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Kommunstyrelsen 

 

Skolhusplan 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen förklarar sig tagit del av Skolhusplan 2030 
2. Kommunstyrelsen skickar Skolhusplan 2030 på remiss till samtliga 

nämnder och bolag samt politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige. 

3. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 21 oktober 
2020. 

4. Medborgare och andra organisationer ges möjlighet att lämna 
synpunkter via Sandvikens kommuns hemsida fram till 21 oktober 
2020. 

5. Remissvaren ska återrapporteras till kommunstyrelsen den 24 
november 2020. 

Ärendet 
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. 
Arbetet med framtagandet av Skolhusplan 2030 har letts av en politisk 
styrgrupp bestående av ledamöter från kommunstyrelsen och 
kunskapsnämnden. Styrgruppen har drivit arbetet med Skolhusplan 2030. 
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Styrgruppen står bakom arbetet med utredningen som ett genomarbetat, 
professionellt underlag och vill rikta ett tack till de tjänstepersoner som 
engagerat sig i arbetet.  
Arbetet har grundat sig på de perspektiv som det finns en gemensam syn 
om:   

• Ökande antal barn och elever  
• Bryta segregation  
• Likvärdig för- och grundskola för alla barn och elever  
• Teknisk status och lämplighet som skollokal  
• Ekonomi  

Dock vill styrgruppens medlemmar tydliggöra att det finns skilda 
uppfattningar och andra politiska alternativ till lösningar. Dessa avser 
respektive parti återkomma med under remisstiden.  

Beslutsunderlag 
Kunskapsnämnden 2019-02-12, §18  
Tjänsteskrivelse ”Framtagande av skolhusplan – en fortsättning av 
utredningen Skola 2025”, 2019-09-23, dnr KS2019/467 
Kommunstyrelsen 2019-10-01, §178 
Tjänsteskrivelse ”Skolhusplan 2030”, 2020-08-21, KS2019/467 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommundirektör 
Samtliga nämnder och bolag 
Samtliga politiska partier med representation i Sandvikens 
kommunfullmäktige 
Informationschef 
Chef för kommunledningskontoret 

Underskrifter 
 

Pär Jerfström 
Kommundirektör  
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