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Till Linda Riiner-Ramberg 

Sven-Eric Johansson 

Byalaget i Östra Strö 

 

Frågan ställdes: 

”Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö skall vara kvar”? 

Svar: otvetydigt JA. 

Jag vill gärna förtydliga svaret. 

Lokala synpunkter 

Miljöpartiet argumenterar för att byskolorna skall behållas. Vi reagerade mycket kraftigt på 

den brådstörtade stängningen av Billinge, där helt andra bevekelsegrunder än pedagogiska 

och ekonomiska egentligen fick fälla utslaget. Detta har vi uttryckt såväl i nämnderna som i 

massmedia och vid möten med Billingeborna. Vårt engagemang i Billinge fortsätter, vilket 

man kan fråga Billingefolket om. 

På samma sätt vill vi hålla Östra Strö om ryggen och använda det inflytande som väljarna vill 

ge oss!  

När vi träffade företrädare för Östra Strö i våras blev det ett trevligt möte där alla resonerade 

om fördelar och nackdelar med privata och halvprivata initiativ kontra offentligt drivna. Alla 

varianter har fördelar och nackdelar, men är inte lika lämpliga i alla situationer. Miljöpartiet 

stöder t.ex. kraftigt olika former av kooperativ verksamhet, som skulle passa Östra Strö vid ett 

hot om nedläggning. Vi diskuterade att man från Östra Strös sida borde ha framförhållning i 

ärendet om kommunen skulle börja visa tecken på ”billingebeteende”. 

MP Eslöv var de första som  påpekade på riksplan hur företag som vill bedriva undervisning, 

vård m.m. skall lyda under den lagstiftning som reglerar s.k. SVB-företag, dvs där man 

reglerar hur den vinst som måste uppstå i varje välskött företag skall skötas. Den skall 

återinvesteras i verksamheten och inte hamna på Kajmanöarna... På riksplanet har 

Vänsterpartiet anslutit sig till den åsikten, medan S är splittrat. T.ex. stöds den av 

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.  

När det gäller de välbekanta problemen med gymnasieskolan lyckades MP Eslöv tillsammans 

med V Eslöv driva igenom krav på en oberoende genomgång och analys av undervisningen 

och dess förvaltning. Vi samarbetade då bra med gymnasielärarna.  Arbetet var mycket 

värdefullt, men vi är inte helt nöjda med det långsiktiga resultatet. Eslöv måste inte bara 
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uppnå ekonomisk och pedagogisk balans utan också skaffa sig en undervisningsprofil som är 

attraktivt över ett stort sökområde och som inte härmar någon annan. Vi har ännu inte fått 

någon bred förståelse för detta utom bland lärarna. 

MP Eslöv har i en motion ställt samma krav vad grundskolan beträffar. Se 

http://www.mp.se/sites/default/files/utredning_grundskolan.pdf. Kommunfullmäktige, alltså 

M+S, C, Fp m.fl. avslog motionen utan egentlig argumentering. Den hade t.ex. kunnat visa att 

verksamheten i Östra Strö är ekonomiskt och pedagogiskt sund och skall fortsätta. 

Synpunkter på regional- och riksnivå 

MP anser allmänt att skolan ska förstatligas. Skälen är många och får inte riktigt plats här. För 

Östra Strö skulle det medföra stabilitet, trygghet och långsiktighet i verksamheterna.  

Samtidigt måste vi lämna fältet öppet för seriösa fria verksamheter. Om Östra Strö väljer att 

starta en friskola stöder vi det. 

Omtanke om elever, föräldrar och lärare skall vara i fokus. Skolor ska inte tömmas på resurser 

eller vara spekulationsvara.  Elever ska inte möta en lapp på dörren där det står att skolan har 

kånkat eller stängt. Vissa skolor ska inte ha färre lärare och lägre löner för att tjäna pengar.  

De som startar skola ska ha regler som anger att verksamhetens syfte är att bedriva utbildning. 

Skattepengarna som går in ska gynna verksamheten. Reglerna skrivs in i bolagsordningen om 

det är ett aktiebolag, och i stadgarna om det är en ekonomisk förening.  

De som investerat egna medel i en skola ska kunna få dem tillbaka och få rimlig ränta så att 

de inte gör förlust gentemot att ha dem på banken.  

Mer är det inte. De flesta friskolor drivs av en passion för bildningen och får inga problem. 

Reglerna är välkomna eftersom några friskolor har förstört ryktet för alla, medan andra sköter 

sig utmärkt. Stadsmissionen har t.ex. tagit över en del av de skolor JB försatte i konkurs.  

Detta är en sund avvägning som hindrar skolan från att bli spekulationsvara. Samtidigt 

möjliggörs pedagogisk mångfald. Miljöpartiet vill att drivkraften för att driva skola är att man 

har en pedagogisk idé, en passion för bildningsuppdraget. Här passar Östra Strö utmärkt in. 

Om däremot friskolorna enligt Folkpartiet, som bär huvudansvaret för de senaste 8 årens 

politik, kan hota med att stänga 22 000 skånska elever ute på grund av vår hållning kan man 

undra var dessa skolors ägares intresse ligger; hos eleverna eller hos pengarna.  

För Miljöpartiet de gröna i Eslöv 

-- 

Håkan Larsson 

0413/305 00 
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