kurt.podgorski@malung-salen.se
Datum: 5 juni 2013 20:19:59 CEST
Till: petravanmilligen03@hotmail.com
Ämne: Ang: Re: Yttermalungs skola
Hej
Jag redogjorde för er uppvaktning på kommunstyrelsesammanträdet igår
(tisdag), och sa att jag för min del vill informera mig om ert inflyttningsprojekt
och andra utvecklingstankar vad gäller Yttermalung/Finnmarken utifrån ett
övergripande byautvecklingsperspektiv.
Du skriver att jag/vi inte kan eller vill överklaga Bun:s beslut. Det var inte så jag
menade när jag hänvisade till deras verksamhetsfrågor. Ett överklagande från ett
kommunalråd riktat mot en nämnd vore sensationellt. Jag menade att jag inte
som kommunalråd ska lägga mig i deras nämndsspecifika frågor. Ett sådant
beteende blir snabbt ohållbart, och kunna göra att det känns meningslöst att sitta
i någon nämnd/styrelse och försöka ta ansvar. Däremot är det ju inget som
hindrar underhandskontakter.
Du har vidare ett antal frågor som kommer att belysas vid ett eventuellt
överklagande. Jag menar också att en analys utifrån byautvecklingsperspektivet
kan ge vissa svar.
Erbjudandet om en studieresa låter intressant. (Nu svarar jag för mig, inte för
hela Bun och Ks). Jag, och säkert fler med mig, vill gärna ut på en sådan
expedition vid lämpligt tillfälle.
Mvh
Kurt Podgorski
Kommunalråd
Malung-Sälens kommun
Tel. 0280-181 00 vx
Tel. 0280-181 29 direkt
Mobil 070-573 34 52
Fax. 0280-181 09
Epost: kurt.podgorski@malung-salen.se
www.malung-salen.se
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Från: Petra van Milligen <petravanmilligen03@hotmail.com>
Datum: 2013-06-05 10:17
Kopia: "rolf.davidsson@malung-salen.se" <rolf.davidsson@malung-salen.se>
Ärende: Re: Yttermalungs skola
Hej Kurt!
Tack för ditt intressante samtal i morse! Vi skulle gärna får alla svar skriftligt så
att vi kan vidarebefordra till de berörda.
Och Rolf jag kommer att kontakta dig för att får all information om hur vi kan
overklaga BUNs beslut. Vi vill skicka overklagelse imorgon.

Med vänliga hälsingar,
Petra van Milligen
SYMF
Skickat från min iPhone
4 jun 2013 kl. 22:27 skrev "Petra van Milligen"
<petravanmilligen03@hotmail.com>:

Hej Kurt,
Den 29:e maj fick du ett brev från SYMF med stöd av en namninsamling med 369
namn från invånare. Brevet kräver att beslutet att flytta årskurs 3-5 från
Yttermalungs skola till Malung upphävs pga ett felaktig och bristande
beslutsunderlag.
Vi frågade dig, som kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälens kommun, om ett
svar den 4:e juni då barnen och deras föräldrar lever med en ovisshet om hur
framtiden ser ut i kommunen.
I dag är det den 4:e juni och vi har ännu inte blivit kontaktade med ett svar från
Malung-Sälens kommun.
Vi vill därför återigen påminna om några av skälen till vårt krav; bland bristerna i
processen är inte bara ett felaktigt beslutsunderlag (t ex att alla elever är inte
medräknade (två elever ansökte om plats redan i april men skrevs aldrig in av
ansvarig tjänsteman), BUN har även bortsett från Malung-Sälens kommuns åtagande
att agera enligt FN:s barnkonvention där barnets bästa ska sättas i främsta
rum. Enligt Rädda Barnen ska en barnkonsekvensanalys genomföras när ett beslut
får påtagliga konsekvenser för ett barn. Att flyttas från en liten och trygg skola till en
större skola med oroliga klasser, samt pendla upp till 1,5 timmar till skolan (tiden i
skolskjutsreglementet bör inte överstiga 60 minuter) bör anses påtagliga. Ingen
konsekvensanalys har genomförts.
Uttalandet i DT (http://www.dt.se/nyheter/malungsalen/1.5930876-omprovaskolbeslut-), att ni inte kan överklaga ett beslut som en nämnd har tagit, väcker
ytterligare frågor som vi hoppas kan besvaras:
Vem ser till helheten av en kommun och att kommunens vision gäller för hela
kommunen?
Vem är det som tar ansvar när konsekvenserna av ett beslut påverkar ett samhälle
negativt?

Vem utövar en kvalitetskontroll för att säkerställa att beslut inte tas på felaktiga
grunder och bristande beslutsunderlag?
Vart ska vi, som förening och invånare, vända oss för att överklaga beslutet som BUN
tagit?
Slutligen, vi förstår att det är ett komplicerat ärende. För att underlätta för Er som
beslutstagare vill vi därför bjuda in BUN och kommunstyrelsen på en studieresan
genom Malungs Finnmarken, så att ni själva kan uppleva hur restiderna våra barn
har för att komma till skolan i Malung. Ni väljar en datum nästa vecka.
Vi förväntar oss ett svar snarast men inte senare än fredag den 7:e juni.
Med vänliga hälsingar,
SYMF
Kontaktpersoner
Rune Matsson
Petra van Milligen
info@yttermalung.com

