Motion till kommunfullmäktige 1 Gislaveds kommun.
Den 7 augusti 2015 beslutade BUN att utreda skolorganisationen 1 Gislaveds kommun i syfte att öka
likvärdigheten och förbättra måluppfyllelsen. Förslaget innebär en sammanslagning av skolor i
Gislaved samt Smålandsstenar.
Detta är ett förslag som kommer att påverka många invånares tidigare och kommande livsval. Många
väljer att stadga sina liv i närhet till den skola de vill att deras barn skall gå på. Därmed är det inte
konstigt att många invånare blivit upprörda över omorganisationsförslaget. Ska Gislaveds kommun
även i framtiden vara en attraktiv kommun att leva och verka i måste vi lyssna på vad invånarna vill.
Medborgardialogen upplevs tyvärr av många invånare som en papperskonstruktion som bara finns
till för att kommunen skall se demokratisk ut. Därför bör en omorganisation av den här typen som
påverkar väldigt många människors livsval samt många barns uppväxt, föregås av en folkomröstning.
Det kommer visa på hur våra invånare känner för omorganisationen och leder till att vi som politiker
därefter kan fatta det mest demokratiska beslutet.
Sverigedemokraterna är helt övertygade om att barnens föräldrar vet vad som är bäst för deras barn
och röstar utefter det. Att ha en folkomröstning om skolorganisationen är ingen ny företeelse och har
tidigare hållits i Årjäng, Strängnäs, Grums och Laxå. Sverigedemokraterna vill poängtera att en
folkomröstning av det här slaget endast är vägledande och alltså inte innebär att fullmäktige måste
följa resultatet av omröstningen. Det ger dock fullmäktige en fingervisning av hur man skall agera och
vi hoppas att samtliga partier i Gislaveds kommun går i den riktning invånarna vill.
Mot bakgrund av den kraftiga reaktion omorganisationsförslaget i Barn och utbildningsnämnden
föranlett hos våra invånare föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige:
Att uppdra åt valnämnden att genomföra en folkomröstning om omorganisation och
sammanslagning av kommunens skolor.
Att skjuta upp besluten om omorganisationeri och sammanslagningen av skolorna tills dess att
folkomröstningen är genomförd och resultatet har presenterats för kommunfullmäktige.

För Sverigedemokraterna
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