
 

Sammanställning av fråga 3b – Skolan. Hudiksvall inkl. lokal fråga från Norrbo 

 

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 Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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

Vi vill inte ha marknadsskolan som den är 
utformad idag. Det kräver enorma resurser 
till överetableringar där barn till 
välutbildade bor, 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 friskola och 
var, oavsett om kommunen invänder. Vi vill 
ha en skola där den lokala och nära skolan 
finns, där barn möts från olika delar av 
samhället, där vinstintresset inte tillåts att 
styra. Lagstiftningen måste ändras. Vi vill ha 
en statlig grundskola. Vi har skrivit ett 
utförligt svar på förfrågan om 
landsbygdsskolor till Bygderådets 
Skolgrupp. Vi hoppas att det kan vara till 
fyllest. Frågorna och svaren finns i bilaga till 
detta enkätsvar (red anm: finns länkad på 
webbsidan) 

Inget svar K – Centerpartiet vill att det skall finnas 
skolor där barn och unga växer upp.  
 

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 

Centraliseringsivern ska upphöra. 
Sverigedemokraterna värnar och 
utvecklar de mindre skolenheterna på 
landsbygden. Närhetsprincipen gäller 
även barn utanför städerna. De 
kommunala skolorna kan även nyttjas till 
annan kommunal service eller som 
samlingslokal. 

Hur löser vi 
integrationsproblemen i 
skolan?  

  K – Centerpartiet har under lång tid drivit 
frågan att målet skall vara att samtliga 
elever klarar grundskolan. 

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 

Första steget är att stoppa migrationen 
till Sverige från avlägsna länder. Hjälp till 
flyktingar ges effektivast i krisernas 
närområden.  
Sedan behöver det bli ordning och reda i 
skolorna, där lärandet är det centrala 
och fokus i klassrummet ska vara på 
läraren. 
Modersmålsundervisningen ska bort och 
större fokus ska läggas på svenska och 
samhällskunskap. 
Helt nyanlända elever ska placeras i en 
särskild skolenhet, tills de fått tillräckliga 
kunskaper i svenska och om hur vårt 
samhälle och skola fungerar.  

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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

   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. 

Sverigedemokraterna har under många 
år förespråkat fler vuxna i skolan, bland 
annat av personalkategorier som kan 
avlasta lärarna och möjliggöra för lärarna 



 

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 

att fokusera på sitt huvuduppdrag, att 
undervisa. 

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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

  K: Centerpartiet tycker att skolor som inte 
nyttjas optimalt ytmässigt kan användas för 
fler kommunala verksamheter. Vi kan även 
tänka oss företag kan ta plats i lokalerna.  
 

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”. 

Sverigedemokraterna vill att skollokaler 
ska kunna användas av andra aktörer 
utanför ordinarie skoltid, vi ser det som 
extra viktigt på landsbygden. Vi vill även 
att kommunala servicecenter ska finnas i 
hela kommunen, på utvalda tider och då 
kan exempelvis tomma skollokaler vara 
lämpliga att ta i bruk. 

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? 

  K – Centerpartiet anser att delar där 
lagstiftningen inte hindrar bör absolut 
försöka göras; exempelvis att öppna upp 
skolmatsalar för boende på landsbygd; 
öppna upp delar av skollokaler kvällstid för 
föreningslivet.  
 

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 

Lagstiftning som förhindrar utveckling på 
landsbygden behöver revideras. Men 
redan nu finns det möjlighet att nyttja 
skollokaler effektivare än vad som sker 
idag. 
 

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

  K: NEJ. Motsatsen är att staten skulle ta ett 
större ansvar och makten skulle befinna sig 
ännu längre bort från medborgarna. En 
tydlig och uppenbar risk med förstatligande 
är att då läggs de mindre skolorna på 
landsbygden ned av politiker i Stockholm. 
Centerpartiet är övertygad om att vi kan 
förbättra skolan i vår kommun.  
 

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. 

Skolan lider av en rad dåliga politiska 
beslut, såväl på nationell som lokal nivå. 
Sverigedemokraterna förordar att staten 
tar större ansvar för skolan. 
 
  
 

Vad betyder mål och 
resultatstyrningen för ökade 
problem? 

  K : Centerpartiet ser inte att målsättningar 
och att man följer upp de målen med 
resultatstyrning och indikatorer är ett 
problem. Det kräver dock tydliga mål.  
 

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. 

 

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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?  

  K : Vi tror inte på att staten ska ha en större 
makt över skolan. Det skulle innebära att 
makt och ansvar befinner sig ännu längre 
bort från medborgarna. En tydlig och 
uppenbar risk med förstatligande är att då 
läggs de mindre skolorna på landsbygden 
ned av politiker i Stockholm. 
Centerpartiet i är övertygad om att vi kan 
förbättra skolan i vår kommun. Tillsammans 
med våra barn, vårdnadshavare, 
civilsamhälle och med vårt näringsliv. 
 

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 

Sverigedemokraterna står bakom att 
staten tar ett större ansvar, vilket skulle 
leda till en mer likvärdig skola i hela 
landet. 



 

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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

  K: Centerpartiet har redan tänkt den tanken 
och jobbar för att skolor och förskolor skall 
finnas i hela kommunen. Centerpartiet är 
garanten för byskolorna och för förskolorna 
på landsbygden. De skall vara kvar och 
utvecklas.  
 

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

Sverigedemokraterna har sedan lång tid 
förstått landsbygdsskolornas betydelse, 
och vi vill värna och utveckla dem. Vi ser 
gärna att man inom det fria skolvalet 
väljer en skola utanför staden, istället för 
att som idag transportera barnen från 
landsbygden till staden 

DELLENS FÖRSKOLA finns 
än så länge vid Norrbo fd 
skola men i Näsviken byggs 
det en ny större förskola och 
risken är mycket stor att 
förskolan i Norrbo läggs ner. 
Många nya familjer har 
flyttat in i Norrbo och att ha 
en förskola på orten gör att 
det känns tryggt och bra att 
inte behöva transportera 
sina barn långt från 
hemmet vilket också är en 
miljöaspekt. 

     

Vi vill att de små förskolorna 
ska bevaras. Vad gör ni åt 
det? 

 

  K – Centerpartiet Hudiksvall anser att 
Dellens förskola skall finnas kvar. Vi sa 
därför nej till den större förskolan i 
Näsviken som var föreslaget. 

  

 

 


