
Hej 
Jag bifogar dokument som bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad skicka till politikerna och även 
dokument som Västra Harg bygdelag skickat till politikerna. 
Vi kan läsa om Normlösa och Västra Hargs Skolor i Corren om hur Kommun tänker rösta genom 
dåliga och ej genomtänkta förslag från Skolnämnden. Jag undrar hur mycket arbete som man lagt på 
konsekvens/Riskanalysen . Landsbygdsskolorna betyder mycket mer är utbildning och fostran av våra 
barn och ungdomar. Landsbygdsskolorna är Hjärtat i våra bygder och borde ses som så. Normlösa 
och Västra Harg bygdelag har skickat påstötningar till KS politiker. Politikerna sitter just nu med 
Budgetberedning 2012 och skall gå igenom alla beslut från diverse nämnder.  
Vi ser att man tar merkostnaden på landsbygden från landsbygdsstödet. Vi behöver våra skolor. 
Det finns en diskussion på www.bypasset.se och www.vastraharg.com 
Jag tycker att det är skrämmande att man tar fram förslag till beslut i så stora frågor utan att först gjort 
en konsekvens/risk analys samt diskuterat det med oss som bor på Landsbygden. Vi är tacksamma 
att Corren skriver om nämndernas arbete annars vet vi inte vad de gör. Vi känner att kommun sätter 
"Käppar i Hjulen" i en landsbygd där "Hjulen snurrar" Jag har svårt att se att man ej kan ta denna 
kostnad på annan nämnd i kommun.  
"De samhällen som lyckats ta fasta på det positiva i närheten mellan människor är också de 

samhällen som mer framgångsrikt än andra vågar prova nya lösningar och se möjligheterna 

istället för problemen".  
Jag har begärt att få konsekvens/risk analys, 2011-09-16. Den lyser med sin frånvaro. Skolnämnden 
och Lotta Gylling bör förklara ekvationen av nedan. 
Jag och många med mig har svårt att se att man kan räkna 900-200=700. Om man tar med alla 
konsekvenser/risker så blir det en helt annan ekvation och något mer komplicerad. Vi kan tänka oss 
att man tar barn från Mantorp och Skänninge för att fylla våra skolor. Då blir skolnämdens budget mer 
korrekt nyttjad och nedskärningar behöver ej göras. 
 
Tack för ordet! 
 
vänliga hälsningar 
 
Lise-Lott Winnberg 
Ordförande Bygdelaget 
Normlösa Skeppsås Vallerstad 
 

 
Hej Susanne 
Jag vill att du skickar över "separata konsekvensanalyser/riskanalyser av alla besparingsförslag" 

vänliga hälsningar 

Lise-Lott Winnberg 

Ordförande bygdelaget 

Normlösa Skeppsås Vallerstad 

 

Hej! 

Det har vi inte hunnit göra ännu. Nämnden har bara tagit beslut om inriktningen på 

besparingarna. En fortsatt utredning kommer nu att ske för att utröna vilka 

konsekvenser/risker besparingsförslagen för med sig. 

Mvh Susanne 

Med vänlig hälsning 

Susanne Christensen 

Administrativ chef skolförvaltningen 

Mjölby kommun 

0142-85 141 

susanne.christensen@mjolby.se 
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