
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 kommunen? Kanske den 
intressanta frågan rentav 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? Är dom dyra? Ger dom för 
lite utmaningar?  Hur liten kan 
en skola vara?

TEMA 5.
BEHÖVS GLESBYGDEN?
Översiktsplanen 2040 ger inte 
mycket hopp för glesbygden. 
Satsningar i Norrtälje räcker inte 
som plan för framtiden. Vi 
behöver se vad som är 
kommunens styrka.
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Behövs glesbygden?
Norrtälje saknar en genuin, uthållig 

och förtroendeingivande politik för 
landsbygden inom den egna kommunen - 
i synnerhet för bygdeskolorna, vilka är 
väsentliga motorer i landsbygden.

Bygdeskolorna har fått finnas kvar på 
nåder men inte mer än så. Skol-
förvaltningen har länge varit tydlig 
anhängare till centralisering, inga 
insatser sker i den lilla skolan. Politikerna 
pratar i och för sig väl om mindre skolor 
men har inte gjort något för att 
åstadkomma långsiktig bärkraft på 
landsbygden.
 Ett förslag till landsbygdsprogram 

togs fram i nära samarbete med 
utvecklingsgrupper på landsbygden. 
Programmet, som bland annat innehöll 
offensiva förslag angående 
bygdeskolorna, stoppades 2008 i 
avvaktan på översiktsplanen.

 Ett förslag till översiktsplan, ÖP 
2040,  ligger nu för beslut där man 
målar upp en fiktiv målkonflikt mellan 
bygdeskolor och likvärdig utbildning. I 
ÖP 2040 antas Norrtälje tätort vara eller 
kunna bli en motor för hela kommunen, 
vilket rimligen är ett tankefel. Givetvis är 
centralorten viktig för kommunen men 
med stora avstånd till övriga tätorter och 
med den vidsträckta landsbygden drivs 
utvecklingen knappast från en centralort.
 Mer än halva Norrtäljes befolkning 

bor i dag utanför tätorterna och 
kommunens stora attraktivitet för 
besöksnäring och potentiellt nya invånare 
är utan tvivel skärgården och 
landsbygden, snarare än staden. Man 
kan med fog påstå att det i stället är 
landsbygden som är motor och 
varumärke i vår kommun.

 Det är hög tid att se på lands-
bygden som en viktig resurs och dra 
nytta av den enorma tillgång som en 
levande landsbygd, helt nära Stockholm, 
innebär. Vi äger faktiskt en stor del av 
storstadsbornas fritid. Aktivitet och beslut 
som bejakar denna potential är varken 
svår eller dyr. 

Skolorna är ett av fundamenten i en 
levande landsbygd. Hur kan vi organisera 
kommunens skolor på bästa sätt för att nå 
högsta kvalitet, effektivitet och förtroende, 
i hela kommunen, inkluderande dagens 
bygdeskolor?

Genom att profilera de små skolorna 
och kombinera utbildningen med de 
resursstarkare tätortskolorna kan 
kommunen lyckas med den gyllene 
balansgången att bygga en skola som 
passar alla elever och kan locka stora 
grupper att flytta till Norrtäljes landsbygd 
eller till tätorterna.

Ett seriöst genomförande ger en ny 
bild av skolan i hela Norrtälje. Här 
är valfrihet naturligt, oavsett om man 
väljer bygdeskolan eller större skolor i 
tätorten. Kommunen underlättar valet av 
den lilla skolan då förvaltningen har högt 
förtroende för byskolans möjligheter. 
Politikens förtroende hos föräldrar och 
övriga invånare växer när kommunen i 
handling visar på en seriös långsiktighet 
vilket också lockar barnfamiljer och 
entreprenörer att ta steget att flytta till 
Norrtäljes landsbygd.

 Norrtälje tätort utvecklas av egen 
kraft men får extra draghjälp av den 
positiva attityden som följer av ett 
intressant och modernt arbete inom 
skolan. Rekryteringen av skolpersonal 
underlättas av det positiva projektet och 
dessutom ger bilden av moderna och 
levande bygdeskolor den bästa mark-
nadsföring Norrtälje kan få. Politikerna 
konstaterar att det kostar lite mer att driva 
skolor i Norrtälje eftersom det alltid är 
dyrare i landsbygdsregioner. Men så är 
det även om skolorna drivs centraliserade. 
Valet att satsa på småskolorna är därmed 
enkelt.

 Det här är kanske det mest 
självklara projekt som en växande 
landsbygdskommun i Stockholms närhet 
kan genomföra. Vi har chansen att bli 
bäst - bäst på att erbjuda bra skolor i en 
attraktiv och levande landsbygd.

Det räcker inte att satsa på Norrtälje stad
Synen på landsbygden måste förändras
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  I NT den 12 augusti skrev jag: ”Det är ingen 
 tillfällighet att Norrtälje stad har en så relativt 
liten andel av kommunens totala befolkning. Kommunen 
är inte primärt ett omland för Norrtälje stad på samma sätt 
som för många befolkningsmässigt jämnstora 
residensstäder runt om i landet. Norrtäljes landsbygd är i 
växande utsträckning en del av en mycket större region. En 
grön lunga i Stockholmsregionen i mer än ett avseende!.”
Jag vände mig i samma artikel mot den femte 
fokusfrågans formulering och skrev, att Norrtälje kommun 
på ett helt annat sätt måste fokusera på både till exempel 
Rimbobygden och Roslagens landsbygd. Dit hör också 
Hallstabygden och Väddöbygden. När dessa växer, så 
växer också underlaget för service i kommunen.
Nu kommer säkert kommunledningen hävda att det ena 
inte står i motsättning till det andra. Men, det är precis det 
man skriver i ÖP 2040: ”Hela kommunen ska växa genom 
utveckling av Norrtälje stad.”
Med detta kan man i alla lägen rättfärdiga att all kraft 
läggs på att bygga ut just Norrtälje stad. Likaså att man 
prioriterar fritidsanläggningar som kommunens satsningar 
i Rimbo och Hallstavik. Så har det varit under flera år med 
Moderatledd kommunledning. Så kommer det att fortsätta 
med ÖP 2040.
Där står vidare att ”På samma sätt som Norrtälje kommun 
gynnas av att Stockholmsregionen växer gynnas också 
kommunens orter, landsbygd och skärgård av att staden 
växer.” Byt ut ”staden växer” i meningens slut med 
”Stockholmsregionen växer”, så får vi en mycket mera 
sann beskrivning av sambanden.
I själva verket finns det få kommuner i Sverige, där 
centralorten spelar en så blygsam roll för resten av 
kommunen. Däremot har Norrtälje stad med sin 
traditionella småstadskärna och havsanknytning en 
betydande attraktionskraft för besöksnäringen. Den gäller 
det att vårda och inte bygga sönder med dollartecken för 
ögonen.

Saxat ur debattartikel den 5 december 2013 i 
Norrtelje Tidning av Lennart Rohdin, Rådmansö

           
        Hösten 2008 beslutade kommunstyrelsens 

 arbetsutskott att vi kommuninvånare skulle få 
samråda om ett ”Förslag till landsbygdsprogram för 

Norrtälje kommun fram till 2020”. /.../ Programmet 
väckte stort intresse och engagemang, men när vi invånare 
hade lagt ner mycket tid på samråd slängde plötsligt 
kommunledningen förslaget i papperskorgen! 

Den 22 november förra året ställde kommunalrådet 
Kjell Jansson upp i Singö skola för att diskutera 
nedläggningshotet mot de små bygdeskolorna. Jag läste då 
upp valda delar ur landsbygdsprogrammet och frågade 
honom varför det stoppats. Han svarade att det väsentliga 
innehållet i programmet skulle komma med i ÖP 2040, 
som då var under arbete. /.../

 Jag är snäll när jag stannar vid att Kjell Janssons 
uttalande om landsbygdsprogrammets starka koppling till 
översiktsplanen är en överdrift. /.../ 

I ÖP 2040 finns den frejdiga rubriken ”Sveriges mest 
populära landsbygd.” Jag frågar mig om formuleringen 
verkligen inkluderar vår kommunlednings hållning. I det 
avsnittet blommar retoriken lika frodigt som den alltid 
gjort i den här typen av dokument, t.ex. ”landsbygdens 
fantastiska landskap erbjuder attraktiva livsmiljöer med 
närhet till natur och kulturmiljöer.” Här finns anledning 
att påpeka att det redan finns fördjupade översiktsplaner 
för delar av kommunen, bl.a. för skärgården, och ÖP 2040 
går i vissa fall stick i stäv med dem. Det som 2005 skrevs i 
planen om Björkö Arholma skolas stora betydelse för 
Arholma har plötsligt förvandlats till ett stort frågetecken. 
Under rubriken ”Byskolor” i landsbygdsprogrammet från 
2008 slår man tveklöst fast de små skolornas betydelse. 
Målet formuleras så här: ”Att behålla strukturen av 
välfungerande byskolor inkl förskolor och fritidshem så att 
förutsättningarna för en lokal bygdeutveckling stärks.” 
Man påpekar att en skola ger framtidstro och utan den 
stannar utvecklingen i bygden.

Fem år senare har man i ÖP 2040 förvandlat 
samma skolfråga till ett allmänt resonemang om 
målkonflikten mellan levande bygd och utbildningskvalitet. 

Flummigheten kommer sig av att ledande politiker 
inte har mod nog att stå upp för vad man tidigare har sagt 
och planerat, särskilt inte de många vackra visioner man 
haft för landsbygd och skärgård. Varför ska vi då tro på ÖP 
2040 som ett vägledande verktyg?

Saxat ur insändare den 3 april 2013 i 
Norrtelje Tidning av Jerker Persson, Björkö

CITERAT:
DAGS ATT VÄLJA
– och snarast och tydligt ta ställning till den framtida utvecklingen. Vill 
vi att kommunen skall behålla sin nuvarande karaktär med en 
centralort, ett antal större och mindre men aktiva tätorter och en 
varierad, levande landsbygd där 22 000 personer valt att bo – 
alternativt en tynande landsbygd när kommunen nu så ensidigt 
fokuserar på en komprimering och förtätning av staden.

Saxat ur en debattartikel i NT av Kaj Johnsson, Skebobruk
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