
ERSNÄS GEMENSAMT MÖTE AVSEENDE SKOLA OCH BARNOMSORG  Sid 1 

Datum: 2019-08-19 

Plats Ankaret Ersnäs 

Bosse, ordf 

Carin, sekr 

Sven, justerare,  

Carola Lidén Gruppledare för Centerpartiet och arbetar inom barnomsorgen, Adjungerad 

1 MÖTESÖPPNING OCH FORMALIA 

Till mötesordförande valdes Bo Axhammar, till sekreterare Carin Sundén och till justerare Sven 
Persson. 

2 INLEDNING 

Bosse gav bakgrund till varför mötet hålls. Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) har den 19 juni 
genom muntlig information fått förslag från en ”högre tjänsteman” att bl.a. skolan i Ersnäs skall 
läggas ned. Med oro ser vi invånare på detta förslag då inte bara skolan (åk 0 tom 6) försvinner 
utan även förskola (”dagis”) lagts som ett förslag om nedläggning. Till saken hör att byns 
samlingslokal, Ankaret, är inrymd i skolan vilket i sin tur hotar hela föreningslivet i Ersnäs. Frågan 
är hur vi som invånare skall kunna supporta ett aktivt motstånd byggt på sakliga argument 

3 SKOLSEKTORNS BESPARINGSKRAV 

Besparingskrav föreligger i kommunen om 3-400 Mkr för att inte ”stå vi ett stup” inom en 
tidsperiod. Skolenheter i Norrbyar och Sörbyar är namngivna såsom Alvik, Måttsund, Ersnäs, 
Klöverträsk. Under mötet framkom också att skolan i Avan är hotad.  Navet i Sörbyarna är tänkt 
att vara Antnäs som då behöver en större utbyggnad. Det finns inga offentliga underlag till 
beräkningar på besparingar. Carola Lidén, centerpartiet, var inbjuden till mötet och 
kompletterade med uppgifter under mötets gång. Bland annat framkom det att material som 
hittills finns och funnits klassasats som ”arbetsmaterial” vilket gör att det inte faller under 
offentlighetsprincipen. Det är alltså svårt att få se vad förslaget om skolans nedläggning grundar 
sig på i beräknade besparingar. 

4 SKOLSEKTORNS KOSTNADSSTRUKTUR 

Kommunbudgeten har en omslutning på 4,3 miljarder kronor varav en tredjedel avser 
skolförvaltningen. Av den förvaltningens kostnader hänför sig 75 procent till personal, 15 procent 
till lokaler. Den sistnämnda kostnadsposten uppgår därmed till 270 mkr. Följande mening utgår: 
Reella kostnader för lokaler, underhåll etc. finns inte för offentlighet. Besparingar kopplas till 
bland annat bättre nyttjande av befintlig personal och centraliserade lokaler.  Kostnader för 
lokalyta/m2 i gamla respektive nybyggda går inte att få fram för att väga mot varandra. 

 Förslaget om att lägga ner skolan i Vitå har av oppositionen (l, c, kd och sjp (sjukvårdspartiet) 
överklagats till Förvaltningsrätten är överklagat). Klagande hävdar att beslutet borde ha tagits i 
Kommunfullmäktige.  Detta pga att förslaget påverkar mer än själva utbildningsfrågan. Den är i 
sig en fråga om landsbygdens överlevnad och utveckling i Luleå Kommun, rekryteringsfrågor, 
miljöfrågor, arbetsmiljöfrågor och fler ändå. Förvaltningsrättens slutgiltiga ställningstagande 



förväntas inom kort. Går det klagandes väg, styr det även t ex eventuellt beslut att lägga ner 
skola och förskola i Ersnäs. 

5 HELA KOMMUNEN SKALL LEVA OCH LÄRA 

Ulla Axhammar berättade kort om HKSLOL. Ulla är representant i Sörbyagruppen. HKSLOL är en 
opolitisk grupp som agerar som ett paraply för de olika byagrupperna.  

6 FOLKOMRÖSTNINGEN     

Insamling av namn för att begära en folkomröstning pågår. Man vill uppnå ett stort antal för att 
på så sätt sätta press på att få igenom detta.  En folkomröstning ska genomföras om 10 procent 
av kommunens röstberättigade kräver detta. Blir så fallet beslutar kommunfullmäktige om att 
folkomröstningen ska äga rum förutsatt att minst 2/3 av närvarnade ledamöter stöder ett sådant 
förslag. Vi behöver drygt 6 000 namnunderskrifter.  F.n. har 5 000 skrivit under. Pågår ännu.  

7 CAROLA LIDÉN 

Carola kompletterade med en del uppgifter: 

En folkomröstning är endast RÅDGIVANDE! Frågans utformning beslutas av kommunen. 

Handläggandet av skolfrågorna i kommunen är mycket forcerad. Den 19 juni, strax innan 
semesterperioden fick BUN-ledmötena en muntlig redovisning av ett förslag om nedläggning. 
Inget underlag för förslaget redovisades. Lärarkollektivet har krävt en elevkonsekvensanalys 
vilken skall skickas in den 3 september. Den 11 september sammanträder BUNs au. Dessförinnan 
måste ett skriftligt förslag komma från tjänstemännen och den 25 september skall BUN ta 
beslutet. Lidén menar att tidplanen är orealistisk för att fullgott arbete skall kunna göras. 

8 HUR AGERAR VI – HUR GÅR VI VIDARE?  

- Skriv mail till samtliga i BUN, Kommunfullmäktige, alla som kan (mailadresser finns utlagt på 
ersnas.se) 

- Kräv fakta om besparingar och konsekvenser (BARNKONVENTIONEN) 

- Vi bildar en arbetsgrupp som omgående börjar arbeta vidare. En representant/förening + 
föräldragrupp. Beslutad representation 

Tomas Jonsson HEMBYGDSFÖRENINGEN   Sammankallande 

Ulla Axhammar ERSNÄS IF 

Roger Jacobson ERSNÄS AMATÖRTEATER 

Gun Hellström D-berg ERSNÄS BYAFÖRENING 

Jessika Rhodin FÖRÄLDRAGRUPP 

Anneli Lyckestig ” 

Sofia Olsson ” 

Caroline Renee ” 

- Sven Persson sammanställer ett uttalande som går till media och samtliga politiker 

- Manifestation under Kulturnatten-evenemanget den 7 sep 



- Vi tar kontakt med byaföreningarna i de andra sörbyarna för samarbete 

- Öppet Hus möte i Ersnäs 

 

Vid datorn   C Sundén 

 

Justeras:   Svens Persson 

 


