ett förstatligande av skolan 
löser alla problem skolan har. Många pekar på att statliga verksamheter som 
Arbetsförmedling Försäkringskassan, passtillverkning, säkerhetskontroller på 
flygplatser inte fungerar särskilt väl 

När ska politiker börja tänka 
om att även små skolor och 
förskolor behövs på 
landsbygden? 

 Vi moderater anser att skolorna på landsbygden behövs och fyller en viktig 
funktion och vill behålla dessa. 

 

 


