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Synpunkter på underlag till beslut, Framtidens skola
2015/156
Synpunkter som kommer in bifogas beslutsunderlaget som överlämnas
till Barn- och utbildningsnämnden 21 januari 2016. Beslut om
Framtidens skola fattas i Barn- och utbildningsnämnden 22 februari
2016.
Intressentens synpunkter
Formulera er kortfattat och konkret, max fyra A4-sidor.
Hänvisa till delprojektrapport, sidnummer och rubrik angående
eventuella synpunkter på remissunderlaget.
Synpunkterna skall vara inskickade till
framtidensskola@skol.lulea.se
senast 20 januari 2016 kl. 08:00.
Ange ”Remissvar Framtidens skola” i ämnesraden.
Synpunkterna överlämnas direkt till Barn- och utbildningsnämndens
ledamöter.
Remissvar från Lule Byaforum 160119
Vi anser att det är alldeles för kort remisstid med tanke på att detta är en
mycket stor samhällsfråga. Vi är oroliga att man hetsar fram ett beslut, vilket
skulle vara mycket olyckligt med tanke på den samhällsutveckling som vi
upplever just nu. På nationell nivå upplever en stor tillströmning av
nyanlända vilket ger ökad inflyttning och ett större elevunderlag. På lokal
nivå är näringslivet på landsbygden i Luleå inne i en positiv trend.
Näringslivsutveckling har faktiskt medfört att fler unga bosatt sig på
landsbygden. Denna utveckling har inte utredningen beaktat.
Vi saknar en allmänpolitisk riskanalys om konsekvenserna för landsbygdens
utveckling om denna utredning får bifall, trots att utredningen sträcker sig till
2024. Utredningen om en skolnedläggning på landsbygden är kort och har få
referenser. Exempelvis tar utredningen inte hänsyn till Jan Amcoff s forskning
inom ämnet som vi redan vid en mycket ytlig informationssökning hittar.
Det är svårt att utläsa vilka fakta man har baserat slutsatserna på. Det är dock
för oss tydligt att slutsatserna till stor del baseras på kapitlet ”Tydliga
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riktningar inom skolan i Luleå” (s38-39), men som helt saknar referenser. På
sidan 38-39 finns dessutom märkliga uttalanden som går stick i stäv mot
litteraturstudien på s36-37. Exempelvis så skriver man på s38 att en stor enhet
skapar bättre möjligheter för nyanlända medan Adolfsson 2014 som man på s
37 refererar till hävdar det motsatta.
Vi stödjer fullt ut de synpunkter som kommit från de olika skolgrupperna i
deras remissvar.

Kontaktperson
Namn: Rangvy Johansson, ordförande i Lule Byaforum
Kontaktuppgifter
E-post: rangvy.johansson@telia.com
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