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Grunden för policydokumentet ”Modell för attraktiv skola i Piteå kommun ” antaget av 

kommunfullmäktige var att man såg behov av att i framtiden kunna omfördela ekonomiska 

medel mellan kommunens verksamheter då antalet äldre ökar, ökade kvalitetskrav på barn- 

och utbildningsnämndens verksamheter, rekryteringssvårigheter av personal till förskolor 

och skolor, behov av lokalöversyn, samt att vi hade minskat elevunderlag. 

Beslutet blev att Blåsmark skulle vara en F- åk 3 skola, men etableringen av en friskola i 

Hemmingsmark ledde till att det har blivit lågt elevunderlag i Blåsmark. Hösten -17 har vi 5 

elever i förskoleklass, 0 elever i åk 1 och 17 elever i åk 2-3 - sammanlagt 22 elever. Lågt 

elevunderlag innebär få personal och vi vet att det har varit problem i Blåsmark som har 

påverkat kvalitén i verksamheten då det på grund av sjukdom har varit in många olika 

vikarier i verksamheten. 

Vi har utrett olika alternativ som skulle möjliggöra att behålla verksamheten då ambitionen 

har varit att kunna behålla verksamheten i Blåsmark ytterligare en tid, men vi har varit 

tvungna att konstatera att inom gällande regelverk så kan vi inte garantera att verksamheten 

kan hålla den kvalité som vi ska ha i våra skolor och fritidshem. De olika alternativen finns 

redovisade i material till nämnden och redovisats muntligt i nämnden. 

Alternativen har varit: 

- Behov av högre elevpeng med sammanlagt 500 tkr för att bemanna verksamheten. Ej 

möjligt att ge högre elevpeng till en verksamhet på de grunderna. Högre elevpeng till 

alla elever i F-åk 3 innebär en utgift på ca 39 mkr. 

- Omfördelning av ekonomiska medel inom rektors ansvarsområde – Bergviken får 

bekosta behovet i Blåsmark 

- Förändrat upptagningsområde för vilka elever som skall gå i Blåsmark  – 

vårdnadshavare har rätt att välja skola för sina barn 

- Placering av barn till asylsökande från Havsbadet – säkerställer ej elevpeng då det 

råder stor osäkerhet om antalet barn och vilka som kan integreras 

- Fjärrundervisning – ej möjligt enligt gällande lagstiftning.  

- Behålla årskurs 4 elever i Blåsmark-kräver än högre elevpeng för att bemanna 

verksamheten 

- Flytta nyanlända elever från Öjebyn – dessa elever har PUT och närhetsprincipen 

gäller för dem som för alla andra Piteå-elever 

- Finns ej möjlighet att söka landsbygdsstöd 

Vi har haft dialog med vårdnadshavare och vi har seriöst utrett de förslag som har lämnats i 

remissvar och vid möten. 

Vi har, tyvärr, genom uttalanden och skrivningar gett förhoppningar till Blåsmarks barnens 

föräldrar att vi kommer att behålla skolan, men kan idag när vi har fått mer kunskap och 



information konstatera att det inte är möjligt att fortsätta bedriva skola och 

fritidshemsverksamhet i Blåsmark. Vi måste som politiker ta vårt ansvar för att garantera att 

alla barn oavsett var de bor får en bra verksamhet i alla våra förskolor, skolor och fritidshem 

och då vi med fakta ser att det inte är möjligt så måste vi våga ta de beslut som krävs. 

Majoritetspartierna- socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet- förslag till beslut 

är följande: 

Vi har utrett olika alternativ som skulle möjliggöra att behålla verksamheten i Blåsmark, men 

vi har konstaterat att vi inom gällande regelverk inte kan garantera att undervisningen och 

fritidshemsverksamheten i Blåsmarks skola kan hålla den kvalité som vi skall ha i våra 

verksamheter och föreslår därför att skol- och fritidshemsverksamheten i Blåsmarks skola 

läggs ner efter läsåret 2016/2017. 

Majoritetspartierna (socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet) 


