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Till
Kyrkofullmäktiges ordförande i
S:t Staffans församling

INTERPELLATION

2018-05-08

Socialdemokraterna går till val på att stänga församlingens förskolor;
Axet och Druvan
I ett pressmeddelande 2018-03-13, bifogas, meddelar Socialdemokraterna att man i
höstens val går till val på löftet att stänga religiösa skolor. Socialdemokraterna i S:t
Staffans församling har som bekant ingått en politisk messallians med Borgerligt
Alternativ och har härigenom ett stort inflytande på församlingens verksamhet.
Den 14 september 2017 skrev jag följande till Peter Ekman, ansvarig för bl.a.
friskoleverksamheten inom Svenska Kyrkan:
Jag skriver till dig såsom kyrkorådsledamot i S:t Staffans församling, och därmed
också huvudman för Lunds stifts största förskola.
Vid S-kongressen i Göteborg i år fattades beslut om - "Vi vill ha en skola fri från
konfessionella inslag....."
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/kongress2017/justerat-protokoll-170411-tisdag.pdf
Detta fångades upp av bl.a. SvD i en artikel där du har uttalat dig i frågan:
"Vi har som idé att driva förskolor med kristen profil. Om vi inte får ha det finns det
egentligen ingen anledning att driva förskola, säger Peter Ekman".
www.svd.se/svenska-kyrkan-vill-lagga-ner-forskolor-om-religionsforbud
S:t Staffans församling står inför ett beslut att göra en större tillbyggnad för att rymma
en Öppen förskola. I det fall S-kongressens förslag omsättes i lagtext så faller, som
du riktigt påpekar, incitamentet att driva förskolan vidare. Detta skulle medföra att
nuvarande förskolelokaler skulle tömmas och den Öppna förskolan kunde flytta in
dvs. den stora tillbyggnaden blir överflödig.
Min fråga till dig är - bevakar Du/Svenska Kyrkan detta?
Hur långt har förslaget vandrat i beredning?”

KyrkansBästa

www.kyrkansbasta.se
www.facebook.com/kyrkansbasta/
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Svaret från Peter Ekman, Svenska Kyrkan, blev långt, men lugnande – då.
Svaret i sin helhet, bifogas, och här återges de väsentliga delar som var lugnande:
• När det gäller själva S-kongress-beslutet så det bara ett kongress beslut.
• Dessutom kom det omedelbart efter SvD artikel en slags dementi från Jesper
Enroth (S), där han ”förtydligade” S-kongressens beslut och menade att
beslutet inte handlade om t.ex. Svenska kyrkans förskolor.
Kyrkans tidning formulerade i sin ledare några frågor som söker sina svar. Speciellt
utifrån det märkliga i sammanhanget, att det parti – Socialdemokraterna – som gör
utspelet, utgör totalt sett Svenska kyrkans överlägset största kyrkopolitiska
nomineringsgrupp.
Vad menar Socialdemokraterna är principiellt fel med skolor och förskolor som
bygger på kristen grund?
Hur ser Socialdemokraterna på historien där folkskola och folkkyrka vuxit fram hand i
hand?
Vad tycker Socialdemokraterna om kyrkans undervisande och bildande uppdrag?
Vilken syn har Socialdemokraterna på individens och familjens frihet att välja skola
och förskola?
Vad vill egentligen Socialdemokraterna i S:t Staffans församling med församlingens
förskolor Axet och Druvan?
Rent konkret kan konstateras:
Den 9 september 2018 är det val!
En röst på Socialdemokraterna, är en röst på att stänga våra förskolor Axet och
Druvan!
Kyrkans Bästa

Nils-Ove Mårtenson

Bilagor:
Socialdemokraternas pressmeddelande 2018-03-13
SDS artikel 2018-03-14
Kyrkans tidnings ledare 2018-03-22
Peter Ekman, Svenska kyrkan, svar 2017-09-15
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A-delen · Onsdag 14 mars 2018

Lund. Bankchefen: En del
av vårt jobb är att säga nej.

Årgång 171 · Vecka 11

Sydsvenska Dagbladet Snällposten · För att du bryr dig

B2

Sport. Lugi riskerar nitlott
– kan möta Ystad i slutspel.

3°
Soligt

Mulet

Växlande
molnigh
Omkring
halvklar

B14

Lösnummer: måndag-torsdag 25 fredag-söndag 35 kr · Hemburen från 12,43 kr/dag.

S vill förbjuda
religiösa friskolor
Nyheter. Socialdemokraterna går till val på löftet om att
stoppa religiösa friskolor. Förslaget möts med förvåning på
berörda skolor i Skåne, som menar att de redan följer lagen.

A4

Stopp
för nytt
konstgräs
■ Lund

tillsätter utredning
för att hitta alternativ till de
giftiga gummigranulaten,
som lätt sprids i naturen. B1
Skolinspektör utreds
En skolinspektör i Lund har
avskedats – misstänks för
barnpornografibrott.
A9

”Vi är alla trötta
på översittare
och vet att man
kommer längre
med respekt.”
Robert Ureke, barchef, om hur
synen på service i restaurangbranschen har förändrats. A14
Utrikesminister sparkad
USA:s utrikesminister Rex
Tillerson är den senaste i raden att lämna Vita huset. A12
FOTO: PATRIK RENMARK

Kampen för kvinnovård går vidare
7
388112

”Hade män fött barn hade kvinnovården sett annorlunda ut”, säger barnmorskan Anneli Hagen Andersson, som kämpar för principen en barnmorska per födande kvinna. A6

002505

Lund. Financial Times hyllar Lund – en av Europas bästa städer.

B4

A4

Onsdag 14 mars 2018

NYHETER

Chef: Sofia Nilsson 042-489 92 82 Biträdande chef: Marcus Svensson
E-post: redaktionen@hd.se Redaktionen: 042-489 90 00
Nyhetstips: 020-10 01 80 Kundtjänst: 042-489 90 89

TULLBESLAG

RELIGIÖSA FRISKOLOR
FOTO: ADAM IHSE

Även rätten
klassar hans
olja som knark
FOTO: SARA WIZEN

■ Paul Burtons canna-

bisolja togs i beslag av
tullen. Gårdagens domstolsförhandling gav
Tullverket rätt. Nu väntas åtal.
Paul Burtons CBDolja är
fortfarande i beslag. Un
der förhandlingen i Malmö
tingsrätt igår dömde do
maren till åklagarens för
del. De lutade sig mot sam
ma dom som Tullverket ba
serade sitt beslut på. I den
ansåg rätten att CBDolja
skulle klassas som narkoti
ka oavsett halten THC. Man
skiljer på industrihampans
växtdelar, som är lagliga,
och förädling av växten.
– Det hade med andra
ord gått bättre om det var
växtdelar jag hade importe
rat, säger Paul Burton.
Nu har åklagaren en må
nad på sig att väcka åtal
mot Paul Burton, eller häva
beslaget.
– Det är skitjobbigt och
tar tid. Jag måste fortsätta

TRAFIKSÄKERHET

Skärpta krav
för vinterdäck
på tunga fordon
■ Regeringen

går vidare
med skärpta krav på vinter
däck även på lastbilar och
bussar – samtliga hjul ska
ha vinterdäck.
Lagskärpningen ska ock
så gälla utländska fordon.
Idag gäller att fordon
med en totalvikt på över
3,5 ton ska ha vinterdäck el
ler likvärdig utrustning på
fordonets drivaxlar under
tiden 1 december–31 mars.
De skärpta reglerna ska
börja gälla 1 december
2019, enligt regeringens
förslag. TT
TV

SVT lägger ned
”Veckans brott”
■ Gårdagens

avsnitt av
SVT:s populära kriminalpro
gram ”Veckans brott” blev
det sista, berättar program
ledare Camilla Kvartoft.
– Jättesorgligt, men
vi slutar på topp. Jag kan
säga att när vi började trod
de jag inte att vi skulle hålla
på så här länge.
Enligt Annika Hamn
gren, projektledare på SVT
Dokumentär, har det va
rit kriminologiprofessorn
Leif GW Perssons, expert
i ”Veckans brott”, beslut att
sluta med programmet.

Paul Burton.

jobba, sköta kundtjänst och
marknadsföring och laga
mat till barnen. Hade jag
varit i ett kriminellt gäng
hade det varit väntat, men
jag har ett vanligt liv, säger
Paul Burton.
Han säljer CBDolja via
sin webbshop och menar
att den har flertalet positi
va hälsoeffekter. Den stop
pade importen skulle ge ho
nom över 70 000 kronor ef
ter försäljning.
– Polisen borde fokusera
på skjutningarna som sker
i Malmö och inte på en
ofarlig hälsoprodukt som
inte ger ett rus, säger Paul
Burton.
SARA WIZEN

– Vi vet inte mer än att
han tyckte att det var dags
att göra det efter 16 säsong
er och 160 program, säger
hon till Kulturnyheterna. TT
RÄTTSBESLUT

Polisen tog
nazists vapen
■ En

man som är aktiv
i nazistiska Nordiska mot
ståndsrörelsen har fått sin
rätt att ha vapen återkal
lad på grund av sitt enga
gemang i organisationen,
skriver SVT Halland.
Polisen tog även två jakt
vapen från mannen i vän
tan på beslutet om hans va
pentillstånd. Mannen över
klagade både beslaget och
beslutet, men förvaltnings
rätten i Göteborg ger nu po
lisen rätt.TT

Vanligtvis
●
kommer
” första traden
nan redan under februari,
så detta är lite
sent.

Sofie Stålhand, naturumföreståndare vid Hornborgasjön. Igår eftermiddag siktades den första tranan vid
sjön – ett klassiskt vårtecken
– av en fågelskådare. TT

Gymnasieminister Anna Ekström (S) med civilminister Ardalan Shekarabi (S)
i förgrunden.

Skarp kritik mot
S friskoleutspel
■ Socialdemokraternas besked om för-

ritet i världen, men i en mi
noritet i Sverige. Jag tycker
att vi behandlas marginali
serande.

bud mot religiösa friskolor är upprörande
och vilar på antidemokratiska grunder,
säger Bo Nyberg, ordförande för Kristna
friskolerådet. ”Att de drar alla över en
kam är upprörande”.
På en presskonferens på
igår meddelade civilminis
ter Ardalan Shekarabi (S)
och gymnasie minister
Anna Ekström (S) att ett
av Socialdemokraternas
vallöften blir att försöka
avskaffa de konfessionel
la friskolorna i landet.
– De religiösa friskolorna
ska bort, sade Ardalan She
karabi.
Utspelet bemöts med
skepsis av Kristna friskole
rådet. Bo Nyberg, rådets
ordförande, menar att po
litikerna försöker ”smida
medan järnet är varmt”. Ny
ligen presenterades kom
mittédirektiven för den ut
redning som ska se över re
gelverket för de konfessio
nella friskolorna.
– De vill styra utredning
en. De behandlar den lite
som en brottsutredning.
Jag tycker att det är osmak
ligt.

med indoktrinering, men
har skolor som bygger på
pluralism. Skolinspektio
nen har i flera undersök
ningar visat att vi har hög
re i tak än på många andra
skolor.
Bo Nyberg tycker att det
är positivt att utredningen
ska gå igenom vad staten
egentligen menar med att
undervisningen ska vara
ickekonfessionell, men att
det får finnas konfessionel
la inslag i skolorna.
I direktiven ingår även
att undersöka om ett för
bud går att införa eller om
det strider mot religions
friheten och Europakon
ventionen.
– Vi är förvånade över
att man försöker förhand
la bort vissa mänskliga rät
tigheter. Det är ju en av dis
krimineringsgrunderna, att
man ska inte bli diskrimi
nerad för sin tro, säger Bo
Nyberg.

Utredningen har tillkom
mit efter en rad uppmärk
sammade brister på skolor
med religiösa inslag. Men
enligt Kristna friskolerådet
skulle det gå att komma
tillrätta med problem på
enskilda skolor utan att
stänga alla.
– Vi beskylls hålla på

Mindre än en procent av
landets elever går i konfes
sionella friskolor. Undervis
ningen får inte, enligt skol
lagen, ha religiösa inslag,
men det kan finnas frivil
liga religiösa aktiviteter på
skolorna, morgonbön till
exempel.
– Vi troende är en majo

”Vi är förvånade över att man
försöker förhandla bort vissa mänskliga
rättigheter.”
Bo Nyberg, ordförande
i Kristna friskolerådet.

FAKTA
Religiösa friskolor
■ I landet finns ett 70-tal

konfessionella skolor, varav
merparten är kristna. I Skåne
finns exempelvis Mariaskolan
i Malmö, St Thomas skola i Lund
och Pauliskolan i Helsingborg.
I Malmö finns en muslimsk friskola, Ögårdsskolan.
■ I april kommer Kristna friskolerådets årskongress att hållas
i Malmö.

Köerna till de konfessionel
la skolorna är ofta långa.
Även familjer som inte är
troende vill att barnen ska
gå på skolorna, eftersom re
sultaten hos flera är goda.
Exempelvis Mariaskolan
i Malmö och St Thomas
katolska skola i Lund lig
ger bland de skolor i lan
det med högst skolresultat.
Pauliskolan i Helsingborg
har lyfts fram som ett ex
empel på en friskola som
inte fått några anmärk
ningar av Skolinspektio
nen.
– Vi beskylls hålla på
med indoktrinering, men
har skolor som bygger på
pluralism. Skolinspektio
nen har i flera undersök
ningar visat att vi har hög
re i tak än på många and
ra skolor.
Kristna friskolerådet tyck
er att skolpolitikerna istäl
let borde se över hur hur
kvalitetsgranskningen görs
av alla skolor. En skola som
inte håller måttet borde
ställas under tillsyn av sta
ten, som i Danmark, före
slår Bo Nyberg.
– I trafiken bötfälls de
som har misskött sig, inte
alla som kör ett visst bil
märke, säger han.
TEXT: MARTINA
GLIMBERG
martina.glimberg
@sydsvenskan.se
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Peter Ekmans svar 2017-09-15:
Hej, Nils-Ove.
S-kongressen tog ett beslut om att förbjuda konfessionella friskolor. Jag blev ombedd att uttala mig i
frågan och uttryckte vilka konsekvenser det kan få för de drygt 100-talet förskolor som Svenska
kyrkans församlingar är huvudmän för. Jag träffar varje år c:a hälften av ”våra” förskolechefer i något
som vi kallar för Förskolechefsforum (du hittar 2016 års rapport här
http://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga).
Jag har dessutom gjort en större kartläggning (2007-2008) när det gäller våra förskolor utifrån
personal, storlek, koppling till församling osv. Det är bland annat detta som jag bygger mina
uppfattningar på. När det gäller själva S-kongress-beslutet så det bara ett kongress beslut. Ändringar
i skollagen måste tas i riksdagen och jag bedömer det som en omöjlighet att få igenom ett sådant
beslut (även om Jan Björklund under sin tid som utbildningsminister uttryckte tveksamheter kring de
konfessionella friskolorna). Dels handlar det om att få majoritet för ett sådant beslut och dels, kanske
ännu viktigare, skulle ett sådant beslut hamna i konflikt med Europakonventionen (som är en del i
svensk lagstiftning). Dessutom kom det omedelbart efter SvD artikel en slags dementi från Jesper
Enroth (S), där han ”förtydligade” S-kongressens beslut och menade att beslutet inte handlade om
t.ex. Svenska kyrkans förskolor. Som jag förstår det finns det ingen SOU utredningen på gång i frågan,
vilket indikerar att det inte pågår någon beredning överhuvudtaget. Vad som däremot är lite mer
allvarligt är att vissa kommuner har börjat neka konfessionella skolor att utöka befintlig verksamhet
eller starta ny. Alvesta kommun har nekat en svenskkyrklig förskola att utöka den befintliga förskolan
med 15 barn. Kommunen kan neka om det friskolan på ett allvarligt sätt skadar den befintliga
verksamheten (denna möjlighet ges utifrån de regler som gäller för etableringsfriheten). Dock ska
detta (utifrån förarbetena) bara tillåtas vid särskilda fall och förhållanden. Det ska bli mycket
spännande att se hur kammarrätten i Jönköping dömer i detta fall. Kan en utökning av 15 platser
verkligen anses skada förskoleverksamheten i Alvesta kommun på ett allvarligt och påtagligt sätt, när
det är totalt drygt 1000 barn som är inskrivna i förskolan (1-5 år)?
Har du mer frågor får du gärna höra av dig.

