FOLKINITIATIV
(Enligt 8 kap. 2 § kommunallagen (2017:725))

Nej till centralisering och stora enheter – Ja till ny utvecklingsplan för skolan
Folkinitiativets syfte är att skolan/förskolan i Luleå ska utvecklas i dialog med barn, föräldrar och skolpersonal. En dialog som måste ges tid. För att
åstadkomma detta föreslås en kommunal folkomröstning om att genomförandet av konceptet ”Framtidens skola” och andra beslut enligt
centraliseringsprincipen stoppas. Kommunfullmäktige ska efter ny utredning av Luleås skolstruktur fatta beslut om ny utvecklingsplan för skolan i Luleå. Den
nya utvecklingsplanen ska inte utgå från principen att mindre skolor ska ersättas av centrala storskolor, istället ska ett bredare perspektiv på skolfrågan
anläggas. De redan genomförda och planerade åtgärderna inom ”Framtidens skola” ska utvärderas samt återställas där det är möjligt. Alla planerade
åtgärder, som till exempel högstadieskolan för över 1000 elever i centrum ska avbrytas med omedelbar verkan.
Vi som undertecknar denna namninsamling vill därför att en kommunal folkomröstning genomförs där följande fråga ska besvaras: Tycker du att kommunen
ska stoppa pågående centralisering och stordrift av skolan/förskolan, avbryta planerade åtgärder inom ”Framtidens skola” och andra beslut enligt
centraliseringsprincipen för att istället ta fram en ny utvecklingsplan för Luleås framtida skolstruktur som utgår från alla barns behov, lärarnas arbetsmiljö,
som beaktar landsbygds- och klimatperspektivet och som inte styrs av centraliserings- och stordriftsprinciper?
OBS! För att en underskrift ska vara giltig behöver ALLA uppgifter fyllas i.
Namnunderskrift

Namnförtydligande

Datum

Genom min underskrift intygar jag att jag är röstberättigad i Luleå kommun och att jag bara
skrivit under detta initiativ en (1) gång.
Initiativtagare till folkinitiativet är Samordningsgruppen Hela Kommunen Ska Leva och Lära.
Samordningsgruppen kommer inte att använda uppgifterna i andra syften än folkinitiativet
och endast lämna uppgifterna till ansvarig för folkinitiativ hos Luleå Kommun.
Kontaktpersoner: Pontus Johansson Tel. 072 24 11 988, Sandra Senbom Tel. 073 826 79 02

Gatuadress

Postnr & postort

Personnummer
(ååmmdd-nnnn)

Namninsamlingen lämnas till någon av kontaktpersonerna eller skickas till:
Malin Kågström
Sandåkersvägen 23
954 33 Gammelstad

