
 

Sammanställning av fråga 3b – Skolan. Gävle  

 

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

 

 

FRÅGOR SVAR       

Skolan Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

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

Genom att ta bort 
marknadsskolan, det är en 
del. Löser man 
bostadssegregationen 
underlättar det, då barn 
vill gå i skolan där de bor. 
Vår utgångspunkt är att 
alla skolor ska vara bra. 

Att små barn har nära till sin förskola 
eller skola är ett viktigt värde att värna 
om enligt oss. Vi vill även införa 
frukost i skolan och börja i högstadiet 
för att se till att alla barn får en bra 
start på dagen. Det kan inte minst 
göra skillnad för den elev som har 
längre restid till skolan och där tiden 
mellan frukost och lunch idag blir 
alltför lång för att orka och kunna 
prestera när skoldagen börjar. 

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.  
 

Inget svar Liberalerna har under 
årtionden verkat för att staten 
ska återta huvudmannaskapet 
för grundskolan. 
Förhoppningsvis kan vi få en 
majoritet för detta i riskdagen 
efter valet. Så länge 
kommunen har ansvaret är det 
absolut viktigaste för 
kommunens skolor är att få 
eleverna att klara skolan. 
Jämlik skola handlar om att 
alla elever oavsett bakgrund 
ska klara skolan. Det är det 
som styr hur resurserna ska 
nyttjas och hur lärarnas tid ska 
användas. Även om det inte 
önskvärt av långa resvägar kan 
det vara nödvändig för att 
kunna ge den undervisning 
som krävs. Målet är att yngre 
barn ska ha så kort resväg som 
möjligt. Främsta anledningen 
till segregationen i skolan är 
boendesegregationen och 
detta kan avhjälpas med att se 
över upptagningsområdena, 
men när det görs måste man 
beakta restiden. När det gäller 
skollokalerna ska de nyttjas så 
optimalt som möjligt så att 
inte pengar till undervisning 
äts upp av hyror. Var den 
gräns går får tas ställning till i 
det enskilda fallet. I det fall det 
är möjligt ska skolorna kunna 
nyttjas för andra ändamål 
efter skoltid för att på så sätt 
sprida kostnaderna för 
skollokalerna.  
 

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 

Det fria skolvalet möjliggör 
för familjerna att välja skola 
med omsorg. För oss 
Kristdemokrater är det 
viktigt att resurser finns på 
landsbygden. Skolan är en av 
dem. 
 



 

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

Hur löser vi 
integrationsproblemen i 
skolan?  

Se ovan Sverige har idag ett världsunikt 
marknadsexperiment där stora 
skolkoncerner tillåts plocka ur vinster 
ur skolan och kommunala skolor 
kompenseras inte för sitt större 
lagstadgade uppdrag. Det har skapat 
ökad ojämlikhet, segregation, stök och 
problem i skolan. Vi vill stoppa 
vinstjakten i skolan och öka resurserna 
– bara förra årets vinst från de fyra 
största koncernerna motsvarar 2200 
lärare, vi vill skapa ett mer rättvist 
skolval och vi vill göra om så 
kommunala skolor också får 
ekonomisk kompensation för sitt 
lagstadgade uppdrag som innebär att 
ha beredskap att möta upp alla 
elevers rätt till utbildning. Detta ska 
inte påverka föräldrakooperativ och 
andra lokala aktörer som bedriver 
skolverksamhet – men däremot 
stoppa de stora resurser från våra 
skattemedel som idag inte går till 
elever och lärare. Vi tycker också att 
det på lokal nivå är viktigt att arbeta 
för minskad segregation genom till 
exempel hur upptagningsområden ser 
ut och även när nya skolor byggs. 

   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 

Primärt är skolans roll att 
utbilda. Möjligheten att alla 
kan välja skola fritt är ett bra 
verktyg även i integrationen. 
Mer information om detta 
måste komma till föräldrar 
och vårdnadshavare 
 

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

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

Genom en tillitsbaserad 
styrning kan resurserna 
användas på bästa sätt, 
det finns mycket 
dokumentation som kan 
utföras av andra än lärare. 

Legitimerade lärare ska kunna lägga 
fokus på att planera, genomföra och 
följa upp sin undervisning och lägga 
tid i klassrummet med eleverna. Då 
behöver förstås kraven på 
dokumentation vara rimliga. Vi vill 
fortsätta införandet av lärarassistenter 
på fler skolor som kan avlasta lärarna 
med arbetsuppgifter som en 
legitimerad lärare inte behöver utföra. 
Det finns också goda erfarenheter från 
skolor där andra vuxenresurser kan 
stötta upp som rastvakter, kontakter 
med föräldrar mm. Vi vill även införa 
skolsocionomer som i högre grad kan 
arbeta tillsammans med föräldrar för 
att minska elevfrånvaro och snabbare 
nå familjer som behöver extra stöd 
från socialtjänsten. Detta är också 
exempel på hur lärare kan få lägga 
mer av sin tid på sitt huvuduppdrag. 

   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 

Vi Kristdemokrater i Gävle 
vill se så mycket lärartid som 
möjligt i klassrummet. 



 

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

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

Att även använda 
skollokalerna till andra 
aktiviteter och aktörer 
som kan hyra in sig är ett 
alternativ. 

Den största utmaningen som vi ser är 
sannolikt att försörja alla skolor med 
legitimerade lärare, vilket är och 
under överskådlig tid kommer att vara 
en utmaning där behovet är större än 
tillgången på legitimerade lärare. Vi 
ser därför inte lokalkostnader som den 
största utmaningen för mindre skolor 
som är mer sårbara personellt på 
grund av att skolorganisationen är mer 
småskalig. Gävle har inte glesbygd i 
kommunen, men en kommentar kring 
lokalkostnader som ett hinder är att 
kommunala skolor oavsett om det är i 
landsbygd, glesbygd eller i centrala 
stan behöver bli bättre kompenserade 
idag för sitt lagstadgade uppdrag 
vilket skulle underlätta för att 
ekonomin ska gå ihop.  

   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”. 

Skolor och offentliga 
byggnader måste kunna 
användas till fler 
verksamheter. 

Att ha möjligheten att 
använda skolans lokaler till 
annan verksamhet under de 
delar av dygnet då de inte 
behövs för undervisning. 
Vad gör ni inom detta 
område? 

Skolans lokaler är till för 
allmänheten och det går 
att utveckla och 
vidareutveckla. Vi har 
drivit att skolbibliotek ska 
finnas på nästan alla 
skolor. 

I viss mån gör vi detta redan idag då vi 
till exempel i kommunens landsbygder 
har närbibliotek som fungerar både 
som skolbibliotek och bibliotek för 
allmänheten. I till exempel 
Hamrångbygden och Hedesunda 
bygger vi allaktivitetshus som kan 
nyttjas av både idrottsföreningar, 
allmänhet och skolan. Vi ser positivt 
på att skolans lokaler utanför skoltid 
kan användas för det lokala samhället 
om det finns behov av samlingslokaler 
mm.  

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

Här behöver ett arbete göras 

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

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

Nej, det är 
marknadsskolan. 

Nej. I ett skolsystem som i sig självt 
driver på ojämlikhet, segregation och 
dåligt utnyttjande av skattepengar 
som går till vinster och till exempelvis 
överetablering av skolplatser så finns 
det många för få verktyg för 
kommunerna att kunna säkerställa en 
jämlik kunskapsskola med studiero. 
Skolan styrs dessutom redan idag i 
hög grad idag av staten, även om 
staten inte är huvudman. Se vidare 
svar kring problemen i den svenska 
skolan tidigare i enkäten. 

   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. 

 
  
 

 
 

       



 

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

Vad betyder mål och 
resultatstyrningen för ökade 
problem? 

Det kan ge problem på 
individuell basis att den 
enskilde inte når upp till 
lärandemålen. Det 
behöver inte vara något 
problem, Vänsterpartiet 
förordar en tillitsbaserad 
styrning. 

Mål och resultatstyrning är en viktig 
metod för att sätta upp tydliga mål på 
kort och lång sikt för all typ av 
verksamhet liksom följa upp kvalitet 
för medborgarna. Men det får inte gå 
inflation i antalet mål och tydliga mål 
behöver kombineras med andra 
principer som en ökad tillitsstyrning 
där professionerna i kommunen också 
har ett tydligt handlingsutrymme i hur 
mål bäst kan nås.  

   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 
skulle i så fall bli bättre eller 
sämre?  

Vänsterpartiet har drivit 
frågan om att staten ska 
återta ansvaret för skolan 
i många år. Det skulle 
förbättra möjligheterna 
till en likvärdig skola. 

 

Den nationella nivån sätter idag 
tydliga ramar för skolan när det gäller 
alltifrån läroplaner, betygssystem, en 
statlig skolinspektion som följer upp 
kvalitet och olika typer av statsbidrag 
riktade till skolan. Att organisatoriskt 
förflytta all styrning av skolan till 
Stockholm med den lokala kunskap 
som då automatiskt inte inkluderas i 
bedömningen av till exempel vilka 
skolor som ska finnas i Gävle skulle 
inte göra störst skillnad för skolans 
problem. Se tidigare svar kring hur vi 
vill få bukt med marknadssskolan. 

   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, 
passtillverkning, 
säkerhetskontroller på 
flygplatser inte fungerar 
särskilt väl 

 

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

Skolan behövs där 
människorna bor, men 
skolan kan inte finnas där 
människor inte bor kvar. 
Skolan allena kan inte 
rädda bygden och 
kvaliteten kan inte 
upprätthållas med för få 
elever.  
Vänsterpartiet vill inte ha 
marknadsskolan som den 
är utformad idag. Det 
kräver enorma resurser till 
överetableringar där barn 
till välutbildade bor och 
tar resurser från 
landsbygdsskolor som gör 
det svårt att kunna 
behålla dem. Kommunen 
får inte avgöra själva utan 
det är Skolinspektionen 
som avgör vilka som får 
öppna fristående skola 
och var, oavsett om 
kommunen föreslår avslag 

Små barn ska ha nära till sin skola, det 
är en princip som vi nämnt tidigare 
som viktig. Däremot är ofta 
utmaningen att säkerställa att alla 
elever, oavsett om de bor i stan eller 
på landsbygden får en lika kvalitativ 
utbildning och där är tillgången till 
legitimerade lärare den viktigaste 
faktorn. S-regeringen har förenklat 
möjligheterna att använda 
fjärrundervisning och det ser vi 
positivt på för att underlätta för skolor 
på landsbygden, liksom ett fokus på 
att stärka lärarnas förutsättningar i 
mindre skolor. 

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

Vi Kristdemokrater i Gävle 
ser behovet av nära 
förskolor och skolor främst 
för de små barnen. 



 

på ansökan. Vi vill ha en 
skola där den lokala och 
nära skolan finns, där barn 
möts från olika delar av 
samhället och där 
vinstintresset inte tillåts 
att styra. Lagstiftningen 
måste ändras. Vi vill ha en 
statlig grundskola. 
 

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

 

 


