Villervallan i kommunens ledning
Efter att kommunstyrelsen den 9/4 tagit beslut om nedläggning av
gymnasieprogrammen Natur (NA) och Samhäll (SA), var det en privatperson i
kommunen som var intresserad av att få veta besparingseffekten av beslutet.
Vederbörande ringde därför kommunalrådet Gunilla Ingemyr, som inte kunde
svara på frågan. Kommunalrådet hänvisade därför till ekonomichefen, som ej
heller hade någon aning om besparingseffekten. Ekonomichefen hänvisade till
kommunchefen, som också var svarslös. Kommunchefen i sin tur hänvisade till
sekreteraren i bildningsutskottet, som var lika frågande. Det verkar vara rena
villervallan!
Den borgerliga alliansen hade uppenbarligen noll koll på besparingseffekten
när man tog beslutet att lägga ned gymnasieprogrammen. Är det så man ska
hantera våra ungdomars framtid?
Utbildning är en investering för framtiden och måste få kosta. Man kan på goda
grunder anta att flera av dessa ungdomar blir framtida skattebetalare i Sunne.
Senare har det kommit fram en ekonomisk kalkyl som visar att nettokostnaden
för gymnasieprogrammen (NA) och (SA) är cirka 750.000 kr per termin. Det är
nämligen ganska dyrt att skicka elever till andra kommuner för
gymnasiestudier. 750.000 kr per termin är en ganska liten kostnad med tanke
på kommunens ekonomiska omslutning på cirka en miljard kronor per år.
Dessutom har det nu under budgetberedningen kommit fram att kommunens
anställda åker på kurser och konferenser för cirka fem miljoner kronor per år.
På det kontot skulle man mycket väl kunna hämta 750.000 kr/termin.
Det är rimligt att låta nedläggningsbeslutet får vara vilande tills vidare och att
en överprövning får ske i kommunfullmäktige. Detta på grund av ärendets stora
betydelse för Sunne kommun.
Många är kritiska till nedläggningsbeslutet. Företagarna och Fastighetsägarna i
Sunne, Sunne IK och Svensk Flexografiförening. Många privatpersoner och
elever har skrivit på listor mot nedläggningen.
Det finns alla skäl för den borgerliga alliansen att tänka om. Gör det nu innan
det är försent!
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