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Kommunfullmäktige 2011-05-26 
Ärende 27, KSKF/2011:137.  
Yttrande över ansökan från Näshulta Framtid ideell förening om godkännande som 
huvudman för en fristående förskoleklass, fristående grundskola åk 1-6 samt fritidshem 
i Eskilstuna. 
 
Vi i SD Eskilstuna har tidigare motsatt oss en nedläggning av Näshulta skola. Det är också ett 
ställningstagande som vi står fast vid. Vi vill försöka hitta lösningar som på sikt gör Näshulta 
och dess skola mer attraktivt och leder till ett ökat elevantal. På så sätt skulle skolan bli mer 
kostnadseffektiv, man skulle få ökade förutsättningar att bedriva en kvalitativt god 
pedagogisk verksamhet, och sist men inte minst skulle detta kunna få Näshulta att blomstra 
istället för att steg för steg dö ut.  
 
En sådan positiv utveckling borde ligga i kommunens intresse, och därmed stödjas även om 
det innebär att skolan i Näshulta i dagsläget behöver tillföras mer resurser än andra skolor sett 
till elevantalet. Vi ser det inte som att de tillförda resurserna enbart handlar om att stödja 
skolans fortsatta verksamhet, utan det handlar lika mycket om att satsa på den levande 
landsbygd som är en viktig del av kommunens attraktionskraft och som även är en 
förutsättning för att kommunen ska kunna bedriva ett gediget arbete med att uppnå berörda 
nationella miljömål.  
 
Att lägga ned Näshulta skola i dess nuvarande form ser vi med andra ord som att kommunen 
överlåter ansvaret för landsbygdens fortlevnad på privata aktörer, och ett sådant beslut 
kommer vi aldrig att ställa oss bakom. 
 
Dock är vi tvungna att förhålla oss till det faktum att Näshulta skola kan komma att läggas 
ned oavsett vad vi anser om det, och med det i beaktande ser vi hellre att Näshulta Framtid 
ges tillstånd att driva en skola i Näshulta än att det inte finns någon skola där över huvud 
taget.  
 
Utifrån denna motivering yrkar vi bifall till förslaget att tillstyrka ansökan från Näshulta 
Framtid. 
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