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Här finns partiernas svar på byarådets frågor om valet 2018 

1. Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö skall vara kvar? 
2. Är Landsbygdsfrågor en viktig del i ert program?  

 

Centerpartiet (Anette Likander) 

Jag bifogar vårt valprogram i sin helhet förutom att svara direkt på dina frågor, Ö Strö finns 
med i allra högsta grad och för oss är landsbygden och balansen i kommunens satsningar i 
fokus.  (Valprogrammet hittar ni på deras hemsida/SvenE) 

 

Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö ska finnas kvar? Svar: Absolut! Ö Strö skola 
ska vara kvar och behöver därför prioriteras upp i investeringsplanen så att nödvändiga om 
och tillbyggnader blir gjorda. Ö Strö skola ska fortsätta vara en liten byskola men det ska 
också vara möjligt för barn från andra delar av kommunen att kunna välja den lugnare miljön, 
alla barn mår inte bra i de stora grundskolor vi har idag. För att göra det möjligt att välja Ö 
Strö måste skolskjutsreglementet ändras så att skolbussarna inte bara går från våra byar utan 
även tvärtom. 

 

Är Landsbygdsfrågor en viktig del i ert program? Vad vill ni satsa på? Svar: 
Landsbygdsfrågorna är alltid i topp på vår agenda och många punkter i vårt program handlar 
om landsbygden och våra mindre tätorter. Alla delar av Eslövs kommun måste ges 
förutsättningar att utvecklas och för det behövs nya bostäder, service, 
kommunikationsmöjligheter samt en vision för landsbygden. Vi vill bevara åkermarken och är 
väldigt restriktiva med att tillåta att mark som används i livsmedelsproduktionen tas ur bruk 
varför förtätning och byggnation på icke-brukbar mark måste prövas först. 

 

/Annette Linander, Centerpartiet 

 

 

Kristdemokraterna (Samuel Estenlund) 

Hej!  

 

Ursäkta det sena svaret. Vi är helt enstämmiga med er i landbygdens vikt för Eslövs kommun, 
och hur service och kommunikation är avgörande för en levande landsbygd.  
 
Vi kan inte uttala oss i enskilda hypotetiska fall (och jag förstår det som att det inte finns 
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några konkreta hot mot Ö Strös skola idag), då ett verkligt fall har fler parametrar som måste 
vägas in än vad man kan tänka in i ett hypotetiskt fall. Men skälen att behålla landsortsskolor 
där det finns elevunderlag väger tungt, inte minst för den trygghet det innebär för barnen. 

 
Vi har varit utan mandat i kommunen den senaste mandatperioden, men hoppas att detta 
ändras snart, så att vi kan påverka i frågor som denna. Tills dess kan vi hänvisa till vad riks-
KD säger om angränsande frågor, även om det inte ger något mer entydigt svar än jag kunnat 
ge själv. Från https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/ 

 

-------------------------------- 

Skola   

- Skolans uppgift är att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i 
ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande 
medborgare. Med en skolpolitik som fokuserar på trygghet, kunskap och arbetsro och där 
varje skola har stor frihet att utforma sin egen verksamhet vill Kristdemokraterna ge elever, 
lärare och skolledare förutsättningar för att klara denna uppgift. 

 

Kommunala skatteutjämningssystemet 
- Sveriges kommuner har olika förutsättningar när det gäller skattekraft och demografi. Därför 
behövs ett utjämningssystem som ger alla Sveriges kommuner ekonomiska förutsättningar för 
att leverera trygg vård och omsorg, en välfungerande skola och trygga uppväxtvillkor för barn 
och ungdomar. 

Landsbygd 
- Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Genom 
landsbygdens produktion av bland annat livsmedel, energi och naturmaterial skapas 
förutsättningar för tillväxt i hela landet. Natur och miljö ska förvaltas ansvarsfullt så att 
nästkommande generationer kan ta över ett hållbart samhälle. Kristdemokraterna vill ha 
fungerande service så som barnomsorg, skola, sjukvård och infrastruktur i hela landet. Det är 
även väsentligt att företag får goda förutsättningar att växa och utvecklas. Detta kräver bland 
annat en väl utbyggd IT-infrastruktur. 

-------------------------------- 

KD Eslöv, genom 

 
Samuel Estenlund 

0733-328284 

Väggarpsvägen 14B 

 

241 93 Eslöv 
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Liberalerna: (Stellan Nilsson) 
Hej. 

 

Tack för mail med intressanta frågor.   Härmed svar från Eslövsliberalerna: 

 

 

1. Frågan om skolan: 

 

Det finns inget som talar för nedläggning. Antalet elever växer ju och kapacitet saknas i 
tätorten för att ta emot dem i vilket fall. Dock är lokalerna dåliga så det kommer att behöva 
åtgärdas på något sätt. Plan finns inte ännu för detta men detta är, enl. vårt förmenande, ett 
måste. Sålunda ser vi gärna att skolan i Östra Strö är kvar. Skulle elevantalet så småningom 
minska vet vi att privata initiativ har diskuterats och sådana stöder vi gärna inom Liberalerna. 

 

 

 

 

2. Frågan om  landsbygdsfrågor:  

Att människor har frihet att bestämma över sina egna liv är centralt för Liberalerna. Det gäller 
till exempel att kunna påverka i sitt närområde. I Eslövs mindre samhällen finns byalag med 
engagerade medborgare som arbetar ideellt för att förbättra sin hemort. Vi vill stötta deras 
verksamhet och ge dem större inflytande. För oss är det en frihetsfråga. 

 

Inom Eslövsliberalerna vill vi göra en satsning på byalagen genom: 

 

1. Lokal demokrati. 

De som bor i de mindre orterna i kommunen vet allra bäst vad som behöver göras i deras 
närområde. Liberalerna vill underlätta det genom att stötta byalagen. 

Medborgare skall ha inflytande över utvecklingen i sitt närområde. Att kunna påverka hur 
platsen där man bor ska utvecklas handlar om frihet och egenmakt. Demokrati, helt enkelt. 
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2. Byalagspeng.  

Liberalerna vill ge alla aktiva byalag ett bidrag, en byalagspeng. Byalagspengen skall vara till 
stöd för deras viktiga verksamhet och exempelvis kunna användas för att marknadsföra 
aktiviteter som arrangeras av byalagen. 

3. Stöd till projekt.  

Som en andra del av byalagspengen vill Liberalerna avsätta projektmedel för lite större lokala 
projekt som inte kan täckas med det fasta bidraget. Byalagen skall kunna söka sådana 
projektmedel för att utveckla sitt eget närområde. 

 

Har Du/Ni ytterligare frågor: Hör av Er !  

Med vänlig hälsning 

Stellan N.   (Ordf. Eslövsliberalerna) 

 

 

Miljöpartiet: (Rickard Sallermo) 

 

Hej Sven-Erik,  

 

Tack för din fråga om hur vi ställer oss till två för er viktiga frågor.  

 

1. Kommer ni arbeta för att skolan i Östra strö finns kvar?  

 

För oss i Miljöpartiet så är en levande landsbygd mycket viktigt och i Eslövs kommun har vi 
flera små, men livskraftiga byar. Vi ser skolan som pulsen i en by, och det är därför viktigt att 
vi värnar om den. Att ha tillgång till F-6 är önskvärt, men framförallt F-3 ser vi som en viktigt 
del av byarnas utveckling. Sen är det som alltid en avvägning map skattemedel och nytta för 
invånarna, men grunden är att vi ska ha levande landsbygd och där ingår även skolor.  

 

 

2. Är Landsbygdsfrågor en viktigt del i ert program?  

 

Ja, det är absolut en viktigt del. Genom att skapa förutsättningar att bo utanför tätorten hoppas 
vi att fler ska flytta till vår kommun. Vi behöver öka invånarantalet och det gäller både i Eslöv 
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tätort samt i omkringliggande byar. När det gäller service i byarna så vill vi använda oss av ett 
utvecklingsbidrag där byalagen/intresseföreningarna har möjlighet att söka dess i syfte att 
främja utvecklingsprojekt i byarna. Cykelvägar är en viktigt del som vi vill bygga ut så att det 
binder samman byar/tätort på en resurseffektivt sätt. Det kan mellan två byar finns cykelväg 
då det i den ena byn återfinns en skola eller idrottsanläggning som merparten av den andra 
byns barn använder sig utav. Detta är något som vi i Miljöpartiet tillsammans med byalagen 
vill titta närmare på.  

 

 

Jag hoppas att ni med dessa svar har fått lite klarhet i vad vi i Miljöpartiet i Eslöv tycker.  

 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Rickard Sallermo 

Miljöpartiet de Gröna i Eslöv.  

 

 

 

Moderaterna: (Henrik Wöhlecke) 

 
 Svar på frågor från Byalaget i Östra Strö:  
Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö skall vara kvar?  
Skolan är idag en väl fungerande enhet med 15-20 barn per årskull i upptagningsområdet. Fler 
elever än tidigare väljer skolan främst då elever i Hurvatrakten, där man ibland valt 
Ölyckeskolan i större utsträckning. Den befintliga förskolan i Östra Strö påverkar troligtvis 
även valet av skola.  
Det finns inga planer på förändring eller nedläggning av skolan utan som vi ser det behövs 
den och som nämnts ovan så fungerar den mycket bra idag.  
Är landsbygdsfrågor en viktig del i ert program? Vad vill ni satsa på?  
Landsbygden är en stor och viktig del i vår kommun. Stad och landsbygd behöver varandra. 
Landsbygdsfrågorna är i stor utsträckning nationella och där har Moderaterna flera viktiga 
förslag där vi vill underlätta för dem som vill driva olika verksamheter på landsbygden. För 
att kunna driva företag krävs det goda kommunikationer innefattande bredband, telefoni och 
vägar mm. Vi vill att minst 98% av invånarna i kommunen ska ha tillgång till bredband med 
en hastighet på 1000 Mbit/s. Vi vill också att kommunikationen med buss förbättras så att 
boende i våra byar kan åka till centralorten utan flera byten.  
Eslövs kommun är en livsmedelsproducerande kommun och Moderaterna vill stärka 
företagandet på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning men också genom 
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att göra det lättare att starta livsmedelsföretag. Lantbruket behöver lägre kostnader för sin 
produktion, enklare regler och minskad administrativ börda.  
Vi måste även se till att det byggs bostäder i byarna bland annat för att säkra upp underlaget 
för befintlig service. Detta står i konflikt med kravet på bevarande av god åkermark och då 
måste vi försöka förtäta orterna där det går. Moderaterna vill även reformera strandskyddet i 
grunden för att öka attraktionen på landsbygden genom att man kan bygga nära vatten. 

 

 

Nya kommunpartiet:  (Bertil Jönsson) 

 

Hej! 

Nya kommunpartiet Eslöv kommer upphöra när innevarande valperiod är slut. Jag som är 
ordf. i NKE kommer kandidera på Centerns kommunfullmäktigelista inför valet 2018. 
Centern o NKE har nästan haft en gemensam politik på de frågor som ställs i brevet. Jag 
kommer att fortsätta att verka i Centern för dessa frågor helt i enlighet med vad som beskrivs i 
Centerns valprogram. Jag hänvisar till Centerns 
hemsida.https://www.centerpartiet.se/lokal/skane/eslov/startsida  Där kommer du får många 
positiva svar på frågorna valprogrammet. Skulle något vara oklart kan du höra av dig igen.  

Hälsar 

Bertil Jönsson, f.d. Kommunalråd o kandidat på Centerns fullmäktigevalsedel.  

 

Socialdemokraterna: (Johan Andersson) 

 

Vårt mål är att alla barn och unga i Eslöv ska få en så bra skolgång som möjligt. Det gäller var 
de än bor i kommunen. Lokalerna i Östra strö börjar bli utslitna och kräver stora investeringar 
i framtiden om de ska vara kvar. På längre sikt tror vi inte det är hållbart med så små enheter 
som Östra Strös skola. Bristen på lärare förväntas bli ännu större framöver och då blir det 
extra tufft att ha behöriga lärare på små enheter. Det är också svårare att ha övrig personal 
tillgänglig och att tillhandahålla alla specialsalar. I ett läge där det krävs stora nyinvesteringar 
kommer dessa att vägas och prövas mot andra alternativ. 

 

 

Socialdemokraterna arbetar för hela kommunen, där stad byar och landsbygd driver 
utvecklingen framåt. Under innevarande mandatperiod har flera satsningar gjorts i både 
staden och byarna som alla har nytta av. Tex har Marieholm fått tåg och nytt bibliotek, 
Stockamöllan och Väggarp/Örtofta har det dragits nya gång och cykelbanor, folketshus har 
byggts med stöd från kommunen och byaföreningens insamlade medel, ett medfinansierat 



2018-09-28/SvenE 

utegym har invigts i Örtofta där byaföreningen fått hjälp med grundarbetet, grillplatser i 
Stehag och Sjöholmen. Kommunen stödjer leaderarbetet både i Mittskåne och Lundaland. 
Genom att vi haft satsningar från  den rödgröna regeringen har vi kunnat flytta ut fritidsgårds- 
och kulturverksamhet i byarna. Men framförallt har vi arbetat fram en ny översiktsplan som 
ger möjligheter att bygga 1200 nya bostäder i byar och på landsbygden. Nu tar vi fram nya 
cykelplaner och för dialog med Trafikverket och Region Skåne om utbyggnader.  I vårt arbete 
utgår vi från varje orts unika möjligheter, då får man en levande byggd. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Johan Andersson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Eslövs kommun 241 80 Eslöv 

Telefon 0413-620 13 

www.eslov.se 

 

 

Sverigedemokraterna: (Fredrik Ottesen, Göran Granberg) 
2 svar! 

Hej,  

Jag vill börja med att tacka för frågorna och ert engagemang. Sverigedemokraternas svar är 
följande:  

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

Ja, en levande landsbygd behöver skolor och vi vill bevara Östra Strö skola. Östra Strö skola 
har även ett kulturellt värde i att vara Sveriges äldsta skola och detta ska vi värna.   

Är landsbygdsfrågor en viktig del i ert program? Vad vill ni satsa på?   

Eslövs kommun består av mycket mer än tätorten, och vi måste ta tillvara på och utnyttja den 
fulla potential som hela kommunen har.   

Vi vill ta tillvara på, och utveckla, skolor på landsbygden.   

Vi vill även att man tar landsbygden i beaktning vid nybyggnation av alla slags bostäder, och 
att man samverkar med Region Skåne för både kollektivtrafik och vård.   

Med vänliga hälsningar  

Fredrik Ottesen  
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Gruppledare SD Eslöv  

------------------------------------- 

En röst på Sverigedemokraterna den 9 september 18 är en röst för att Östra Strö skola skall 
vara kvar och utvecklas i takt med att byn växer. 

 

Sverigedemokraterna vill satsa på en stark svensk landsbygd. Eslövs kommun består mer än 
av  tätorten Eslöv och därför behövs infrastruktur och kommunikations möjligheter med 
tätorten och att den byggs ut och förbättras. 

 

Befolkningen i byarna betalar samma skatt som de boende i tätorten och skall därför kräva 
samma service.  

 

Sverigedemokraterna i Eslöv tänker ändra på detta. Det är dags att vi skapar förutsättningar 
för att hela Eslövs kommun ska leva-på riktigt. 

 

Sverigedemokraterna kommer att verka för en LEVANDE LANDSBYGD där 
förutsättningarna är lika för alla medborgare i Eslövs kommun. 

 

 

Göran Granberg 

Ersättare i kommunstyrelsen. 

Vice gruppledare för SD i kommunfullmäktige. 

ledamot i SD Eslövs styrelse 

 

 

Vänsterpartiet: (Laila Vedmar) 

 

Hej, 

här kommer svaren från Vänsterpartiet i Eslöv. 
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Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö ska vara kvar? 

Ja, vi tycker att bra och välbemannade förskolor och skolor är viktiga på mindre orter, 
samhällen och byar av flera skäl:  

Närhet och trygghet, trafiksäkerhet och inte minst för en bys eller bygds överlevnad, 
utveckling och tillväxt, eftersom en förskola och/eller en skola gör en by eller bygd attraktiv 
för barnfamiljer. 

Enligt en rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting, 2014 har nästan var tredje 
grundskola i landet (33,1 procent) färre än 100 elever, knappt var sjunde (15,6 procent) har 
färre än 50 elever. 

En skola ska inte läggas ner för att den är liten. Det ska den bara göra om den inte uppfyller 
kraven på undervisningskvalitet och miljö. 

 

Är landsbygdsfrågor en del i ert program? Vad vill ni satsa på? 

12 procent av landets befolkning eller 1,1 miljon invånare bor utanför tätort eller 
småort.  

Många av våra medlemmar i Eslöv bor i mindre tätorter, i byar eller utanför byar i 
kommunen och lever med landsbygdens fördelar, men ser också bristerna. 

För oss är det viktigt att det finns eller finns närhet till förskola, skola, vårdcentral, 
apotek, tandläkare, post, bank och andra viktiga inrättningar i byn/tätorten eller är lätt 
att ta sig till från bostadsort med kollektivtrafik. 

Det kommer vi att arbeta för nu och i framtiden. 

 

 

Vänsterpartiet i Eslöv 

Laila Vedmar, ordförande 

 


