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Utskottet behandlar i detta betänkande 7 motioner, varav en väljs ut för debatt 

och beslut i kammaren. 

 

1. Skolfrågor 

 

1.1. En jämnlik skola för alla 

 

Motion 2019:2UbU123Mo 

 

Förstatliga skolan och se över lönebildningen för en mer jämlik skola.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 12; beslut genom omröstning) 

Motivering: Vi föreslår att skolan ska förstatligas alternativt en statlig direkt-

finansiering av skolverksamheten. Det kan medföra att skolorna får en mer 

jämlik resursfördelning. Resultatet av detta gör att skolan blir en mer attraktiv 

arbetsplats, det blir lättare att behålla behöriga lärare och att utbilda flera. Det 

gynnar även mindre orter. En mer centraliserad statlig styrning innebär att kva-

litetsskillnaden mellan skolorna minskar. 

Klass NS1, Hagagymnasiet 
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1.2. Bättre förutsättningar för ökad tillväxt på landsbygden 

 

Motion 2019:2UbU28Mo 

 

Bevara byskolor, ta bort strandskyddet och tillåt gårdsförsäljning. Det är åt-

gärder som gör landsbygden stärkt och levande. 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 11; beslut genom omröstning) 

Motivering: Vi anser att det är viktigt att byskolor bevaras och håller hög stan-

dard. För att det ska bli mer attraktivt att flytta till landsbygden anser vi att 

strandskyddreglerna ska ses över så att det blir lättare att bygga nya hus och 

sommarstugor. Vi anser att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker bör till-

låtas eftersom dettta skulle öka antalet lokala och ekologiska bryggerier, vilket 

i sin tur skulle leda till en ökad ekonomiskt tillväxt på landsbygden. 

 

Klass EK19A, Kristinegymnasiet 

 

 

1.3. Förstatligande av den svenska skolan 

 

Motion 2019:2UbU73Mo 

 

Förstatliga skolan för att höja lärarstatusen, och arbetsmiljön, utbildningskva-

liteten och minska segregationen.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: beslut genom acklamation) 

Motivering: Vi föreslår att skolorna i Sverige förstatligas för att uppnå en mer 

jämlik och mindre segregerad skolgång. Förstatligandet av skolorna leder till 

att de ekonomiska resurserna fördelas bättre mellan kommunerna och att seg-

regationen minskar. Detta förslag innebär att skolorna styrs av staten och inte 

av kommunerna. Även lärarsituationen i Sverige förändras och därmed ges 

eleverna möjligheten till bättre undervisning. 

 

Klass Sa18k, Kungsholmens gymnasium 
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1.4. Bättre skolor - minskad segregation 

Motion 2019:2UbU56Mo 

Förstatliga skolan och förändra de nationella proven för att minska segregat-

ionen.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

 

(Antal ledamöter: 10; beslut genom omröstning varvid ordföranden efter lika 

röstetal gavs utslagsröst) 

 

Motivering: Vi vill minska segregationen inom skolan genom att göra den stat-

lig och på det viset blir skolan mer jämlik över landet. Det ska bli enklare att 

utbilda lärare och resurslärare, att anställa fler lärarassistenter och att moder-

nisera skolan så att den anpassas till dagens samhälle. Vi anser att man bör 

effektivisera de nationella proven till korta avstämningar som jämförs nat-

ionellt. 

 

Klass E19A, Lundellska skolan 

 

 

1.5. Förbättra jämlikheten i Sverige genom att förstatliga skolan. 

 

Motion 2019:2UbU15Mo 

Förstatliga skolan för en mer jämlik skola.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: beslut genom acklamation) 

Motivering: Idag har vi i Sverige ett stort problem med segregation. I vissa 

förorter växer sig kriminaliteten och de socioekonomiska klyftorna allt större. 

Skolan och utbildning är en väg ut ur detta problem, men alla kommuner har 

dock inte möjligheten att lägga de resurser som krävs. Detta leder till att det 

exempelvis blir brist på duktiga lärare och specialpedagoger i vissa områden. 

Vi vill förstatliga skolan så att alla, oavsett vart man bor, ska få samma nivå 

på och förutsättningar för sin utbildning. 

 

Klass SA18, Nacka gymnasium 
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1.6. Minskade klasser i grundskolan 

 

Motion 2019:2UbU72Mo 

 

Max 17 elever per klass i socioekonomiskt utsatta områden.  

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: beslut genom acklamation) 

Motivering: Vi anser att man bör implementera mindre klasser i grundskolan 

i socioekonomiskt utsatta områden där gymnasiebehörigheten är låg. Antalet 

elever i varje klass ska maximalt vara 17, och skälet till detta är att man bör 

erbjuda en kvalitativ utbildning oberoende av var eleven bor. 

 

Klass SA18MI, Norra Real 

 

 

1.7. Avskaffa friskolor 

 

Motion 2019:2UbU178Mo 

 

Avskaffa Sveriges friskolor för att minska segregationen.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: beslut genom acklamation) 

Motivering: Svenska friskolor bör avskaffas eftersom de är en bidragande fak-

tor till segregation. Barn med samma bakgrund samlas på samma plats och 

detta leder till att dessa barn inte får andra värderingar eller perspektiv på livet. 

Friskolor strävar efter vinst men denna vinst går inte alltid till bättre resurser, 

såsom fler lärare och bättre hjälpmedel, utan gynnar istället privatpersoner.  

 

Klass SA18ANA17, Oscarsgymnasiet 

 

 

2. Utskottet beslutar att motion 2019:2UbU73Mo 
framförs i plenisalen för debatt och beslut. 

(Obs! Utskottets motion, reservation och talare meddelas Linneá Tolf, enligt 

dagordningen.) 
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Stockholm den 21 januari 2020 

 

 

På andra utbildningsutskottets vägnar 
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