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Yttrande över Sverigedemokraternas motion (Dnr. 14 KS 428) till 

Kommunfullmäktige ang. skolstrukturen i Piteå kommun 

- Ändrade förutsättningar.   

 

Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att skolstrukturutredningen rivs upp och att beslu-

tade förändringar vid Alterdalens, Hemmingsmarks och Blåsmarks skola inte genomförs samt 

att tankarna om en flytt av Solanderskolans åk 7-9 till Christinaskolan skrinläggs. Man före-

slår också att BUN ska utreda konsekvenserna av landstingets planer i Norrfjärden och då 

väga in demografiska faktorer. 

De ändrade förutsättningar som SD refererar till kan sammanfattas i följande punkter: 

 Höga födelsetal för 2013 kombinerat med stor inflyttning av barnfamiljer. 

 Landstingets planer på att avveckla tandvården och hälsocentralen i Norrfjärden. 

 Etablering av friskola i Hemmingsmark från hösten 2015. 

Vad gäller höga födelsetal för 2013 (454 barn)och inflyttning till kommunen är detta gläd-

jande och vi kan även notera relativt många födda under 2014 (434 barn). Ökningen gäller 

dock inte hela kommunen utan finns i huvudsak koncentrerad till kommunens centrala delar 

(se nedan) och här står kommunen inför en stor utmaning när det gäller att bereda plats inom 

förskolan. I tabellerna nedan framgår också att födelsetalen i de områden förslaget berör inte 

har ändrats i någon nämnvärd utsträckning.  

Som en hjälp i att läsa tabellerna kan nämnas att barn födda 2009 börjar i förskoleklass hösten 

2015. 

 

 

 

 

Barn födda per år, Piteå kommun 
År 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Födda Jan -- Dec  1) 434 452 399 403 400 379 440

Barn jan. 2015 434 455 416 434 411 418 447

Nettoförändring   2) 0 3 17 31 11 39 7

1) Antalet barn vid årets utgång, inkl. inflyttade.

2) Nettoförändring från födda aktuellt år till jan. 2015.

Antal barn/elever inom Norrfjärdenområdet 

Födda       2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Alter, H-träsk       7 5 13 8 7 5 5

Sjulsmark 6 6 9 4 4 9 10

Rosvik       27 26 24 22 31 33 30

Backgård 28 24 30 31 33 28 26

Totalt       68 61 76 65 75 75 71

Antal barn/elever inom Piteå C
Födda 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Norrmalm 52 39 34 44 22 28 33

Backen 29 28 18 30 23 16 33

Långskat. 23 24 21 31 23 24 27

Totalt 104 91 73 105 68 68 93
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I första stycket i SDs motion ges en bra beskrivning av den bakgrund som initierat en översyn 

av skolstrukturen i Piteå. Man kan också tillägga att det är viktigt att skapa ekonomiska förut-

sättningar där kommunen kan möta den demografiska utmaningen, i form av fler äldre, på ett 

bra sätt.   

 

Hösten 2013 beslutade KF om policydokument för skola och förskola. Här definieras ett antal 

önskvärda förutsättningar och framgångsfaktorer som vägledning för utformningen av dessa 

verksamheter. Med utgångspunkt i policydokumenten fattade BUN, i februari 2014, ett beslut 

om den konkreta strukturen och utformningen av skola och förskola fram till 2020. Sedan 

dess har både Lillpite och Hemmingsmark fått godkännande att starta fristående 

skolor för åk f-6 inklusive fritids. Detta förhållande ändrar dock inte kommunens bedömning 

om förutsättningarna vid dessa enheter och det fulla ansvaret för verksamheterna ligger nu 

hos de fristående huvudmännen. När det gäller Hemmingsmark har kommunen valt att över-

klaga skolinspektions beslut med hänvisning till de återverkningar beslutet får för skolan i 

Blåsmark. Att återföra åk 4-6 från Bergsviken till Blåsmark, som SD föreslår, är inte realist-

iskt med tanke på de alltför låga elevtalen (se ovan).  

SD föreslår avslutningsvis att BUN ska tillsätta en utredning för att utröna konsekvenserna av 

landstingets planer att flytta tandvård och hälsocentral från Norrfjärden till Öjebyn.  

Även om detta är en fråga som får negativa återverkningar för skola och förskola (och övriga 

boende i närområdet) är det en fråga som inte ligger inom BUNs ansvarsområde och frågan 

ska därför inte hanteras inom BUNs verksamhet. 

En samlad bedömning av Sverigedemokraternas förslag är att de ändrade förutsättningar man 

anför inte ger orsak att ompröva fattade beslut och att förslagen bör lämnas utan åtgärd. 

 

 

 

Lars Nilsson 

Utredare 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

 

 

Antal barn/elever inom Hortlaxområdet 

Födda 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Jävre                  8 8 7 4 10 4 11

H-mark                   7 9 3 5 4 7 0

Blåsmark       3 9 4 5 2 11 12

N-by/Hortlax        22 21 20 21 27 29 41

Bergsviken        33 29 34 36 31 32 32

Totalt               73 76 68 71 74 83 96


