
anf.107 Åsa Romson (MP): 

Fru talman! Jag tänkte också ta ett tema från er kongress. Jag ska börja med att tacka för att du 

tog strid mot dina partivänner som ville förbjuda alternativ inom skola och omsorg. Jag tror att det 

var klokt. Det är uppenbart i det moderna samhället att det inte bara är det offentliga som kan 

driva på en utveckling och se vad olika människor behöver i det läget när de behöver omsorg eller 

går i skolan. Du talade tystare om hur ni bakvägen vill sätta stopp för enskilt drivna byskolor. Ni 

vill att det är kommunen som ska bestämma huruvida det ska få finnas något annat än offentliga 

skolor. Det betyder att när kommunen bestämt att den inte längre vill driva en byskola är det ett 

beslut som innebär att inte heller någon annan får starta en skola. Även om det skulle finnas 

engagerade och motiverade lärare och ett engagerat föräldragäng som vill ta över och själva driva 

denna byskola vidare kommer de att få nej om Vänsterpartiet bestämmer i kommunen. Jag har 

aldrig träffat en vänsterpartist i en kommun som har sagt ja till enskilda alternativ. Det var också 

uppenbart på er kongress att ni har ett väldigt starkt motstånd mot detta. Min fråga till dig är helt 

enkelt: Varför ska barnen i byskolorna behöva bli skjutsade långa vägar när kommunen har 

bestämt att lägga ned deras skola? Det gäller trots att de har lärare och föräldrar som är villiga 

och har en passionerad idé om hur de ska få skolan att ha en bra utbildning för deras barn. 

anf.108 Jonas Sjöstedt (V): 

Fru talman! Jag tackar för frågan. Det är en väldigt viktig och central fråga i debatten om hur vi 

ska organisera välfärden i framtiden. Låt mig tydliggöra att lika konsekventa motståndare som vi 

är till vinstuttaget i välfärden, lika tydligt kan vi se att i delar av välfärden är det bra och positivt 

att kunna ha andra icke vinstdrivna alternativ. Det gäller kooperativen för personlig assistans. De 

är inte våra motståndare. De är våra vänner. Stadsmissionens äldreomsorg har ofta bra kvalitet 

men blir i dag ibland utkonkurrerad av de stora jättarna. Jag var glad att Vänsterpartiets kongress 

var så fantastiskt tydlig i den här frågan. Jag såg mig om i salen när vi voterade om att allt skulle 

vara offentligt. Jag såg två röstkort i luften av 240. Det partiet är vi, och det tycker jag är bra. 

Men vinstintresset ska bort. Där kompromissar vi inte så enkelt, och helst inte alls. Jag har mött 

många vänsterpartister som är engagerade i både kooperativa vårdcentraler och i byskolor. Jag 

tycker att det är rimligt att dessa alternativ finns. Det är inte på något sätt vårt huvudmål att 

komma åt dem. Jag tycker att de har en funktion. Men det måste vara demokratin som 

bestämmer hur skattepengarna används. Jag kan inte se vem som annars skulle göra det. 

anf.109 Åsa Romson (MP): 

Fru talman! Det är det som gör att det blir så tydligt att Jonas Sjöstedt vill föra kammaren och 

tittarna bakom ljuset. Du säger att ni gillar alternativen när du vet att dina partikamrater ute i 

kommunerna i samma sekund som de fattar beslut om att de inte längre vill driva byskolan 

kommunalt säger att den inte heller ska kunna tas över av de engagerade lärarna eller de 

pensionerade föräldrarna som värnar att barnen inte ska behöva skjutsas långa vägar från 

byskolan. Det är det som är realiteten när du säger att man ska bestämma om detta lokalt. Du vill 

ta bort etableringsfriheten för skolor - den etableringsfrihet som är den enda garant som 

byskolorna i dag har när man står inför problemet att kommunen gör en annan värdering av hur 

skolan ska organiseras i deras kommun. Alla vänsterpartister som jag någonsin har träffat i 

kommunala sammanhang säger med en röst: Nej, det här ska kommunen bestämma helt över! 

Jag är väldigt orolig över denna utveckling. Du är ute och talar jättemycket om att det bara är 

vinsterna som är problemet, men när vi tittar ute i landet på vad som är den stora diskussionen är 

det just byskolorna. Och där är Vänsterpartiet tydligt: Man vill ta bort etableringsfriheten. Man 

hotar byskolorna i Sverige. (Applåder) 

anf.110 Jonas Sjöstedt (V): 

Fru talman! Någon fri dragningsrätt på skattepengar borde inte finnas, men det gör den. Det ska 

vara demokratin som avgör var skattepengar går någonstans. Men redan i dag finns det massor 

med kommuner där Vänsterpartiet styr där det finns kooperativ barnomsorg, till exempel, som vi 

är för. Vänsterpartister är ofta engagerade i detta i de här kommunerna. Men jag tycker att det är 

rimligt att man fattar demokratiska beslut om detta precis som om andra former av barnomsorg. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Partiledardebatter/Partiledardebatt/?did=H1C120140115pd&doctype=pd#pos=13592
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Partiledardebatter/Partiledardebatt/?did=H1C120140115pd&doctype=pd#pos=13697
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Partiledardebatter/Partiledardebatt/?did=H1C120140115pd&doctype=pd#pos=13784
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Partiledardebatter/Partiledardebatt/?did=H1C120140115pd&doctype=pd#pos=13854

