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Stäng de skolor som inte följer skollagen 

 

Flera partier har gått och krävt att friskolor ska stängas. Ett påstående är att KD inte har några 

problem med vinstdrivande friskolor. En analys som behöver kompletteras. 

För Kristdemokraterna är inte konkurrens eller besparing ledordet för valfrihet. Det är istället 

engagemang och egenmakt. Möjligheten att själv ta över driften av sin skola, att människor 

engageras av en viss pedagogik och drivs av ett engagemang i detta. Möjligheten att göra 

aktiva val i sitt liv. Det gör att vi växer som människor och skapar engagemang. 

I kristdemokratisk tradition och ideologi utgör de främst en väsentlig del i det civila 

samhällets del i utbildning och skola och därmed demokratins fördjupning. Skolan utgör en av 

de viktigaste grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Den ska skapa förutsättningar för den 

enskilda individens utveckling och hennes möjligheter att påverka beslutsprocessen. Detta 

innebär att skolan är av stor betydelse för hela samhällets utveckling. Det är angeläget att 

föreningar och föräldrar får större delaktighet i barnens skola och utbildning, vilket bland 

annat kan ske genom att fristående skolor finns. 

Det är viktigt att skolor som har dålig kvalitet och oseriösa aktörer ska bekämpas. Lika 

självklart är det att skolor ska hålla sig till arbetsrätten och att kontroll av verksamheten sker. 

Skolor, såväl kommunala som fristående som inte lever upp till kraven ska slutgiltigt stängas 

om de inte lever upp om de inte lyckas med förändringarna. Det behövs tydliga 

kvalitetskriterier och bra uppföljning och skollagen som avgör. Detta gäller både kommunala 

som fristående skolor. 

Uppföljning och granskning av ändamålsenliga, nationella och transparenta kvalitetskrav på 

offentliga såväl som privata aktörer är nödvändigt för att säkra och utveckla kvaliteten inom 

välfärden. Inte att jaga den som bidrar till välfärden genom att vara privat utförare. 

Alliansen tillsatte en utredning om ökade tillståndskrav redan 2012 och särskilda regler för 

upphandling inom välfärden. Utredningen föreslog utökade tillståndskrav och prövning av 

offentligfinansierade verksamheter. Detta ska leda till högre kvalitet samtidigt som valfriheten 

för brukare och elever säkerställs. Vi kristdemokrater har lagt två följdmotioner i riksdagen 

för mindre som syftar till att underlätta för mindre och ideella aktörer att verka inom 

välfärden. Jämfört med regeringens förslag om vinstreglering, som allvarligt skulle strypa 

valfriheten, är ägarprövningen en bättre balans mellan krav och valfrihet. 

Det civila samhällets engagemang i skolväsendet är av största vikt för att säkra en utbildning 

av god kvalitet. Eftersom de fristående skolorna har sitt ursprung i just det civila samhället. 
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