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Skärgården
Områdestidning från Klemensnäs-Ursvikens s-förening

”Vill du se en vackrare värld, hjälper det inte att blunda.”  (Okänd)

”Dåren drömmer om rikedom, den kloke om lycka.”  (Turkiskt ordspråk)

”Det finns tre ting som inte kan döljas: 
Kärlek, rök och en man som rider på en kamel.”  (Arabiskt ordspråk)

”Försök att dölja är att avslöja att något finns att visa.”  (Okänd)

”Man kan spärra in sanningssägarna men inte sanningen själv.”  (Ignazio Silone)

”Skönhet och visdom slår sällan följe.”  (Petronius)

”När det gäller missförhållanden i det förflutna vill ingen vara
konservativ.”  (Arnold Ljungdahl)

”Det är skönt att bli gammal. Att vara ung var för djävligt.”  
(Hjalmar Söderberg)

”Klarspråk är den rakaste vägen mellan två 
avlägsna ståndpunkter.”  

(Okänd)

”Även av en fiende bör man ta lärdom.”  (Isaac Newton)

 



huvudmän i kommunen varav den 
största kan ta emot ungefär 600 
elever på Brännan i Skellefteå.

Vi behöver alltså planera bättre 
för att inte ha för många klass-
er med för få elever per klass i 
fortsättningen och i det längsta 
undvika investera mer i skollokal-
er än nödvändigt. För elevernas 
studieresultat är det resursen som 
finns i klassrummet som är allra 
viktigast.

Från regeringshåll tar vi med 
glädje emot större statsbidrag till 
skolverksamhet som kommer att 
användas till att anställa läraraspi-
ranter som är en slags väg in för 
människor att upptäcka läraryrket. 

Trots ökade statsbidrag och en 
tydlig prioritering för skolan i den 
kommunala budgeten har vi fort-
satt stora utmaningar för att få en 
ekonomi i balans. 

Vi gör allt vi kan för att klara både 
det och se till att barn och elever 
får en riktigt bra skolgång där 
varje barn får lyckas och vi gör 
vad vi kan för att utjämna skillnad-
er för att få en så likvärdig skola 
som möjligt.

Med vänlig hälsning
/ Fredrik Stenberg (S)
Ordförande i för- och grundskolenämnden

fredrik.k.stenberg@skelleftea.se

För övrigt...

– tycker jag att Greta Thunbergs 
internationella genomslag är 
fantastiskt 

– är Daniel Ståhls diskusguld i 
VM sommarens största svenska 
idrottsprestation 

– har sensommarens abborrfiske 
varit över förväntan gott 

– är Ursviken med sin fjärd en 
fantastisk plats att leva och bo 
på.
     /red

Gunilla har ordet

Tänk om det vore 
enkelt..
Vi är nog många som inte är helt 
nöjd med det budgetförslag som 
vår regering presenterat. 

Att göra en budget tillsammans 
med partier som man har väl-
digt få synsätt gemensamt med 
är svårt och resulterar alltid i att 
man önskar att man kunnat göra 
annorlunda.

Men det är ju det som är baksidan 
när vi inte fått ett tydligt mandat, 
vi måste förhandla. Detta tycks 
vara väldigt svårt att få förståelse 
för hos allmänheten.

Det som är för mig helt obegripligt 
är att när man talar om värnskatt 
så är ett slopande av densamma 
ett incitament för högavlönade att 
arbeta mer...men när man pratar 
om vårt sociala skyddsnät så är 
det tvärt om att sämre ekonomis-
ka förutsättningar ska öka männis-
kors vilja till förvärvsarbete. 

Som om vi vore två olika version-
er av människan? Den ekvationen 
får jag inte att gå ihop. 

Människor med låga inkomster 
tenderar att konsumera när den 
privata ekonomin blir bättre och 
människor med höga inkomster 
tenderar att spara. För mig är det 
rätt enkelt att räkna ut vad som 
genererar tillväxt.

Sen är inte heller enkelt att ha ma-
joritet, för det kräver att man tar 
ansvar för sina förslag. I den kom-
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munala budgeten samarbetar vi 
med Vänsterpartiet och tillsam-
mans måste vi väga varje satsning 
på guldvåg. Kan vi göra det här 
nu? Vad måste vänta? Det är väl-
digt enkelt att lägga en budget-
motion som man vet att man inte 
måste förverkliga. Då kan man ju 
lova det mesta utan att bli synad i 
sömmarna.

I en kommun som just nu upplev-
er någonting magiskt vad gäller 
etableringar så ligger många ut-
gifter långt före intäkter. Det är 
skatter som betalar vår välfärd 
och att växa gör ont till en början. 

Vi kommer att ha några jobbiga 
år framför oss innan vi kan skörda 
frukterna av alla saker som hän-
der. Men jag vill tänka positivt och 
tror att efter regn kommer sol.

Kom gärna med synpunkter till 
oss i S-föreningen. Kontaktupp-
gifter till styrelsen hittar du här i 
vår områdestidning.

Med det vill jag önska er alla en 
fantastisk höst!

/ Gunilla, ordförande
gunilla.andersson@medlefors.
se

Hur hantera 
förändringar i skolan?
Så har nu en ny termin på riktigt 
startat i Skellefteås skolor. Denna 
höst skiljer sig lite från tidigare 
skolstarter i vår kommun. 

Det har blivit vanligare att föräl-
drar väljer att göra ett aktivt val av 
skola till sina barn istället för att 
låta barnen gå i den skola som 
finns i respektive upptagningsom-
råde. 

Detta tillsammans med att vi i 
vår kommun har förhållandevis få 
elever i klasserna, just nu ett snitt 
på under 20/klass, gör att för- och 
grundskolenämnden har ekono-
miska problem och att pengarna 
inte räcker till. 

Vi politiker planerar att hantera 
det från två håll. Dels behöver vi 
ställa om snabbare på respektive 
skola när elever väljer annan skola 
därför att pengarna i det skolsys-
tem som Sverige har innebär att 
pengarna följer med eleven di-
rekt. Dessutom behöver vi också 
hitta nya sätt att använda den ka-
pacitet av elevplatser vi har före-
nat med de önskemål som finns 
vid val av skola.

Därför tittar vi nu på hur ett sys-
tem kan se ut där våra gamla tra-
ditionella upptagningsområden 
tas bort och istället vill vi införa ett 
skolval med relativ närhetsprincip. 

Det innebär att om skolan är full, 
så går lediga platser till den som 
har mest att förlora på att inte få 
platsen i relation till avstånd till 
nästa skola. 

Systemet är mer avancerat än 
så, men i praktiken är det vad ett 
skolval innebär. Ett skolval med 
relativ närhetsprincip gör att Skel-
lefteå kommun kan dimensionera 
antalet klasser mer flexibelt och 
utifrån hur många barn som väljer 
den kommunala skolan. 

För att illustrera behovet av detta 
kan jag säga att det i Skellefteå 
kommun - inklusive fristående 
skolor - finns en kapacitet att ta 
emot 2500 fler elever nästa höst 
utan att behöva bygga nya skol-
or. Däremot är det inte så att det 
kanske kommer att finnas plats för 
alla att gå på just den skola man 
vill gå på. 

Hösten 2020 planeras det för 29 
kommunägda grundskolor och 
utöver det finns det fyra fristående 

Rapport från 
fritidsnämnden.
Anderstorp har fått en jättefin 
aktivitetsyta som invigdes i juni 
av fritidsnämndens ordförande 
Jocke Wallström. Det är en fin 
lekpark med massor av saker att 
göra för barnen, även utegym 
och boulebana finns där.

Dessutom har fritidsnämnden 
beslutat att barackerna på Gun-
sen ska flyttas för att hamna precis 
väster om nuvarande gräsplan vid 
Kopparhallen. Syftet är att kunna 
avlasta Kopparhallens omkläd-
ningsrum som idag inte räcker till 
då både fotbollen och ishockeyn 
är igång samtidigt.

Isak Rådahl
Ledamot i fritidsnämnden

 Kontaktuppgifter s-föreningen: 

 Gunilla Andersson, ordförande 
 gunilla.andersson@medlefors.se

 Bo-Lennart Öhman, vice ordförande
 bosse.ohman@live.se

 Börje Lindh, kassör
 borje.lindh@live.se

 Fredrik Stenberg, sekreterare
 fredrik.k.stenberg@skelleftea.se

 Isak Rådahl, ledamot
 isseradahl@hotmail.com

 Jonas Segerlund, ledamot
 jonas.segerlund@mail.se

 Lena Nyström, ledamot
 lena.e.nystrom@skelleftea.se

 Katarina Köhler, ersättare
 kattiopeter@allt1.se

 Marcus Dahlbäck, ersättare
 marcus.dahlback@gmail.com

 Martin Lundmark, ersättare
 martin.lundmark@outlook.com


