
 

Sverigedemokraternas remissvar till Skolhusplan 2030 

    Sverigedemokraterna yrkande till kommunstyrelsen: 

• Att avslå förslaget om skolhusplan 2030 

 

 

Inledning 

Den förda migrationspolitiken har skapat något som Sandvikens kommun 
inte har klarat av. Politiken har inneburit att det kommit för många barn 
under ett fåtal år. Det är något som skolorna inte har varit rustade för.   

Med Sverigedemokraternas migrationspolitik så skulle vi aldrig hamnat i det 
här läget, med för få skolplatser och förskoleplatser. 

Sverigedemokraternas strategiskt prioriterade områden  

För att i framtiden få en skola där eleverna presterar bra och får vistas i en 
god social miljö anser vi att man prioriterar följande: 

➢ Närhetsfaktorn  
Man ska ha nära till sin skola. Helst gång- eller cykelavstånd. Det ger på 
ett naturligt sätt större trygghet för såväl föräldrar som barn. Samtidigt 
minskar dessutom det praktiska pusslet i vardagslivet för att få barnen 
att kunna komma till skolan. Dessutom är närhet en miljöfaktor då man 
kan minimera transporter. Närhet är en särskilt viktig faktor för de yngre 
barnen.  

➢ Storleken på skolan  
Här avses antal elever på skolan. Med ett stort antal elever så uppstår 
lätt följande problem:  

• Den sociala kontrollen av eleverna försvåras betydligt för personalen 

• Med alltför stora åldersskillnader mellan eleverna i samma skola så ökar 
risken betydligt att de yngre barnen känner sig otrygga och utsatta. 
Därutöver ökar risken för att de i tidig ålder utsätts för drogpåverkan från 
äldre elever.  



• Arbetsmiljön för personalen blir också sämre. Mindre överblickbar 
arbetsmiljö skapar osäkerhet och praktiska problem. 

• Stora skolor leder lätt till att gängbildningar inom olika grupper skapas 
vilket i sin tur med automatik leder till polarisering och bråk. Och därmed 
får man en otrygg miljö.  

• Landsbygden ska leva och utvecklas! Det uppnås inte med centralisering 
av skolverksamheten. Det finns trender som talar för att många familjer 
vill söka sig till kommunens ytterområden. Det förhindras om 
skolverksamheten går åt motsatt håll.  

• Rusta och bygg ut befintliga skolor där det behövs och är möjligt. Med 
dagens samhällsekonomiska utveckling är det inte försvarbart att skapa 
en helt ny infrastruktur för skolverksamheten. Det löser heller inte de 
viktigaste frågorna för dagens skola, nämligen hur man förbättrar 
lärandet så att kunskapsnivån höjs på eleverna. Inte i något avsnitt 
betonas begreppet kunskap i utredningen! Det är ju i slutänden det som 
måste vara prioriterat att satsa energin och medborgarnas skattemedel 
på. Orden kunskap/lärande lyser med sin frånvaro. 

• Vi saknar också någon form av konsekvens- och riskanalys i förslag till 
skolhusplan.  Barnens perspektiv finns inte heller med i utredningen. 

• Att tro att det går att bryta segregationen med att bygga några storskolor 
i centrala Sandviken är naivt. Det skapar bara större grupperingar och 
med det större problem. 

• Sverigedemokraterna tror mer på att slussa ut barn åt andra hållet, ut 
mot landsbygden. Det skapar integration på riktigt. Samtidigt kan 
företagen på landsbygden leva kvar och utvecklas på bästa sätt. 

• Vi ser också ett stort värde i bevarandet av de mindre skolenheterna. 
Inte minst de landsbygdsskolor som finns kvar nu. Det gäller också 
förskolorna i våra kommundelar. Hela kommunen ska leva, familjer ska 
kunna ha en fungerande vardag även ute i våra kommundelar. Barn ska 
kunna gå i skolan där de bor. I alla fall i de lägre årskurserna. 

• Likvärdigskola: (SOU 2019:40). Skollagen (2010:800 SkolL, stadgar att 
utbildningen ska vara likvärdig utan att definiera vad en likvärdig 
utbildning är.  

• Där det finns behov av en rust eller en eventuell utbyggnad ska vi göra 
det. Vi vill bygga så lite nytt som möjligt, för det tillåter inte ekonomin. 
Alla kostnader belastar kunskapsförvaltningen. Vi ser hellre flera vuxna 
och specialutbildade i skolorna, samt utökat antal lärare. Då höjer vi 
skolresultaten. Det gör man inte med nya skolbyggnader som kostar 
oerhört mycket pengar. 



FÖRSLAG TILL LOKALISERING AV DEN FRAMTIDA SKOLVERKSAMHETEN i 

Sandvikens kommun.  

Sverigedemokraternas förslag är så långt från ”skolbyar” man kan komma.                

Nordvästra området 
Förskola: 
Behov 2030 420 platser enligt befolkningsprognosen=24 avdelningar  

Förskolor Avdelningar Åtgärd 

Tallbacksgården 5 Utbyggnad  

Fäbodgården 6 utbyggnad 

Smultronbacken 4  

Solgården 4  

Norrsätra 5  Utbyggnad eller om 
det finns lokaler 

 

 

Grundskola 
Behov totalt 1224 elever  

Skolor Årskurs Åtgärd 

Vallhovsskolan F-6 Eventuell utbyggnad 
Norrsätra   

Norrsätraskolan F-9  

Särskola F-10  

Träningsskolan  Behöver ses över 
Sporthall  Ny eller rusta befintlig 

 
Nordöstra området  
Förskola: 
Behov 2030   616 platser = 42 avdelningar 

Förskolor Avdelningar Åtgärd 
Brukets förskola 3 Ombyggnad 

Västanbyns förskola 4  

Centrala Sandviken 
inte i  Stadsparken 

6+2 Dag & Natt Nybyggnad 

Pinnhagens förskola 4  

Kulturförskolan 
Flygande draken 

7  

Takläggarens förskola 4  
Kyrkåsens förskola 5  

Sandbacka förskola 5  

Kooperativet 
Trollstugan 

2  

 
 



 

Grundskola 
Behov totalt 1405 elever  

Skolor Årskurs Åtgärd 

Västanbyns skola F-6 Utbyggnad 
Sporthall   Ny, i närheten av 

skolan 
Murgårdskolan F-9 Eventuell utbyggnad 

Sporthall  Utbyggnad 

 
 
Södra området  
Förskola: 
Behov 2030: 541 platser = 33 avdelningar  (Dag &Natt flyttad till Sandvikens 
centrum) 

Förskola Avdelningar Åtgärd 

Nävergårdens förskola 4  

Sätralinjens förskola 8 Nybyggnad 

Smassens förskola 8  
Björkparkens förskola 6 (Idag 2 avdelningar) Utbyggnad 

Blåsippans förskola 4  

Jernvallens förskola 3  

 
Grundskola 
Behov totalt 1296 elever 

Skolor Årskurs Åtgärd 
Jernvallens skola F-9 Utbyggnad 

Björksätra skola F-9  
Sätra skola F-6 Utbyggnad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Landsort (Utanför Sandvikens tätort) 
Förskola: 
Behov 2030: 468 platser = 32-33 avdelningar (tagit höjd) 

Förskolor Avdelningar Åtgärd 

Paviljongens förskola, 
Österfärnebo 

2 Eventuell Nybyggnad 
eller om det finns en 
annan lämplig 
byggnad. 

Bullerbyn förskola, 
Storvik 

5  

Åshammars förskola 3  
Årsunda förskola 3  

Kungsgårdens förskola 4  

Gullhedens förskola, 
Järbo 

7  

Trollflöjtens förskola, 
G-Hammarby 

2  

Jäderfors förskola 
(Microsofts etablering) 

2-3 Nybyggnad eller om 
det går att rusta 
befintlig byggnad 

Högbo (Kooperativ) 1  

Trollgårdens förskola, 
Årsunda (Kooperativ) 

3  

 

 
Grundskola 
Behov totalt 1365 elever  

Skolor Årskurs Åtgärd 

Österfärnebo skola F-9  
Hedängskolan, Storvik F-9  

Kungsgårdens skola F-6 Eventuell utbyggnad 

Jäderfors skola F-6  

G-Hammarby skola F-3 För möjlighet att 
öppna upp för årskurs 
4-6 

 

Alsjöskolan, 
Åshammar 

F-3  

Gullhedsskolan, Järbo F-6  

Årsunda kyrkskola F-6  
Gullhedsskolan, Järbo 7-9 Ny, bör utredas. 

 
Jäderfors elever och elever från Centrala Sandviken kan välja att gå årskurs 7-9 i Järbo 
 
 



 
 
Gymnasiet 
Bessemergymnasiet förväntas behöva utöka antalet utbildningsplatser till år 2030. 
Sverigedemokraterna vill utöka antalet yrkesförberedande elevplatser för bristyrken. Vilket 
kostar mer per utbildningsplats än de högskoleförberedande programmen, men dom flesta 
går också direkt till jobb.  
 
Vuxenutbildningen 
Sverigedemokraterna ställer sig bakom huvudförslaget, att all vuxenutbildning samordnas 
vid Sandbacka Park. 
 
Sverigedemokraterna Sandviken 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


