
PRODUCERAT AV MEDLEMMAR UR MEDBORGARGRUPPEN 	 KONTAKT: bo.gidlof@gmail.com

LÄS MER

 TEMA 1.
KVALITET I SKOLAN
Förra årets nedläggningsdebatt är 
över.  I år måste vi hjälpas åt att hitta 
början till framgång för Norrtälje 
som skolkommun.

TEMA 2.
ÄR SKOLPENG BRA?
Skolpengen klarar inte att fördela 
skattepengarna på ett bra sätt. Är 
skolpengen lag eller kan vi förändra 
den så att den passar Norrtälje 
kommun?

TEMA 3.
DYRA BYGDESKOLOR
Har vi råd att ha kvar 
bygdeskolorna? Vad betyder de för 
glesbygden? Kanske den intressanta 
frågan är:  - Har vi råd att lägga ner 
dem?

TEMA 4.
SKOLANS MYTER
Vilka ”sanningar” om små skolor bär 
vi på och vad är egentligen sant? 
Åsikterna är många men hur många 
vet egentligen hur dagens småskolor 
ser ut? Hur liten kan en skola vara? 
Små skolor är för dyra.

TEMA 5.
BEHÖVS GLESBYGDEN?
Översiktsplanen 2040 ger inte 
mycket hopp för glesbygden. 
Satsningar i Norrtälje räcker inte 
som plan för framtiden.  Glesbygden 
behöver också få del av våra 
gemensamma resurser.

Dyra bygdeskolor
I vår kommun anser en del att våra 
små skolor ”tär” på skolbudgeten. Ett 
förvånande resonemang. De små 
skolorna representerar en försvinnande 
liten del av kommunens skolbudget. 
Skolan omsluter snart en miljard. Tio 
bygdeskolor av kommunens totalt 36 
skolor (29 kommunala) förbrukar 
mindre än 3% av den budgeten. Hur 
kan man då påstå att de här tio 
skolorna är dyra? De tre procenten 
försvinner ju inte heller om skolorna 
läggs ner. Barnen finns ju kvar, lärarna 
finns kvar. Tillsammans blir de en 
kostnad på någon annan skola. 

Bygdeskolorna finns i billiga 
lokaler och har ett fåtal anställda. Ur 
ett kommunalekonomiskt perspektiv är 
de här skolorna några av våra allra 
billigaste verksamheter. Ställer man 
dess kostnader till vad de betyder för 
de bygder där de finns – så vore det 
närmast brottsligt att stänga dem. 

Det går inte att separera 
skolfrågor från regionalpolitik. Det här 
är en ekvation som sträcker sig långt 
utanför skolan. Den innefattar skolans 
kvalitet, regionalt värde, ekonomi och 
livskvalitet för berörda elever.

 Dessutom handlar det om 
hela kommunens attraktionskraft. En 
bra samhällsservice är nödvändig för 
att få barnfamiljer att flytta till 
kommunen. De flesta inflyttarna lockas 
av vår glesbygd snarare än av staden 
Norrtälje, då är det särskilt viktigt att 
inte sänka standarden just där.

Skolkontoret formulerade hösten 
2012 ett förslag att lägga ner alla 
skärgårdsskolor och ytterligare några 
bygdeskolor. Åtgärden skulle ge 
resurser att höja övriga skolors kvalitet. 
Här kommer verkligheten i kapp: 

Nettot från stängda bygdeskolor 
kommer inte att kunna förgylla livet 
på någon annan skola. Det är inte ens 
säkert att det blir något ekonomiskt 
netto alls av nedläggningar:

Skolkontorets förslag lovade 
25 milj kr. Förslaget innehöll över-
drifter, felräkningar och sakfel. Ett 
gediget förslag till omfånget kanske 
men knappast till innehållet (se 
adressen nedan). För den som sätter 
sig in i förslaget faller de 25 milj 
snabbt i värde. Därutöver gäller att:

• Hälften av de aviserade 
besparingarna är överföringar 
mellan förvaltningar. 

• Elevhälsokostnader kommer att 
öka om bygdeskolorna försvinner. 
Många barn klarar sin skolgång 
utan extra insatser just på grund av 
att de får gå på en liten skola.

•  Skolskjutskostnader kommer 
att öka om vi gör oss av med bygde-
skolorna. Det är alldeles självklart 
att det genomsnittliga resandet ökar 
ju färre skolorna blir. 

• Restiderna kommer att bli för 
långa för många elever.

• Vissa bygder kommer att 
avfolkas på barnfamiljer. Möjlig-
heten att attrahera nya försvinner.

• En försämrad livskvalitet för 
glesbygdens barn går inte att mäta i 
pengar men är ändå relevant.

Det är alldeles uppenbart att 
bygdeskolorna behövs för en levande 
glesbygd och skärgård. Det blir också 
mer och mer tydligt att en attraktiv 
glesbygd är kärnan i Norrtälje 
kommuns varumärke.                     
Har vi råd att ha bygdeskolorna kvar? 
Har vi råd att lägga ner dem? 

Har vi råd?
Det är billig regionalpolitik!

http://skargardsskolor.files.wordpress.com/2012/10/racc88ttelser-och-kommentarer-61.pdf
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Vi behöver inte skapa något nytt varumärke! Vi har en 
kommun som människor redan förknippar med skärgård, 

vildmark och levande landsbygd. Och allt detta i 
Stockholms närhet. Kan det bli bättre? Varför lägga energi 
och pengar på att skapa ett nytt varumärke för Norrtälje? 

Är det bara för att nya chefer som kommer hit inte har 
hunnit förstå kraften i det som redan finns inom våra 
kommungränser?  Vi som bor här sedan länge vet ju redan 

vad som gör att folk flyttar hit. Vi kan berätta om vad som 
utgör en så stor lockelse på storstadsmänniskan. 

Vår landsbygd är inte på låtsas. Den har fått godkänt av 
vargen och havsörnen som ett ok ställe att leva på om man 

uppskattar natur och vildmark. Och de är petiga!

I dag efterfrågar människor alltmer alternativ till vårt 
nuvarande sätt att leva, till vårt sätt att ta hand om 

naturens resurser och det orimliga sätt vi producerar vår 
egen mat på. Tänk, att kunna göra Norrtälje kommun till 
en ledande kommun i fråga om anpassning till ett hållbart 

samhälle. Vi har glesbygden och skärgården. Vi behöver 
bara visa att vi menar allvar med en levande landsbygd och 
att kommunen satsar på en hållbar utveckling.

Starta ett mindre försöksprojekt kring någon eller några 

av de små skolorna! Ge dem inflytande över skola och 
hembygd genom ett lokalt självstyre. Viljan finns, 
engagemanget finns. Flera bygder skulle säkert vilja vara 

med i ett projekt som driver dessa våra viktigaste 
framtidsfrågor. De små skolorna är en naturlig del av 
landsbygden och eftersom de är små är de lätta att ställa 

om till ett ännu mer lokalt och miljömässigt arbetssätt. Små 
skolors roll som nav i bygden gör det också lättare att 
engagera omgivningen.

Målsättningar:

• En god skola med fokus på miljön.

• Lokalt styre med egen budget.

• Samarbete med bygden.

• Bygden tillhandahåller mat till skolan. Lokalt 
producerad, inhandlad och lagad. 

• Bygden tar ansvar för skollokaler, snöröjning och 

skolskjutsar. 

• Aktiviteter för att stimulera inflyttning. 

Norrtäljes glesbygd har tagit emot en stor 

utflyttningsvåg från staden under sjuttio- och åttiotalet. 
Deras barn är utflyttade, utbildade och nu i 
familjebildande ålder. Här finns en stor potential till 

inflyttning. Dessutom har nog Stureplan fått sitt. Några 
decennier av storstadsromantik kommer kanske att ersättas 
av en ny utflyttningsvåg. Mycket tyder på det. 
Landsbygdens frågor har blivit hårdvaluta inför valet 2014.

Nu är frågan: vill vår kommun vara med?

Vi har i dag ett försprång. Grannkommunerna i länet har 
centraliserat och effektiviserat i riktning mot tätorterna. Vi 

borde tacka den lyckliga stjärna och de kloka politiker som 
hjälpt oss hålla fast vid en levande landsbygd. Vi har kvar våra 
små skolor. Vi har helt enkelt kvar en hel del av det som krävs 

för att kunna locka hit en ny våg av inflyttare som söker ett 
alternativt sätt att leva. För sig själva och för sina barn.

TIPS:
LÅT BYGDEN SKÖTA OM SIN SKOLA

Om hembygden får ta hand om skolbyggnader, 
tillhandahållande av skolmat och skolskjutsar så kan mycket 
pengar sparas. Det finns ett stort intresse bland boende i 
glesbygden att stötta sina skolor. 

Här finns ett gyllene tillfälle att starta 
försöksverksamheter med lokalt producerad mat och lokalt 
skötta skolfastigheter som kan ge eko över hela landet. 

Norrtälje kommun kan dessutom vinna massor i 
attraktivitet i en tid och i en omgivning där andra 
kommuner sänker sin landsbygd genom centralisering.
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ATT SATSA PÅ 
BYGDESKOLORNA
VAD INNEBÄR DET?

1. Långsiktiga löften om att skolan ska finnas kvar. 

2. En finansiering som gör det möjligt att driva alla 
skolor med god kvalitet. 

3. Skolledare med en vilja att satsa på små skolor. 

4. Garanterad minsta bemanning på dessa skolor. 

5. Upprustning av eftersatta lokaler.

6. Marknadsföring av kommunens små skolor.

Har vi råd?
Tänk om - tänk nytt!
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