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Datum: 2019-08-26 

Plats Ankaret Ernsäs 

Bosse Axhammar, öppnade kvällens träff med litet bakgrundfakta 

Den 19 juni kom det muntliga förslaget om nedläggning av skolorna upp i BUN om nedläggning av ett 
antal skolor bland annat Ersnäs. Framtidens Skola är dokument som ligger till grund för Luleå 
Kommuns politik. Större enheter som ”en fördel med nya fastigheter är att det är billigare i drift och 
uh än gamla”. Synergieffekter med lärarutnyttjande, lokalutnyttjande och en ”mer närvarande 
skolhälsovårds resurser” är argument . samt sparbetinget som ligger på skolområdet på 33 Mkr 

Lärares och Röda Korsets, som varit remissgrupper, synpunkterhar utifrån barnets perspektiv har 
lämnats åt sidan. 

Förra veckan hade 4 föreningar ett möte och började planera arbetet med att rädda vår skola och 
barnomsorg. En grupp med 1 representant/förening och en föräldragrupp är bildad 

Beslutad representation RÄDDA ERSNÄSSKOLAN 

Tomas  Jonsson HEMBYGDSFÖRENINGEN    Sammankallande 

Ulla Axhammar ERSNÄS IFRoger Jacobson ERSNÄS AMATÖRTEATER 

Gun Hellström Dahlberg ERSNÄS BYAFÖRENING 

Jessika Rhodin  FÖRÄLDRAGRUPP 

Anneli Lyckestig ” 

Sofia Olsson ” 

Caroline Renee ” 

Fler måste bli engagerade och vi måste jobba tillsammans, även med de andra sörbyarna. Vi 
jobbar efter förmåga. 

Sven Persson gav hårda ekonomiska fakta: 

Det handlar om siffor därför behöver vi känna till dessa. Siffror som redovisas är hämtade från 
kommunens hemsida: Kommunens omsättning är 4,3 Miljarder. Av dessa tar skolan 1,4 mdr. 75% går 
till personal, 15 % är lokalkostnad. Driftbudget lämnar överskott på 340 Mkr. Investeringar 2,7 
miljarder. 

Sparkrav 2020 är 80 Mkr, varav 33 Mkr ligger på skolan. ”Effektivare lokalutnyttjande”är ett 
argument vilket är skälet att ett antal mindre skolenheter skall läggas ned. Vi har försökt få fram 
kronbesparing av nedläggning av sörbyaskolorna men får inte fram det. Frågan är finns inga siffror 
framme på hur mycket man kommer att spara?   Har man dem, och vill inte publicera den?  

Beslutsgång: 3 september skall ett förslag läggas fram i BUN, 11 septmber hållsmöte i AU och den 25 
september skall beslut tas. Så vi måste arbeta skyndsamt och målmedvetet med syfte att det skall 
höras och märkas och oroa så mycket som möjligt. 

Krister Öhman, som administrerar Ersnäs.se och Ersnäsbladet kompletterade med att all info om vårt 
arbete med skolfrågan kommer på denna sida. 
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FÖRÄLDRAGRUPP 

Annelie Lyckestig: Hela Kommunen Skall Leva och Lära Ett opolitiskt folkinitiativ som började 2015 
och arbetar för att få en ny utvecklingsidé. Hela kommunen är arbetsfält. Vi vill bilda en arbetsgrupp 
för Ersnäs och föra vår egen kamp. Vi jobbar tillsammans med andra byar.  Arbetar för att få till en 
folkomröstning i skolfrågan. Målet är 6.000 namn men vi vill gärna ha fler för att få en stor grupp som 
står bakom oss. Detta är en paraplyorganisation som man kan ansluta sig till och där få all samlad 
info. 

Ordet var fritt, synpunkter som kom fram: 

Skolan i Ersnäs har f n 82 barn, förskolan har 32 barn och 22 barn står i kö 

Byalokalen ryker också om skolan försvinner. Så vi har mycket att kämpa för!!! 

Vi har miljöaspekter att argumentera om. Busstätheten gör att föräldrar KAN åka buss både till Luleå 
och Piteå direkt från Ersnäs. Detta går om intet om man skall skjutsa barn till Antnäs/Alvik för 
förskola. 

SUMMERING 

Torsdag 29 sep möte i Alviks Byahus. Delta i detta om du har möjlighet 

Vi träffas igen i Ankaret måndag den 2 sep för att göra skyltar, dela upp uppgifter etc 

Vi skriver upp oss på lista vilka som kan och vill arbeta vidare.  

Mailadresser till BUNs ledamöter finns framme. ”Mailbomba” med DINA synpunkter och vad du 
känner. Det skall kännas att ledamoten är ANSVARIG för hur hen röstar i frågan 

Namninsamlingen fortsätter. Ta med till arbetsplatsen, vänner och bekanta i kommunen som inte vill 
ha stora enheter 

Manifestation den 14 sep (lördag) Gula Pavoljongen. Delta! Ta med släkt och vänner 

Vi tar kontakt med byaföreningarna i de andra sörbyarna för samarbete 

Vi kräver en konsekvensanalys på samhällsnivå, detta är en fråga som berör mer än själva skolans 
sektor. Denna kompetens finns inte i BUN. Det rätta forumet är Kommunfullmäktige.  

Representant från Måttsundsgruppen föreslår SKOLSTREJK 

Vi gör en ”Greta”; sätter oss i Stadshusets Foaje (offentlig plats) 1 tim på morgonen. Vi delar upp så 
några är där åt gången 

Glöm logiska argument, detta är politiska beslut på ett annat plan och  

 

Moderateter 2 i BUN, föreslår att vi går på PERSONERNA, kan vi kan dem att ändra sig? Vi skall träffa 
dem ansikte mot ansikte 

GÖR PLAKAT 

DELA UPP TIDEN i STADSHUSET 
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Sist av allt: 

Vi ger inte upp förrän vi är i kaklet 

Vi arbetar tillsammans i Ersnäs, vi ställer inte byarna mot varandra, vi arbetar med de andra byarnas 
grupper 

Vi är rappa i vändningen, tiden är knapp 

 


