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M otiontaagåettd^ hårdare kontroll av skolor och förskolor
Den senaste tiden har larmsignaler om ekonomiska missförhållanden i skolor och
förskolor kommit. Nyligen häktades chefen för ett privat företag som driver sju
förskolor i Tensta och Rinkeby misstänkt för grovt skattebrott och grovt
bokföringsbrott. Även brister i verksamhetens kvalitet och arbetsmiljö har
uppdagats. I slutänden är det barnen som är förlorare när det finns brister som
dessa. I denna motion presenterar Socialdemokraterna fem förslag för skarpare
kontroll av Stockholms skolor och förskolor.
Många har påpekat bristerna i det här enskilda fallet och det har blivit tydligt att vi
generellt inte har tillräcklig kontroll över vilka som ansvarar för våra barn och
unga. Trots detta har majoriteten inte agerat. Vi måste låta detta bli en
väckarklocka och nu återta kontrollen över vilka som får driva skol- och
förskoleverksamhet i vår stad. Barn och ungas rättighet till en bra förskola och
skola måste kunna garanteras.
Jag föreslår att man nu satsar på kvalitetssäkring och inspektioner av den
verksamhet som utbildningsförvaltningen ansvarar för. I dagsläget har
kommunens egna skolinspektörer inte tillräckligt utsträckt rätt att granska privat
drivna skolor och förskolor, utan måste i vissa avseenden förlita sig på att
skolorna frivilligt ger den nödvändiga informationen. Stockholm Stad måste här
trycka på regeringen för en lagändring så att också privata skolor kan granskas av
kommunens skolinspektörer, och inte som idag enbart av Skolverket.
Det behövs uppenbarligen skarpare kontrollinstrument och fler kontroller.
Föräldrar har rätt att få veta att kvaliteten på den pedagogiska verksamheten är
god, oavsett om skolan är privat eller offentligt driven. Ingen ska behöva riskera
att göra ett dåligt val.
Jag vill dessutom att Stockholms Stad ser över möjligheterna att införa
sanktionsmöjligheter mot de företag som utför välfärdstjänster å stockholmarnas
vägnar, men som har återkommande brister i kvalitet eller hantering av
skattepengar. Det måste finnas en möjlighet till inblick i och uppföljning av den
ekonomi som är avsedd för att gå till att utveckla och bedriva en bra verksamhet
för barn och unga, även om verksamheten bedrivs av en fristående aktör.

Det ska vidare vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal och utbildad personal
även inom de fristående förskole- och skolverksamheterna. I dagsläget är det
endast inom de kommunala verksamheterna som man har möjligheten att
kontrollera exempelvis att de anställda har adekvat utbildning.
Därför vill jag framställa följande förslag för ökad kvalitetssäkring i Stockholms
skolor och förskolor:
att

oannonserade inspektioner från kommunens skolinspektörer ska
tillåtas på samtliga skolor och förskolor.

att

oannonserade besök där man granskar såväl ekonomi som
verksamhet ska ske i högre utsträckning än i dag.

att

det ska tills vidare skall redovisas offentligt vilka privata skolor som
vägrar att släppa in skolinspektörer.

att

resultaten av kvalitetsgranskningarna ska offentliggöras, till exempel
på Stockholm Stads hemsida.

att

samma krav på kvalitet i verksamheten ska ställas, oavsett
driftsform.

att

möjligheterna att införa sanktionsmöjligheter mot de företag som
utför välfärdstjänster å stockholmarnas vägnar, men som har
återkommande brister, ses över

att

staden så långt möjligt skall ställa krav på kollektivavtal och
utbildad personal i fristående verksamhet som finansieras av
kommunala medel
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