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- Vi har tagit del av Skolutredningen och tycker att perspektivet väldigt ensidigt 
utgår från ett verksamhets och förvaltningsperspektiv. Vår uppfattning är att barn-
ungdomsperspektivet i mångt och mycket saknas. Detta är en mycket viktig dimension 
på en framtida skolorganisation. 
 
 - Liberalerna förespråkar en framtida skolorganisation där de befintliga skolorna 
finns kvar men att möjligheten att samordna undervisningen för eleverna på 
Kungshamn/Åsen undersöks. Även delar av Sotenässkolan kan vara en resurs i detta 
avseende. Detta kommer sannolikt att kräva en utbyggnad/nybyggnation av Åsenskolan. 
Alla kvarvarande skolor upprustas till en godtagbar standard utifrån dagens krav. 
Kungshamns skola avyttras och området förtätas med bostäder för åretruntboende. 
Åk. 6 flyttas från samtliga skolor till Sotenässkolan. De befintliga låg och 
mellanstadieskolorna blir således 0-5-Skolor. Ev. kan 5-åringarna flyttas till 
skolorna i Bovallstrand och på Smögen för att förstärka underlaget då åk. 6 
försvinner. 
  
- Sotenäs skolor har haft stora framgångar på skolans område och levererat resultat 
bland de bästa i Sverige. Liberalernas övertygelse är att en stor del av dessa 
framgångar är knutna till den befintliga organisationen med små skolor, små klasser 
och engagerade pedagoger, där varje elev är sedd, känner sig trygg och kan få det 
stöd och hjälp den behöver. Risken med färre och större skolor är att dessa 
fördelar med en mindre skola försvinner. En enskild elev som hamnar i utanförskap i 
framtiden kommer att kosta samhället ca. 15 m.kr, enligt beräkningar.  I 
utredningen trycks det på att små skolor ofta verkar kompensatoriskt för elever med 
särskilda behov. För dessa barns skull så anser vi att den befintliga 
organisationen med små skolor är den bästa. 
  
- Majoriteten av Sveriges elever går eller cyklar till skolan. Den genomsnittliga 
restiden för en svensk elev till sin skola är under 10 minuter. Så är det i Sotenäs 
också och så tycker vi i Liberalerna att det skall vara för våra elever även i 
framtiden. 
  
- När det gäller möjligheten att rekrytera behöriga lärare så är det i dagsläget 
högst behörighet på våra 1-6:skolor. Problemen med att rekrytera behöriga lärare 
finns huvudsakligen på vår 7-9:skola. Detta är ingen situation som har dykt upp nu 
utan detta rekryteringsproblem har funnits ett antal år bakåt i tiden. 
Detta talar för att våra små skolor är attraktiva för pedagoger att söka sig till. 
  
- När det gäller antalet barn som skall gå i våra skolor så har detta sjunkit under 
ett antal år. Dock verkar den sjunkande trenden ha planat ut och antal elever ser 
ut att ligga på en relativt jämn nivå under de år framledes som det går att 
överblicka. 
  
- En svaghet i utredningen är att det är bara är befintlig organisation som är  
kostnadsbelyst. Vad driftskostnaderna är för övriga alternativ framgår inte, därför 
blir det svårt att jämföra de olika alternativen utifrån  ett ekonomiskt 
perspektiv. 
Sannolikt är driftskostnaden för nybyggnation, naturligtvis med mycket bättre 
pedagogiskt anpassade ytor, ett antal miljoner kronor dyrare än befintliga 
driftskostnader för alla skolor idag, som är på 17.2 m.kr. Kostnadsökningen för 
driften vid en nybyggnation bedömer Liberalerna överstiger den kostnadsbesparing 
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som skulle göras på personal vid en nedläggning av ett antal skolor. Möjligheten 
att en friskola uppstår, om en eller flera av de befintliga skolorna stängs är 
överhängande. Detta är en faktor som behöver belysas ur olika perspektiv, inte 
minst det ekonomiska. 
  
  
- Alla kommuner har skilda demografiska förutsättningar och därför går det inte att 
säga vad som är en standardstorlek för skolor. Naturligt är att tätorter som har 
högre befolkningstäthet också har större skolor. Drygt 15% av Sveriges skolor är 
skolor som har mindre än 50 elever. 17.5% går i skolor som har mindre än 100 
elever. Således är 1/3 av skolorna, skolor med mindre än 100 elever. Då Sotenäs är 
en liten kommun så är det inte logiskt att man skulle ha skolor som inte stämmer 
med dess befolkningsstruktur. 
Den vanligaste skolstorleken i Sverige är en skola med 100-199 elever. Dessa utgör 
ca. 30% av skolorna. Detta ger en bild av att majoriteten av Sveriges skolor har 
små eller mycket små skolor. 
Det hänvisas i utredningen till forskning av Jan Amcoff. I den forskningen har han 
undersökt påverkan på in och utflyttning av nedläggning av landsbygdsskolor. Från 
Liberalerna vill vi påpeka att vi inte har några landsbygdsskolor i Sotenäs. 
Samtliga befintliga skolor ligger i tätorter. 
  


