
Liberalerna i Sandvikens remissvar angående Skolhusplan 2030 

Sandviken – möjligheternas kommun. 

 

 

Liberalerna i Sandviken står helt bakom vår riksorganisation vad gäller en jämlik och likvärdig 
skola för alla barn i hela landet, vi vill att staten återtar huvudmannaskapet och ansvaret för 
grundskolan. 

Liberalerna i Sandvikens utgångspunkter, när det kommer till kunskap, skola och utbildning 
är glasklar. Alla elever ska ha samma förväntningar på sig att uppnå kunskapsmålen utifrån 
sina individuella förutsättningar, skolorna ska ha en likvärdig hög kvalité på såväl lokaler som 
undervisning, oavsett om den skolan är fritt vald eller om det är till följd av närhetsprincipen. 
Vi har under flera år poängterat vikten av att uppnå en ekonomi i balans inom 
kunskapsnämnden samt påtalat vikten av en kunskapsskola med skickliga pedagoger som 
har tid för kunskapsöverföring och bra anpassade lokaler för lärande. Det finns inga genvägar 
till kunskap. Det är ingen tillfällighet att denna utredning om kommunens framtida 
skolstruktur kommit till stånd när Liberalerna ingår i majoriteten i kommunens politiska 
styre. 

Liberalerna ställer sig frågande till utredningens långsiktiga slutsatser om olika skolenheters 
vara eller icke vara i den framtida skolstrukturen och varför dessa är med i 
beslutsunderlaget. Självklart förstår vi att det för vissa enheter, som idag står inför 
kostsamma investeringar och ett vikande elevunderlag, inte är hållbart, men vi har svårt att 
utläsa vilka skolor det kan komma att avse. Då vissa nedläggningar är beroende av hur 
befolkningsstrukturen kommer se ut om 5-10 år och då det inte är något vi har kännedom 
om idag, utöver den befolkningsprognos utredningen bygger på, har vi svårt att väga in 
dessa slutsatser i våra yttranden.  

En av de tydligaste synpunkterna som framkom av skoldialogerna kring ”skola 2025”, utöver 
tryggheten i skolan och det tydliga beskedet att EN stor skola för alla åk. 7-9 elever inte är 
ett populärt förslag, var att integration MÅSTE börjas vid tidig ålder. Det är något som vi 
Liberaler håller som avgörande, varför vi anser att även strukturen för våra förskolor, deras 
placering och lämplighet nogsamt behöver ses över för att tillgodose likvärdigheten. 
Liberalerna förespråkar även anpassade barngrupper inom förskolan vilket bör förtydligas i 
de förstudier som ska genomföras. 

Från Liberalernas synvinkel finns det olika vägar att gå för att tillgodose de fem perspektiven 
inom grundskoleverksamheten. Men ingen kan sägas uppfylla alla fem perspektiven till fullo, 
då bland annat de geografiska och fysiska platserna där barnen bor med sina familjer sätter 



begränsningar för hur lång resväg framförallt små barn kan accepteras ha till för- och 
grundskola. Liberalerna vill understryka vikten av och kravet på, att konsekvenser av 
förstudier och beslut bottnar i barnkonventionen. 

En väg att gå, är att strukturera om skolenheterna i centralorten i den riktning som 
utredningen föreslår med större enheter. Det ger stora möjligheter till bättre 
resursutnyttjande, effektiviseringar och ekonomiska fördelar. Det ger även en gynnsam mix 
av elever med olika förutsättningar och olika bakgrund, vilket bidrar till jämlika 
förutsättningar inom verksamheterna. Rätt utformade lokaler kommer bidra till ökad 
studiemotivation och bättre pedagogiska möjligheter för lärare där man bland annat kan 
dela in i mindre grupper efter behov. Den så viktiga trygghetsfaktorn ska säkerställas genom 
väl tilltagna och utformade gemensamhets- och rekreations ytor samt elevteam och 
elevhälsa på plats fem dagar i veckan. Infrastruktur runt skolenheterna måste även det 
omsorgsfullt ses över i kommande förstudier. Väljer man denna väg för skolstrukturen så blir 
resvägen till skolan något längre för barnen inom centralorten. Även om resvägen sällan blir 
längre än 2-7 km så måste detta vägas in som en faktor i en förstudie där trygga resvägar 
behöver säkerställas. Det samma gäller naturligtvis även för de elever som idag och i 
framtiden är hänvisade till skolskjuts för att ta sig till den av kommunen anvisade skolan. 
Kunskapsnämnden och förvaltningen bör vid förstudierna överväga alla tänkbara alternativ 
för en trygg och säker skolskjuts för ”resande elever”. 

För enheterna utanför centralorten innebär det att barnen fortsättningsvis får förhållandevis 
nära till skolan och så länge det går att tillgodose lärarkompetensen, även har ”förmånen” 
att ha färre elever i varje klass. Närheten till skolan och att man ”känner” alla på skolan kan 
bidra till trygghet och stabilitet vilket kan leda till bra studiero. Med bibehållen skolstruktur 
utanför centralorten (här utgår Liberalerna från nuvarande skolstruktur där varken 
Hammarby skola eller Österfärnebo högstadium är i drift) är driftskostnaderna per skolenhet 
fortsatt höga, vilket får bäras upp av de större enheterna i centralorten. Likvärdigheten och 
skolornas beskaffenhet kan ifrågasättas samt att segregationen till stor del kvarstår. Få av 
skolenheterna uppfyller önskemålen från skolverksamheten om minst två parallella klasser 
per årskull vilket kan leda till en oro för att skolan kommer att stänga om inte elevunderlaget 
kraftigt ökar. 

Utredarna har vägt in andra möjliga lösningsalternativ som de klassat som alternativ men 
som till mindre del uppfyller de fem kriterierna i utredningens uppdrag. Liberalerna anser att 
dessa alternativ inte kan förkastas då förstudier av de förslag man lämnat som huvudförslag, 
kan komma att visa sig inte till alla delar vara genomförbara och därmed tillfullo få den 
positiva effekt på skolstrukturen, som utredarna hoppats på.  

Liberalerna ställer sig till största delen bakom utredarnas slutsatser och förslag till lösningar 
på de fem perspektiv utredningens förslag bygger på. Det vi saknar i utredningen, även om 
det inte ingått som en parameter eller ett utredningsdirektiv, är hur vi kan attrahera fler 
alternativa huvudmän att etablera sig eller att expandera inom skolverksamheten i 
kommunen. ”I Sandviken är världen alltid närvarande” och kommer så alltid att vara. Av 
bland annat den anledningen anser Liberalerna att kommunen bör satsa på utbildnings 
möjligheter inom grundskolan med en internationell inriktning eller prägel. Inte minst då vi 



har flera attraktiva internationella företag inom kommunen och dessa kan behöva rekrytera 
globalt för att försörja kompetens behovet. Även gymnasieskolans yrkesprogram bör vid 
vidare utredning ta hänsyn till ett friskoleperspektiv och ett utökat samarbete med det 
lokala näringslivet i fråga om upplägg och utformning av de program där mycket av 
utbildningen bygger på praktik och praktiskt lärande. Ett utvecklat samarbete med det lokala 
näringslivet minskar behovet av fullt utrustade lokaler då det praktiska lärandet genomförs 
på redan utrustade arbetsplatser. Liberalernas åsikt är att ett delat ansvar ger fler 
valmöjligheter och bidrar till mångfald.  

Vi håller till fullo med om bilden av att det inom kommunens nuvarande skolstruktur råder 
stor segregation mellan olika för- och grundskolor vilket bidrar till ojämlika förutsättningar 
för såväl våra barn och unga som för de anställda och deras arbetsförhållanden. Liberalerna 
är förespråkare för mer idrott, rörelse och hälsa i skolplanen varför vi ser det som glädjande 
att läsa om investeringar i sporthallar i det liggande förslaget till ”skolbyar”. Vi vill dock 
anföra till det slutgiltiga förslaget att även ”skolby Storvik”(Hedängskolan) skall ha med en 
investeringsbudget och även den inkluderat en sporthall.                                                              
Vi anser att större skolenheter, uppdelade likt förslaget om ”Skolbyar”, kan vara en bra 
lösning på de utmaningar utredarna har haft att hitta lösningar på.  

Därför förordar liberalerna att kommunfullmäktige beslutar om igångsättning av en 
förstudie om Skolby Norrsätra i enlighet med utredningens huvudförslag för nordvästra 
upptagningsområdet. 

Liberalerna föreslår även kommunfullmäktige besluta om en fortsatt utredning, alternativt 
förstudie, av Södra området, förslag 5. Jernvallen 4-9 samt ny skola Björkparken F-3. Det är 
liberalernas åsikt att det geografiska området vid Murgårdsskolan är allt för begränsat både 
vad gäller infrastruktur och utomhusytor, för att uppnå samma fördelar med en Skolby 
(totalt 1200-1400 elever) som vid Norrsätra, Björksätra och Storvik. Vi anser att området och 
de lokaler vi har på Jernvallen bör nyttjas i högre grad vilket de kan komma att göra vid en 
ombyggnad och anpassning av Jernvallsskolan och nybyggnad av Björkparken F-3. I och med 
att upptagningsområdet, med en sådan lösning, kommer att ha upptagningsområde från 
norr om järnvägen kommer man att avlasta Murgårdens eventuella framtida skolby samt att 
inkluderingen kommer göra att skolorna får mer jämlika förutsättningar.  

Likaså förordar liberalerna en förstudie om en förskola 8-12 avdelningar i centralorten då 
behovet är akut. 

Liberalerna föreslår även kommunfullmäktige en fortsatt utredning av såväl 
gymnasieskolans behov av lokaler samt utveckling och inriktning som av 
Vuxenutbildningen och dess möjligheter att samlokalisera sina verksamheter. 

Kunskap ger individen makt över sitt liv och sin framtid. 

Sandvikens kommun ska vara möjligheternas kommun – för alla. 

 


