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Utkast till remissvar på Skolhusutredningen 

Förslag till beslut 
Arbetslivsförvaltningen föreslår Arbetslivsnämndens ledamöter att: 
godkänna remissvaret. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 att uppdra till 
kommundirektören att ta fram en skolhusplan som sträcker sig till år 2030. 
Syftena med skolhusplanen är att bidra med tillräckligt antal 
utbildningsplatser, minska segregationen i skolan, säkerställa likvärdighet i 
skolor och förskolor, redogöra för utformning av lämpliga lokaler samt 
presentera ekonomiska underlag. Skolhusplanen är en grund för fortsatt 
långsiktig planering, förstudier och politiska beslut fram till år 2030. 
Arbetsgrupper inom samtliga skolformer har, under ledning av en politisk 
styrgrupp, arbetat utifrån de syften som angetts för att ta fram underlag och 
förslag till skolhusplanen. Statliga utredningar, lagar och riktlinjer, samt 
kommunala styrdokument och utredningar har beaktats. Befolkningsprognos 
2020 har utgjort grund för bedömning av elevunderlag till år 2030 för olika 
delar av kommunen. De tidigare utredningarna i Sandvikens kommun ”Skola 
2025” samt ”Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens 
kommun” har varit viktiga källor till skolhusplanen. 

Arbetslivsnämndens synpunkter 
Arbetslivsnämnden har i föreliggande remissvar endast fokuserat på de 
förutsättningar och delar i skolhusutredningen som berör vuxenutbildningen, 
eller angränsar till vuxenutbildningen. 

En bra beskrivning av vuxenutbildningen 
Arbetslivsnämnden uppfattar skolhusutredningens beskrivning av nuvarande 
situation och kommande utveckling som positiv och rättvisande. Den 
långsiktiga strävan för en samlad vuxenutbildning är fortsatt lika viktig som 
tidigare, och Sandbacka Park ser vi som den lokalisering som har bäst 
förutsättningar att uppfylla stora delar av detta. 
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Men även en lokalisering till Sandbacka Park är kopplad till vissa 
förutsättningar. Arbetslivsnämnden har i sina beslutade åtgärder för att 
komma i ekonomisk balans prioriterat verksamhet framför lokalkostnader, 
och har därför exempelvis sagt upp de mycket kostsamma paviljongerna på 
Olsbacka skola redan till sommaren 2021.  
På motsvarande sätt resonerar nämnden om en eventuell samlokalisering av 
större delen av Centrum för Vuxnas lärande (CVL) på Sandbacka Park. En 
sådan samlokalisering behöver i så fall ske utan att verksamhetskostnader, 
som behöver gå till lärartjänster och utveckling, ska behöva ianspråktas för 
lokaler.  
D v s en samlokalisering till Sandbacka Park behöver ske under förutsättning 
att det finns ledigt utrymme i befintliga lokaler, eller att Arbetslivsnämnden 
erhåller full årlig kostnadstäckning för nybyggda lokaler.  
Arbetslivsnämnden kan idag inte bedöma hur realistiska förväntningarna kan 
vara på att det finns investeringsutrymme och årlig driftskostnadstäckning 
för ett samlat CVL på Sandbacka Park, utan det måste bli en fråga utifrån en 
kommunalekonomisk helhetsbedömning i ett kommande genomförande av 
en skolhusplan. 
Vuxenutbildningen är idag spridd på många enheter, varav de praktiska 
yrkesutbildningarna finns i lokaler som är anpassade till respektive behov av 
bland annat teknik och utrustning.  
Utbildningsverksamheten för teoretiska grundläggande och gymnasiala 
kurser behöver vara samlad, då många lärare undervisar både på 
grundläggande och gymnasiala kurser. Den nuvarande utvecklingen, med en 
allt större andel fjärrundervisning inom den platsförlagda undervisningen 
och allt större andel CVL-distans, förändrar emellertid tid nu både behov och 
möjligheter samt förutsättningar till andra kombinationer av lokallösningar. 
Med Corona-pandemins restriktioner har en snabbare utveckling skett vad 
gäller fjärrundervisning och CVL-distans. En utveckling som hade initierats 
redan Corona-pandemin, men som nu tagit snabba och stora kliv framåt, tack 
vare engagemang från lärarna själva med uppbackning och stöd från 
vuxenutbildningens skolledning. 
Tack vare detta är det möjligt att avveckla de kostsamma paviljongerna på 
Olsbacka skola, men det innebär samtidigt behov av att hitta 
kostnadseffektiva ersättningslokaler för de platsförlagda delarna i kurserna 
samt rum för skolledning och lärare samt administration. 

Vuxenutbildningen har lokalförsörjningsbehov på kort sikt, 
redan till hösten 2021  
I och med att paviljongerna på Olsbacka skola är uppsagda till sommaren 
2021 behövs ersättningslokaler för de platsförlagda delarna i 
utbildningsverksamheten, för lärararbetsplatser, för arbetsplatser till 
skolledning samt administration och studie- och yrkesvägledare. 
Det pågår ett omfattande arbete inom vuxenutbildningen med 
lokalförsörjningsfrågorna under ledning av vuxenutbildningschef, rektor och 
skolledning för CVL. En arbetsgrupp har bildats med arbetslagsledare och 
ämneslagsledare från CVL Hammar och CVL Olsbacka samt 
Arbetslivsförvaltningens HR-konsult. 
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Detta arbete kommer nu även att behöva stöd bland annat från tekniska 
kontoret och personalkontoret, då detta även kommer att beröra arbetstids- 
och tjänstgöringsavtal inkl. avtal för distansundervisning och hemarbete. 
De lokalalternativ som vuxenutbildningens lokalarbetsgrupp diskuterar just 
nu är: 

• CVL Hammar 
Inrymmer idag SFI, som dock successivt kommer att minska i 
takt med att inflödet av elever kommer att minska ganska 
radikalt kommande år.  
 
Men just nu är det mycket trångt på Hammar både för elever, 
inte minst på grund av hänsyn till Corona-restriktionerna, och 
för lärararbetsplatserna.  Dessutom är kön mycket lång till SFI 
just nu, ca 200 personer, vilket begränsar en överflyttning av 
verksamheter från Olsbacka i dagsläget. Men det utrymme som 
kommer att finnas även på kort sikt behöver nyttjas för 
överflyttningar från Olsbacka. 
  

• CVL Olsbacka, röda och vita huset 
Röda och vita huset på Olsbacka blir ju kvar, och får en annan 
mer synbar och rättvisande plats på fastigheten, efter att 
paviljongerna avvecklats. Dessa lokaler skulle exempelvis 
kunna användas till vård- och barnskötarutbildningarna och 
lärararbetsplatser. 
 
Paviljongerna inrymmer idag laborationssal som måste får en 
lösning redan till sommaren/hösten 2021. 
 

• Sandbacka Park, IT-utbildningar och Lärcentrum 
På Sandbacka Park finns CVL sedan tidigare med Lärcentrum 
samt med de nya växande IT-utbildningarna. Här finns 
eventuell potential till inflyttning av olika verksamhetsdelar. 
 

• CVL Teknik 
CVL teknik med verkstadstekniska utbildningar samt 
Yrkeshögskole-utbildningarna finns sedan tidigare vid 
Sandbacka Park i de ombyggda lokalerna efter f d Sandvikens 
Tryckeri. Dessa lokaler används idag fullt ut och kan inte 
inrymma fler verksamhetsdelar. 
 

• Bessemer 
På Bessemer finns dels vuxenutbildningens 
yrkesförarutbildning, som bedrivs i samarbete med 
gymnasieskolan och dels CVL:s kock- och 
restaurangutbildning. 
 
Vuxenutbildningens yrkesförarutbildning behöver vara kvar på 
Bessemer, under förutsättning att allt annat är oförändrat. 
Däremot kan vuxenutbildningens kock- och 
restaurangutbildning behöva flyttas, om exempelvis 



Sandvikens Kommun 
Datum 
2020-10-12 

      
      

Sida 
4(5) 

 

 

gymnasieskolans restaurangutbildning inte ska vara kvar och 
om lokalerna ska användas till gymnasieskolans behov av andra 
skollokaler. 
 
För närvarande diskuterar Arbetslivsförvaltningen med 
Göransson Arena om möjligheterna att bygga upp en 
skolrestaurang på Göransson Arena. 
 

• Verkstadsgatan 5 
På Verkstadsgatan 5 finns numera CVL:s byggutbildning, efter 
övertagandet av utbildningen i egen regi. Här finns också LOK-
centers Ledsagarservice, som genom satsningen på 
”Jobbdirekt” har många arbetsplatser. I övrigt finns inget 
utrymme för annan verksamhet här. 
 

• Vallhovskroken 3 
Vallhovskroken 3 inhyser idag både Arbetslivsförvaltningens 
stab och administration samt språkgrupper inom Språkstudion, 
som ligger under SFI. Här finns möjligheter att inrymma fler 
kontorsdelar, som exempelvis skolledning och administration 
samt studie- och yrkesvägledning tillsammans med de 
språkhandledare som finns där idag. 
 
Vidare finns alternativet att Arbetslivsförvaltningens stab och 
administration flyttar till andra lokaler för att frigöra ytterligare 
lokalutrymme för CVL på Vallhovskroken 3. 
 

• Högbo Öjargården 
I Högbo finns Språkstudion inrymd i Öjargården. Dessa lokaler 
används fullt ut, och det finns en kö till verksamheten. 
 

• Albert och Anna gårdarna, Barrsätragatan 6 som CVL 
disponerar från 2021 och Barrsätragatan 8 sannolikt från 
2022 
I och med starten av ”Jobbdirekt” har förvaltningen förhyrt de 
s.k. Albert- och Anna gårdarna invid CVL Hammar. Ett av 
husen kan redan nu disponeras för CVL och det andra frigörs år 
2022 om nuvarande satsning på ”Jobbdirekt” upphört då. 
 

• Jernvallsskolan 
Jernvallsskolan berörs i skolhusutredningen, vilket eventuellt 
kan vara ett alternativ exempelvis för användning av 
laborationssalar där. 

 
Arbetet med risk- och konsekvensanalys, tidplan och lokallösningar pågår 
med planerad början till genomförande i januari 2021. 

Stort och ökande söktryck till CVL, den största ökningen på 20 
år 
Det är just nu ett stort och ökande söktryck till CVL, den största ökningen på 
20 år. Det finns flera orsaker till detta. Den försvagade arbetsmarknaden, 
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utbildningsplikten för arbetslösa, arbetsförmedlingens möjligheter att anvisa 
arbetslösa till reguljär utbildning som de kan läsa upp till ett år med 
aktivitetsbidrag.  
 
Och utöver detta den kommande utvidgningen av målgruppen till 
vuxenutbildning som genomförs i Skollagen med början den 1 juli 2021, 
vilket kommer att spä på det redan stora söktrycket till vuxenutbildning i 
dessa omställningstider. 
 
Vidare innebär kommunens egna ambitioner inom ramen för satsningen på 
”Från bidrag till egen försörjning” att  
 
Detta innebär att vuxenutbildningens lokalförsörjning är en minst lika akut 
och angelägen fråga som för övriga skolverksamheter i Sandviken kommun, 
såväl på kort som lång sikt. 
 
 

Per-Ewert Ohlsson Björk 
Ordförande Arbetslivsnämnden 

Leif Jansson 
Förvaltningschef  
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