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Idag går cirka var fjärde grundskoleelev och nästan varannan gymnasieelev i
en fristående skola. De fristående skolorna är således en självklar och
nödvändig del för att Stockholms stad ska kunna tillhandahålla en hög och
kvalitativ utbildning. Möjligheten att kunna välja skola, oavsett om den är
kommunal eller fristående, är numera ett viktigt fundament i det svenska
skolsystemet och något som många stockholmare tar för givet.
I förra veckan deklarerade Feministiskt initiativ, i en debattartikel i Dagens
Arena, att man vill skrota det fria skolvalet i Stockholm. Detta eftersom man
anser att det fria skolvalet bidrar till en ökad segregation som skapar ojämlika
förutsättningar. Verkligheten visar dock att slopat skolval snarare befäster
skolsegregationen som grundar sig i en utbredd bostadssegregation.
Ett par veckor tidigare uttryckte skolborgarrådet en snarlik uppfattning i
frågan. I en artikel i Dagens Nyheter, lät han meddela att Socialdemokraterna
tidigare borde börjat tala om sorteringsskolan och det systemfel som kommer
ur det fria skolvalet. Skolborgarrådets uppfattning verkar var att skillnaderna i
Stockholms skolor enbart grundar sig i det fria skolvalet. Vidare förklarar
skolborgarrådet att Socialdemokraterna inte tagit tag i detta problem eftersom
”…alla partier är livrädda för att stöta bort medelklassen, ingen vågar föreslå
ett rejält omtag”. Skolborgarrådet vill istället att det fria skolvalet behålls
samtidigt som man ska skapa blandade klasser genom att begränsa elevernas
valfrihet.
Nyligen gav sig även LO in i diskussionen om det fria skolvalet genom att
framföra att de är beredd att ta strid mot regeringen i fråga om det fria
skolvalet och vinster i välfärden. Deras mål är att vinster i välfärden ska
förbjudas fullt ut när det gäller skolan. Samtidigt menar finansborgarrådet i
Stockholms stad att ett vinstförbud skulle få negativa effekter på valfriheten
lokalt.
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Det är uppenbart att den s-ledda majoriteten har svårt att hålla en röd tråd i
frågan om det fria skolvalet. Denna otydlighet, och ibland direkt fientliga
inställning till fristående skolor och det fria skolvalet leder till osäkerhet hos
de aktörer som redan är verksamma eller som överväger att etablera
verksamhet i Stockholm stad. Samma sak gäller för de elever som idag går i en
fristående skola
Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd:
1. Är det fria skolvalet hotat?
2. Var anser egentligen den rödgrönrosa majoriteten i frågan om det fria
skolvalet?
3. Behöver fristående skolaktörer oroa sig från att etablera sig i Stockholms
stad?
4. Hur tänker sig majoriteten att man rent praktiskt ska behålla det fria
skolvalet och samtidigt begränsa elevernas valfrihet?
Stockholm den 26 september 2016
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