Framtidstro

2015-11-22

Vi blir förundrade och nästintill förfärade av Luleåkommuns hantering av skolfrågan
och då menar vi hela Luleå kommun. Vi ser att enfalden verkar råda i tron att det
inte är en försämring att trycka in alla barn och föräldrar till större samhällen och
allra helst till de nybyggda områdena i Luleå stads närhet till exempel Kronan eller
Hällbacken. De styrande och deras tjänstemän verkar helt ha missat behovet av
mångfald trots de senaste årens debatter. Samhället och företagen behöver
människor med olika bakgrund och erfarenheter. Som företag har vi
behov av stabila och självständiga människor som har möjlighet att bo och verka
även på landsbygden.
Skolan i Vitå och andra byar är avgörande för att anställda och företagare ska kunna
fortsätta bo och utveckla bygden. Att lägga ner en skola på landsbygden kommer att
påverka företagen negativt och därigenom kommunen och i förlängningen Sverige.
Dessa människor som väljer bort närheten till caféer, klädaffärer och myller av
människor för att bidra till Sveriges mångfald och välstånd har dock ett
grundläggande behov i skola och barnomsorg i sitt
närområde. Hur påverkas vi av försämrad samhällsservice?
Företagen mister en del av sin rekryteringsbas om folk väljer att lämna bygden i det
fall att skolan försvinner, inflyttningen av nya människor kommer förmodligen också
att minska i samband med detta.
Personalen får svårare att klara arbetslivets krav på arbetstider med hämtning och
lämning av barn på förskola om den ligger längre ifrån hemmet, vilket påverkar
dessa människors möjlighet att arbeta heltid. Detta påverkar
skatteintäkterna för kommunen negativt. Skolbarnen får försämrade möjligheter till
lärande och fritid då bussresor kommer att uppta en större del av deras
vakna tid. Föräldrarna påverkas också av detta med ökad oro för barnens resande.
Det finns exempel på barn som får ca 10 mils resa varje dag till och från skolan och
de allra flesta barnen får flera mil extra resväg mot att kunna
gå, cykla eller åka buss till deras nuvarande skola i Vitå, detta gäller säkerligen även
de andra landsbygdsskolorna. Det är faktiskt stor skillnad att åka buss 20 minuter
om dagen eller att åka buss i nästan två timmar och ännu mer
för de barn som bor längst bort. Låt hela Luleå kommun leva och utvecklas, behåll
mångfalden och livskraften genom att bevara byaskolorna.
Företagare i Vitådalen, en stor del av Luleå Kommun.

