
 

Sammanställning av fråga 3b – Skolan. Bollnäs 

 

I vissa frågor finns ibland följande förkortningar (K) = kommunnivå, (R) = regionnivå, (N) = nationell nivå. Svaren är normalt angivna på kommunal nivå. 

 

 

FRÅGOR SVAR   

Skolan Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Hur skapar vi en ”jämlik 
skola” när man inte 
inkluderar restiden i barnens 
skoldag?  

Skolan har en avgörande roll på 
landsbygden, precis som i staden. 
Tillgång till inspirerande skolor som 
ger varje barn det stöd den 
behöver är grunden för vårt 
samhällsbygge. Då är tillgången på 
behöriga och erfarna lärare en 
avgörande del. Vi vill se en 
lönesatsning på lärare som tar 
extra stort ansvar i särskilt 
utmanande områden. 
 

Centerpartiet är glada för alla mindre skolor 
som finns, framför allt ute på landsbygden. Vi 
är också glada för att många privata aktörer 
har tagit stort ansvar för att driva sådana 
skolor. Vi måste fortsätta jobba för att privata 
skolaktörer ska kunna bedriva skolverksamhet 
utan begränsningar och pekpinnar. Vi måste 
också underlätta regelverket kring 
undervisning med digitala lösningar så som 
fjärrundervisning och att skolor med olika 
huvudmän kan låna personal av varandra. 

Moderaterna värnar det fria skolvalet vilket 
betyder att i de fall kommunen har lagt ned en 
skola så har istället det startats en friskola vilket 
vi välkomnar. Det är viktigt att vi satsar på de 
mindre skolorna på landsbygden. Närheten är 
viktig framförallt i lägre åldrar. Alla skolor ska ha 
samma tuffa kunskapskrav för att säkerställa en 
likvärdig skola 

Hur löser vi 
integrationsproblemen i 
skolan?  

 Finns inget enkelt svar på denna fråga. Vi 
behöver samhällsplanera bättre, med 
bostadsområden där det finns både 
hyresrätter, villor och bostadsrätter. 
Integrationsproblemen i skolan har nära 
förhållande till integrationsproblemen kring 
boendesituationen. Närhetsprincipen till 
skolan är viktig, men även att man har 
alternativet att kunna välja vara man vill gå i 
skolan. De skolor som behöver mer stöd kring 
denna fråga ska få det, bland annat för att 

Genom att alla föräldrar tvingas att göra ett 
aktivt val av skola. Det är viktigt att föräldrarna 
ges denna möjlighet där kommunen och staten 
ska säkerställa att det finns relevant 
information för att kunna göra detta val. Elever 
som stör andra barn ska kunna flyttas från 
klass/skola. Språket är en nyckel till varje barns 
utveckling och vi vill ha en obligatorisk 
språkförskola 



 

barnen ska få bra språkstöd och lära sig 
svenska snabbt. Vi behöver också satsa 
mycket pengar på civilsamhället kring 
områden med integrationsproblem för att 
ungdomar ska få en meningsfull fritid. 

Hur fördelar man skolans 
resurser 
(behöriga/legitimerade 
lärare) mest resurseffektivt?  

 Alla elever har rätt till en bra lärare. För att 
elever ska nå sin fulla potential måste det bli 
ett större fokus på undervisningen. Lärare 
måste ges mer tid till att undervisa eleverna. 
Dokumentation som inte leder till att öka 
elevens lärande ska bort. Det är även viktigt 
att det finns stöd till lärare för administrativa 
uppgifter så som blankettoch 
informationshantering, hjälpa till med teknik 
och förberedande av klassrummen. 
Lärarassistenter bör även kunna vara ett stöd 
åt läraren i undervisningen och göra det 
möjligt att arbeta i mindre grupper. 

Ordning och reda i skolan är av avgörande 
betydelse och vi vill fortsätta göra stora 
skolsatsningar på lärare och lärarlöner. En bra 
lärare är avgörande för varje barns skolgång och 
utveckling. 
Lärarna ska fokusera på att lära ut och att 
eleverna uppnår kunskapskraven. Varje elev 
måste ges de bästa förutsättningarna för att 
uppnå sin fulla potential 

Hur kan möjligheter skapas 
för att underlätta för 
kommunerna att elevglesa 
skollokaler kan anpassas 
utan att behöva stänga eller 
flytta skolor? 

  Om det finns yta i lokalerna som inte används 
av skolan så kanske se över möjlighet att 
förlägga annan kommunal verksamhet i dessa 
lokaler och kanske kunna sälja av någon 
mindre byggnad som är kommunägd i stället. 
Finns t.ex. bibliotek, hälsocentral eller annat i 
närheten finns kanske möjlighet att 
samförlägga. Alternativt hyra ut någon del av 
lokalen till privata näringslivet om det är 
möjligt. 

Moderaterna kommer att arbeta för att behålla 
skolor i byarna, som självklart ska bedriva 
undervisning av hög kvalitet, lika som alla andra 
skolor, oavsett om de ligger i ”stad eller land”. 

Att ha möjligheten att 
använda skolans lokaler till 
annan verksamhet under de 
delar av dygnet då de inte 

 Så länge verksamheten inte konkurrerar med 
privata näringslivet på orten så är 
Centerpartiet väldigt positiva till all sorts 
samverkan för att underlätta för medborgare 
och använda våra skattepengar på bra sätt. 

Det är viktigt att skolan fokuserar på 
kärnuppdraget att utbilda våra elever. Att 
kunna använda skolans lokaler utanför skoltid 
till annan verksamhet kan vara bra, så länge det 
inte konkurrerar med någon privat aktör som 



 

behövs för undervisning. Vad 
gör ni inom detta område? 

Flera av sakerna i frågan finns det ingen 
lagstiftning emot och går alldeles utmärkt att 
göra. Det behöver bara beslutas om det på 
kommunal nivå och då behöver viljan finnas 
hos en kommunledning. Centerpartiet lovar 
att vi kommer att göra allt vi kan för att 
underlätta för sådana här lösningar 

bedriver motsvarande verksamhet. Det får inte 
heller innebära ytterligare administrativt arbete 
och försämringar för skolans möjligheter att 
utbilda våra elever 

Är det kommunernas 
oförmåga att ta ansvar för 
skolan som ger problem? 

 
  
 

Förstår inte riktigt denna fråga. Vilka problem 
avser frågan? 

Kommunen har resurser och förmåga att ta 
ansvar för skolan . Samtidigt har staten ett stort 
ansvar för en likvärdig skola där de ska 
säkerställa att skolorna följer lagar och 
förordningar. De skolor som inte uppfyller de 
kraven och inte kommer tillrätta med 
problemen ska stängas, detta gäller oavsett 
vem som driver skolan. 

Vad betyder mål och 
resultatstyrningen för ökade 
problem? 

 Det blir alltid en konflikt i en mål- och 
resultatstyrd organisation eftersom det till sist 
alltid är pengarna som är avgörande. Därför 
finns ofta vackert formulerade mål och 
resultat, men de nås inte alltid p.g.a. 
resurserna (pengarna) inte finns för att nå 
dem. Där behöver Bollnäs kommun tänka om. 
För omfattande mål och strävan efter resultat 
hämmar ibland rationell styrning av 
kommunen där vi kan använda våra 
skattepengar på klokare sätt och även uppnå 
samma resultat men på andra effektivare sätt 

Kunskapskrav är viktigt för skolan. Skolans 
kärnuppgift är att säkerställa att alla barn 
uppfyller kraven. Då är mål och resultatstyrning 
viktigt för att kunna följa skolan och elevernas 
utveckling. 

Staten styr idag på många 
sätt den kommunala skolan 
genom lagar. Varför inte ta 
tillbaka ansvaret helt och 
förstatliga skolan igen? Vad 

 Även om ansvaret för skolan skulle läggas 
tillbaka på staten så kommer det alltid att 
behöva styras lokalt. Vi förhåller oss redan till 
nationella lagar och regelverk kring skolan och 
Centerpartiet ser inte fördelen med att lägga 
tillbaka skolväsendet till staten. Skolan 

Moderaterna är för en ökad statlig styrning av 
skolan med tydliga uppföljningar. Det är 
sannolikt inte så enkelt att ett förstatligande av 
skolan löser alla problem skolan har. Många 
pekar på att statliga verksamheter som 
Arbetsförmedling Försäkringskassan, 



 

skulle i så fall bli bättre eller 
sämre?  

behöver anpassas efter de förutsättningar 
som finns i varje kommun och statlig styrning 
leder bara till mer toppstyrning 

passtillverkning, säkerhetskontroller på 
flygplatser inte fungerar särskilt väl 

När ska politiker börja tänka 
om att även små skolor och 
förskolor behövs på 
landsbygden? 

 Centerpartiet vet att närhet till skolan är 
viktig. Inga barn, framför allt små barn ska 
behöva åka miltals för att komma till skolan. 
Med ny teknik, och satsningar på utbildning 
ska alla barn ha rätt till en skola och bra och 
trygg utbildning inom rimligt avstånd. Byskolor 
och de små skolorna behövs för våra barns 
trygghet och utbildning. 

Vi moderater anser att skolorna på landsbygden 
behövs och fyller en viktig funktion och vill 
behålla dessa. 

 

 


