
 

Sammanställning av fråga 3b – Skolan.  

 

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

 

 

FRÅGOR SVAR   

Skolan Moderaterna Centerpartiet SOS 

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

Moderaterna värnar det fria skolvalet vilket 
betyder att i de fall kommunen har lagt ned 
en skola så har det istället möjliggjorts att 
det startats en friskola vilket vi välkomnar. 
Alla skolor ska ha samma tuffa kunskapskrav 
för att säkerställa en likvärdig skola.  
Regionen behöver se till att barn har 
möjlighet att få skolskjuts och att restiderna, 
men framför allt att väntetiderna för barnen 
före och efter skoltid är rimliga.   
I Söderhamn ska byskolorna bevaras. Det är 
viktigt att vi satsar på de mindre skolorna på 
landsbygden då närheten är viktig, 
framförallt i lägre åldrar.  

K – Centerpartiet är tydliga vi vill ha kvar våra 
byskolor. Vi vill framförallt att det skall finnas 
skolor där barn och unga växer upp 

 

Hur löser vi 
integrationsproblemen i 
skolan?  

Genom att alla föräldrar tvingas att göra ett 
aktivt val av skola. Det är viktigt att 
föräldrarna ges denna möjlighet och 
kommunen och staten ska säkerställa att det 
finns relevant information till föräldrar likväl 
till kommunorganisationen. I Söderhamn är 
aktivt skolval infört men har inte ännu slagit 
igenom fullt ut. Redan nu ser vi dock goda 
effekter i mindre skala.  

K - Centerpartiet har under lång tid drivit 
frågan att målet skall vara att samtliga elever 
klarar grundskolan. Då krävs det mer resurser 
för att jobba bort de integrationsutmaningar 
som Söderhamn har 

Fria skolvalet är ett problem och 
bör tas bort. Innan dess behövs 
ökad tydlighet att alla kan välja 
andra skolor. Idag har huvuddelen 
svenskfödda valt bort vissa skolor 
som har en absolut majoritet 
utlandsfödda. Innan fria skolvalet 
tagits bort behöver även 
utlandsfödda aktivt välja andra 



 

Elever som stör andra barn ska kunna flyttas 
från klass/skola. 
Språket är en nyckel till varje barns 
utveckling och vi vill införa en obligatorisk 
språkförskola. 

skolor för bättre fördelning. 
Integration viktig även för 
föräldrarna. Ge uppdrag att tydligt 
genomlysa problematik med stök i 
skolan – vad är orsaken, grunden 
till problematiken med en 
arbetsgrupp som tittar på samtliga 
perspektiv, inte bara skolan.  
Integrations/språkgrupper 
skrotade och därmed ingen 
inskolning eller startklass för 
inslussning utifrån 
språkkunskap/förutsättningar 

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. 
Lärarna ska fokusera på att lära ut och att 
eleverna uppnår kunskapskraven, inte 
arbeta med ”tung” dokumentation. Varje 
elev måste ges de bästa förutsättningarna 
för att uppnå sin fulla potential. 

Centerpartiet vill se fler vuxna i skolan. Både 
fler lärare och fler lärarassistenter som 
underlättar för lärarna att vara lärare.  
Vi måste ge alla elever chansen att lyckas med 
sin utbildning 

Det handlar inte om 
resurseffektivitet, det handlar om 
resursbrist. Problematik med 
bemanning, systemet idag innebär 
att legitimerade vid betygsättning 
får gå i god för olegitimerade, vilka 
är många. Innebär ytterligare 
belastning på behöriga lärare utan 
kompensation. Deras legitimation 
sätts också på spel. Legitimerade 
lärare får också styra upp oleg. 
lärares undervisning, men inte 
heller det ges kompensation för, 
endast ökad belastning. 
Attraktiviteten för yrket faller med 
allt sämre arbetsförhållanden. 

Hur kan möjligheter skapas 
för att underlätta för 
kommunerna att elevglesa 
skollokaler kan anpassas 

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 

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 

  



 

utan att behöva stänga eller 
flytta skolor? 

”stad eller land”. Kommunen har en kraftig 
underhållsskuld för skollokaler. Moderaterna 
anser att barnens arbetsmiljö är viktig och 
kommer att fortsätta satsningen med ökat 
fastighetsunderhåll. Skolor kan behöva 
rustas, andra byggas då nybyggnation i vissa 
fall kan vara mer ekonomiskt fördelaktigt 

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? 

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. 
Om så är möjligt ska ej nyttjade kommunala 
fastigheter kunna användas för andra 
ändamål. Dels för bättre resursutnyttjande 
men även för ökade intäkter. I Söderhamn 
har vi exempelvis infört seniorlunch på 
skolor i orter där det inte finns 
lunchrestaurang 

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 

Svågadalsmodellen är intressant 
och bra inspiration är här då man 
där har flera funktioner i samma 
hus, t.ex. mat till fler i 
skolmatserveringen. 
Skolsköterskorna har mycket att 
göra, men ser behov av 
tillgänglighet/närvaro av HC även 
på små orter 

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

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. 

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 i Söderhamn är övertygad om 
att vi kan förbättra skolan i vår kommun 
 

Mer stödjande personal behövs i 
skolan. Resurser i klasserna är 
begränsade – saknas t.ex. 
modersmålslärare. Skulle kunnat 
fånga upp händelser och innebär 
att olämpligt språkbruk inte 
hanteras då ingen kan agera - blir 
tillåtande.  



 

Många hemmasittare – varför? 
Stora klasser. Stökigt i skolan. Små 
grupper saknas, dvs plats för elever 
med stora resursbehov ska 
integreras men extra resurser i 
klasserna för att hantera detta 
saknas. ELOF läggs ner nu – ska 
fungera i skolan. 
Kontakten/upparbetade relationer 
bryts iom detta. Har lagts ner och 
startats upp i omgångar 

Vad betyder mål och 
resultatstyrningen för ökade 
problem? 

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. 

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

 

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?  

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. 
Statliga verksamheter som tidigare haft 
högre lokal närvaro i kommunerna såsom 
Arbetsförmedlingen, Polisen fungerar inte 
särskilt väl ur ett kommunalt eller 
medborgarperspektiv när det gäller att lösa 
arbetslöshet på individnivå eller otryggheten 
på våra gator 

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 Söderhamn är övertygad om 
att vi kan förbättra skolan i vår kommun. 
Tillsammans med våra barn, vårdnadshavare, 
civilsamhälle och med vårt näringsliv. 
 

Skolan bör förstaligas för en 
rättvisare skola 

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

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

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 

SOS anser det vara avgörande och 
prioriterat för kommunens 
utveckling att behålla skolorna på 
landsbygden. Barnperspektiv 
behöver vara tydligare vid 



 

utredning av skolor. Byskolorna är 
också viktiga att säkerställa 
minskat resebehoven 

 

 


