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Allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta för bygdens utveckling

Till NT debatt
Söderköpings kommun avfolkar landsbygden och tänker inte ett dyft på miljön
Nu har det hänt igen, en kommunal tjänsteman vill centralisera även hemtjänsten i Sankt Anna, trots starka
protester från bygden och löften från politiker att istället utveckla bygden. Tidigare har samma sak skett i
Östra Ryd med följd att arbetstillfällen försvåras för landsbygden och stor miljöpåverkan sker genom onödig
bilkörning. I Valdemarsvik centraliserades hemtjänsten men där har politikerna varit kloka nog att ta tillbaka
beslutet. I Söderköping bör naturligtvis en omorganisation ske, så här viktiga beslut för landsbygden skall
inte tas på delegation utan beslutas av politiker i kommunstyrelsen, dessa kan sedan ställas till svars vid
nästa val. Vi har tidigare protesterat mot centraliseringen med följande skrivelse, även Sankt Anna bygden
har tidigare protesterat.
Östra Ryds bygdens Byalag beslutade vid sitt Styrgruppsmöte 2014-11-15 att inge följande skrivelse till
Kommunstyrelsen och Socialnämnden i Söderköpings kommun.
Vi protesterar mot att hemtjänstpersonalen som arbetar i Östra Ryds bygden nu tvingas utgå från
Söderköping när man skall åka på uppdrag i Östra Ryds bygden. Vi föreslår att kommunen beslutar återgå
till tidigare rutiner där hemtjänstpersonal som skall arbeta i bygden utgick från en samlingspunkt i
Aspgården.
Dels värnar man om arbetstillfällen i bygden om tidigare rutiner återinförs, dessutom är det en miljöfråga av
stora mått, personalen tvingas nu inställa sig till centraliserad utgångspunkt i Söderköping.
Man får resa på egen bekostnad till centralpunkten, därifrån åker man tillbaka till bygden på betald arbetstid
med kommunens bilar, samma sak sker sedan på eftermiddagen, extra miljöstörande 8 mil resa varje dag,
dessutom finns nu etanolbränsle i mack i Östra Ryd varför bilarna kan tankas på orten.
Det behövs flera arbetstillfällen på landsbygden inte färre.
Samtidigt tycker vi det är oförsvarligt att göra samma sak i Sankt Anna bygden.
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