
 

 
 
Miljöpartiets remissvar till Sandvikens Skolhusplan 2030 
  
Miljöpartiet ser bekymrat på hur kommunen och övriga landet centraliseras och åtgärder behövs för att 
aktivt motverka detta.  
Vi anser att de långsiktiga konsekvenserna för eventuella nedläggningar av orternas skolor måste 
utredas, inte enbart utifrån barnens och familjernas perspektiv, utan för hela bygdens. Sandvikens 
kommun bör ta vara på sina möjligheter att vara ett attraktivt alternativ för familjer som vill bosätta sig 
på landet. Under coronapandemin har distansarbetandet utvecklats i många yrkesgrupper och företag, 
vilket underlättar för de som vill bo lantligt och en viktig aspekt av boendet för barnfamiljer är närheten 
till skola och förskola.  
  
Vi anser att behovet av en förskola fortfarande är aktuell i Jäderfors och att  flytt av kommundelarnas 
F-3-skolor inte är ett alternativ.  
Vår bedömning är att skolor i omfånget 500 elever, som föreslås, är för stora för de yngre 
årskurserna och att både föräldrar och elever behöver mindre enheter för att känna sig trygga. Vi ser 
därför att eventuella skolbyars lågstadium behöver utformas i mindre skala och att modellen för att 
uppnå målen med likvärdighet, integration, ekonomisk hållbarhet och resultatutveckling måste ske på 
annat sätt.  
Vi vill också se analyser för hur olika storlek på skolor påverkar tryggheten i olika årskurser/stadier, 
eftersom barnens utveckling och behov skiljer sig med åren. 
  
Miljöpartiet kräver att både frågan om så kallad ”omvänd skolskjuts” samt möjligheterna att utöka 
samarbetet mellan befintliga förskolor och skolor, för att finna eventuella synergier, även gällande 
personal, utreds. 
  
Eventuella skolbyar behöver utformas på ett sådant sätt att respektive stadium har egna, tydligt 
avgränsade områden, för sina rastaktiviteter och att gårdarna anpassas utifrån 
både användningsgraden och miljöbelastning. Vi vill inte se mera konstgräs och liknande tilltag på 
våra skolor och förskolor. Vidare behöver man ta hänsyn till klassernas möjligheter att på ett enkelt 
sätt nå naturen, när man planerar skolornas placering. Lokalerna behöver anpassas för den 
verksamhet som ska inhysas i dem och här behöver alla delar av verksamheten, från kök och städ, till 
pedagoger och skolledning, vara delaktig redan i planritningsprocessen. Personalens erfarenheter 
från tidigare byggen ska tas tillvara.  
  
Miljö- och hälsofrämjande åtgärder som ”gående skolskjuts” och liknande, för centralortens barn, 
behöver tas fram och ledas av kommunen, för att inte få den bekymmersamma trafiksituationen vi 



 

redan har kring flera av skolorna att eskalera. Det är inte en fråga som kan förväntas bli löst av 
föräldragrupper på egen hand.  
Trafiksäkerhetsfrågan kring skolorna behöver lyftas högre på agendan oavsett vilken väg man väljer 
att utveckla kommunens skolor. Upphandlingar av skolskjuts behöver ha krav på 
minimalt miljöbelastande utsläpp. Mindre barn som åker buss måste erbjudas ledsagning hela 
resan om skolskjuts inte kan tillgodoses.  
Möjlighet att gå på fritids och ändå åka buss hem bör seriöst utredas för att öka flexibiliteten för 
föräldrar utan en ökad miljöbelastning som hämtning och lämning med egen bil skulle innebära.  
  
Miljöpartiet vill också att möjligheten för lärare att vara anställda i ett rektorsområde istället för en 
specifik skola ses över. Kommunen behöver utreda hur digital teknik, i svallvågorna av Covid-
19, kan användas vid kompetensutveckling av lärare och ge möjlighet till ett aktivt nätverkande mellan 
skolorna i kommunen för att främja det kollegiala lärandet.  
Digital teknik kan också komma att bli ett alternativ för att ge elever i olika kommundelar möjlighet till 
att delta i viss undervisning på distans. Här bör Sandvikens kommun vara pådrivande för en anpassad 
lagstiftning. 
  
Slutligen anser vi att särskild hänsyn måste tas till de barn som bor mycket långt från centralorten, 
som i trakterna kring Österfärnebo. 
 


