Pressmeddelande

Pressmeddelande angående ärende som behandlades i regionfullmäktige 2015-09-22:
Ärende 21: Uppdrag till naturbruksstyrelsen 2016

Kort version:
Sverigedemokraterna har i ett skarpt läge under en månads tid varit tydliga med vår linje om
att behålla alla sex skolor i regionen är den väg vi önskar.
Vi tror oss se möjliga synergieffekter mellan folkhögskolor och naturbruksgymnasier,
samtidigt som man inrättar framtidshållbara kunskapskluster där ingen geografisk del i
regionen blir bortglömd.
Vi tror på landsbygdens överlevnad på riktigt!
Igår var tydligheten från oss densamma.
Dock blev vi under gårdagensdagens debatt något lugnare när majoriteten till slut gav med sig
och släppte planerna temporärt på att avveckla Strömma, Dingle samt Nuntorps
naturbruksgymnasier.
Nu är skolorna fredade till vårterminen 2017.
Nu börjar nästa steg i processen som vi tänker fullfölja i arbetet i Regionala
utvecklingsnämnden samt Regionstyrelsen. Nämligen att tillgodose att majoritetens vita
flagga inte slutar i nedläggningar efter vårterminen 2017.

Längre version:
Sverigedemokraterna var redan från början skeptiska då utredningsförslaget till tjänstemännen
togs fram.
Vi såg hur den politiska överenskommelsen som träffades förra mandatperioden var på väg att
få kraftiga och för regionen negativa förändringar.
Efter sommaren presenterades ett gediget utredningsförslag som slutligen gick den
avvecklingsväg som antyddes förra mandatperioden.
Man pekade på skolors oförmåga att rekrytera kompentent personal samt att elevunderlaget
var för dåligt. Man hänvisade till att vissa elever och personal i de olika skolorna hade ”fel
värdegrund”. Vad man egentligen menade med det fick vi ingen klarhet i.
De skolor som enligt det beställda tjänstemannaförslaget skulle avvecklas var Strömma,
Dingle samt Nuntorps naturbruksgymnasier.
Redan förra mandatperioden samt i det av oss i somras lagda budgetförslaget så erkände vi
vikten av att behålla naturbruksgymnasierna.
Dessa erkännanden vi historiskt har gjort satte vi efter sommaren under skarpt läge att
försvara och driva.
Utredningsförslaget som presenterades bestod enligt oss av direkta felaktigheter samtidigt
som man i tilläggsuppdraget inte noggrant konsekvensanalyserade vad det hade inneburit
ekonomiskt att fortsätta driva vare sig Dingle eller Strömma naturbruksgymnasier.
Man hade ej heller i utredningsförslaget tagit hänsyn till de befintliga elevernas och lärares
åsikter till fullo. Samtidigt som kommunerna som lovades insyn och input i framtagandet
negligerades.
Den 24:e Augusti sammankallade jag därför de Sverigedemokratiska politikerna i regionala
utvecklingsnämnden till mig för att gemensamt ta fram ett motförslag vi kunde stå för.
De förslagen vi presenterade där har vi tidigare tillkännagivit och citerat i diverse
debattartiklar och pressmeddelanden.
I våras presenterade vi i regionfullmäktige en motion (motion om samlad
ledning och styrning för Västra Götalandsregionens utbildningsverksamhet) som syftade till
att försöka hitta synergieffekter mellan folkhögskolor och naturbruksgymnasier. Det
överliggande syftet med vår lagda motion var att hejda avvecklingsplanerna av
naturbruksgymnasier som vi anade var på väg.
De förslagen som vi presenterade i den motionen togs i beaktning även denna gång då vi som
första parti presenterade ett motförslag.
Rent konkret gick vårt motförslag ut på att beställa en ny utredning med syfte att bilda 3
kunskapskluster med alla sex skolorna bevarade. Vi ville dessutom ta vuxenutbildningarna
mer i beaktande då det är ett allmänt faktum att intresset från äldre elever till
naturbruksutbildningarna var mycket högre än gymnasieelevers intresse.
Med rätt marknadsföring och positiva signaler från regionen kunde vi också börja läka de sår
som uppkommit efter flera års dålig förd politik inom naturbruksutbildningsfrågan, och
därigenom också vända intresset och bevittna den stora flykten till privata
naturbruksgymnasier.

De av oss i Regionstyrelsen och RUN presenterade motförslagen var det förslag vi pläderade
för i regionfullmäktige under gårdagens debatt.
Syftet var att inga skolor skulle behöva avvecklas och vi påtalade vikten om att finna breda
politiska överenskommelser.
Debatten började lugnt men ajournerades efter den 4:e talaren, därefter kungjorde majoriteten
att man inte ämnade röra någon skola förrän efter vårterminen 2017.
Det förändrade slutläget avsevärt och vi kände att uppmaningen om att finna breda politiska
överenskommelser hade nått fram.
Nu börjar ett lika intensivt arbete där jag önskar att vi tillsammans nu formar en
framtidshållbar modell där ingen naturbruksskola avvecklas, inte heller efter vårterminen
2017.
Pålitliga utomregionala intressenter har uppvaktat regionen under den senaste tiden och sagt
sig vara villiga att ta över huvudmannaskapet.
Det är kanske en väg vi måste ta och som kanske är bäst för regionen och för gärningen om att
värna principiellt yrkesbasal kunskap.
Till sist vill jag sända mina tankar till alla de hundratalstals demonstranter som tidigt under
gårdagens morgon igår slöt upp utanför regionfullmäktige och stannade kvar till ärendet var
klart.
Den folkkraft jag i er fick bevittnat var en kraft som rörde mig oerhört.
Tack också för att ni skötte demonstrationen på ett snyggt, städat och konstruktivt sätt. Det
bidrog med all säkerhet till beslutet från majoriteten igår.
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