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Bemanningsföretag får inte driva skola
Bemanningsföretaget Personal
Direkt backar från en kontro-
versiell ansökan om att driva
friskolor i skånska Tomelilla
efter omfattande protester
från föräldrar och opposition. 

Den 5 september meddelade Per-
sonal Direkt att företaget inte
längre är intresserat av friskole-
verksamhet i Tomelilla. Under
den senaste månaden har opposi-
tionen i kommunen bland annat
ordnat ”visselkonserter” på torget,
upprörda möten med föräldrar
har hållits och debatten har varit
hård i kommunfullmäktige och
lokala medier. 

Det var när företaget lämnade in
sin ansökan till Skolverket i våras
om att ta över driften på tre Tome-
lillaskolor, med sammanlagt runt
40 procent av barnen i kommunen,

som skandalen började. I ansökan
står nämligen att ”etableringskost-
naderna blir ringa, förhandlingar
har inletts med aktuell kommun”,
”långtgående kontakter är redan
tagna med berörda kommunpoliti-
ker” och ”kontakt har tagits med
politiker och tjänstemän i Tomelil-
la kommun. De är införstådda med
att vi kommer att ta över en stor del
av skolverksamheten.”

MEN KOMMUNFULLMÄKTIGE hade
aldrig hört talats om några för-
handlingar och något beslut om
att lägga ned den kommunala
verksamheten hade inte tagits.
Statskontoret konstaterade i en
utredning tidigare i år att det är
tveksamt om det är lagligt att
överlåta en kommunal verksamhet
till ett privat företag utan upp-
handling, och de flesta andra

kommuner har slutat göra så.
”Rent mygel”, hävdade en av de
ledande socialdemokratiska kom-
munpolitikerna.  

Pressad på besked hävdade
Tomelillas moderata kommunal-
råd Kristina Jönsson att ”förhand-
lingarna” inskränkt sig till ett
möte i februari. Några minnesan-
teckningar från mötet fanns dock
inte och ingen korrespondens
mellan kommunen och företaget
har registrerats som offentliga
handlingar. Samtidigt ville hon
inte kalla uppgifterna i ansökan
för ”felaktiga”, bara ”överdrivna”,
enligt Ystads Allehanda. 

Om privatiseringen gått ige-
nom hade Tomelilla blivit den
enda kommunen i Sverige utan
någon kommunal högstadieskola
och Personal Direkt hade, genom
övertaget av de tre Tomelillasko-

lorna, mer än fördubblat företa-
gets omsättning.

BEMANNINGSFÖRETAGET Personal
Direkt har hittills aldrig drivit
några skolor, men förra året gjorde
företaget som konsulter en studie
om att ”förbättra effektiviteten” på
just en av de skolor som man
senare ville ta över. I Trelleborg
fick de, även där utan upphand-
ling, i uppdrag att driva kommu-
nens vikarieförmedling, vilket
visade sig bli en kvarts miljon
dyrare än om det skötts i kommu-
nens regi, rapporterar Trelleborgs
Allehanda. I Höör rekryterade de
en lärare till Sätoftaskolan som
också var moderat kommunpoliti-
ker, men som visade sig ha förfal-
skat sin examen. 
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Polisen får ingripa mot ord-
ningsstörningar i samband
med fackliga konflikter på
samma sätt som vid andra
demonstrationer, det slår
Stockholmspolisen fast i en
ny utredning.

Men viktiga frågor är fort-
farande oklara, menar SAC. 

Bakgrunden är de stridsåtgärder
som under året pågått mot
näringsidkare i Stockholm och
där polis i vissa fall har ingripit
mot enskilda blockadvakter.
Huvudfrågan för polisens rätts-
enhet har varit om det är något
speciellt med just fackliga kon-
flikter som gör att ”förutsättning-
arna för polisingripanden ska
bedömas annorlunda” än vid
andra allmänna sammankomster. 

Utredaren hänvisar bland
annat till ett beslut från 1981 där
polisen låtit bli att ingripa mot
strejkande hamnarbetare. Poli-
sen bedömdes ha agerat riktigt
eftersom ett alltför nitiskt age-
rande skulle kunna tolkas som
partiskhet i den arbetsrättsliga
konflikten. Slutsatsen i den aktu-
ella utredningen blir ändå att det
inte finns några särskilda
omständigheter vid arbetskon-
flikter som förhindrar polisen att
ingripa mot brott och ordnings-
störningar på samma sätt som
vid till exempel demonstrationer. 

ENLIGT FÖRETRÄDARE för SAC som
tagit del av utredningen står
dock flera frågor obesvarade,
bland annat var Stockholmspoli-
sen drar gränsen för brottet
egenmäktigt förfarande respekti-
ve hur de ser på frågan om privat
mark i samband med en varslad
stridsåtgärd.

– Vi har varit kritiska till vissa
av polisens ordningsbefallningar
i samband med blockader och
det är fortfarande oklart hur
polisen ser på vår kritik kring
det, säger Erik Mägi som är för-
handlingssekreterare inom SAC.

Vid flera tillfällen har polis
som tjänstgjort vid syndikalister-
nas blockader också uttalat att det
råder tveksamhet kring SAC:s
status som fackförening och nyli-
gen fick en blockadvakt utanför
restaurang Josefina höra att det
pågår diskussioner inom Stock-
holmspolisen i frågan. Dessa upp-
gifter dementeras dock av Ola
Österling, samordnare för dialog-
gruppen Polismyndigheten i
Stockholms län. 

– Inga sådana diskussioner
pågår, åtminstone inte bland
poliser i beslutande ställning.

Han tillägger att samtliga
poliser som tjänstgör i samband
med fackliga stridsåtgärder ska
vara informerade om rättsläget.
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Nya regler
vid fackliga
konflikter

I samband med riksdagens
öppnande i tisdags arrange-
rades tre manifestationer för
att protestera mot högerpoli-
tik, FRA-lag och klimathot. 

– Jag räknar dagarna till befrielsen
kommer, sade journalisten Göran
Greider och syftade på att halva
mandatperioden nu gått.

För andra året i rad arrange-
rade Septemberalliansen, som är
en sammanslutning av organisa-
tioner på vänsterkanten, en
demonstration ”för rättvisa och
gemensam välfärd”. 

Deltagarna på Sergels torg i
Stockholm kunde räknas till
mellan 500 och 1 000 personer,
vilket är betydligt färre än förra
året. Övriga talare kom från bland
annat Byggnads,  Klimataktion
och nätverket Rädda hyresrätten,
där Elin Gauffin menade att nästa
stora politiska kamp kommer att
stå kring marknadshyrorna. 

– Enligt beräkningar kommer
100 000 personer i storstäderna
inte ha råd att bo kvar med en
sådan reform – var har de tänkt att
vi ska bo? 

Tidigare under dagen samlades

runt 300 personer för en sextim-
marsdemonstration mot FRA-
lagen, arrangerad av nätverket
Svart måndag. Bland de medver-
kande fanns representanter för de
politiska ungdomsförbunden och
samtliga riksdagspartier utom c
och kd. Agneta Lindblom Hul-
thén från Journalistförbundet
betonade i sitt tal att lagen inne-
bär ett hot mot källskyddet.   

– Medborgarna ska kunna
känna sig säkra när de meddelar
information som är viktig för all-
mänheten. 

– Ingen ska befara repressalier

ifrån arbetsgivare eller andra för
att de utnyttjar sina grundlagsfäs-
ta rättigheter. 

Hon poängterade också att
FRA-lagen bara är den senaste i
en lång rad av politiska beslut som
innebär inskränkningar i den per-
sonliga integriteten. 

Även nätverket Klimatstart
Stockholm tog under tisdagen till-
fället i akt att manifestera, främst
mot byggandet av motorvägs-
leden Förbifart Stockholm, som
antas leda till kraftigt ökad bilism.
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Flera protester när 
riksdagen öppnades
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Septemberalliansens demonstration mot regeringens politik gick under parollen ”för rättvisa och gemensam välfärd”.
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