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Långsiktig skolorganisation. 
2018 blev förslaget om långsiktig skolplan för Svenljunga kommun 
återremitterat till Barn- och Utbildningsnämnden med ett antal 
direktiv. Min förhoppning är att vi under våren 2020 ska kunna 
presentera ett förslag om långsiktigt hållbar skolorganisation i 
Svenljunga som samtliga partier kan ställa sig bakom. Både politiker 
och personal samt invånarna i framförallt våra mindre orter behöver 
ett besked om hur verksamheten ska se ut. Vi behöver skapa 
arbetsro och förutsägbarhet för verksamheten.  

 
Fokus 2020 
Under 2020 kommer vi från nämndens sida att fokusera ytterligare 
på skolnärvaron. Vi vet att en förutsättning för att klara sina betyg är 
att man är i skolan. Vi har under senare år sett att antalet 
hemmasittare ökat. För att möta dessa elever har vi nu fått på plats 
ett resursteam som bland annat ska fokusera på att få dessa elever 
tillbaka till skolan.  I matematik är det oroande att så många som en 
tredjedel inte klarar godkänt betyg i årskurs 9. Det ser likadant ut i 
stora delar av landet, kanske behöver kunskapskraven eller 
läroplanen ses över. Vi i Svenljunga fokuserar i alla fall på detta för 
att eleverna ska kunna nå bättre resultat framöver. 
Vi har tyvärr under 2020 även besparingskrav på oss vilket gör att 
satsningar blir svårare att genomföra. Vi hoppas att en långsiktig 
skolorganisation kan hjälpa oss att få en bättre effektivitet i 
verksamheten, samtidigt jobbar vi för att staten ska ta ett större 
ansvar och skjuta till medel till glesbygdskommunerna. 
 
Patrik Harrysson (s) 
Ordförande 
Barn- och Utbildningsnämnden 

 

 

Du vet väl att vi har 
Öppet Hus varje 
torsdag kl. 16-19 i 
vår Partilokal. Alla 
som vill veta mer 
eller påverka 
politiken i Svenljunga 
är välkomna. 
Vi bjuder på fika! 

Har du fått frågan? 
 
Vill du bli medlem i 
Socialdemokraterna? 
 
Varför behöver vi bli 
fler medlemmar?  
Det enkla svaret är: 
  
För att det gör oss 
starkare när vi ska 
förändra Sverige och 
världen. 
Välkommen du också! 
 

BLI MEDLEM! 
 
 

Barnomsorg 2020 
Svedjans förskola i centralorten som 
beslutades om 2015 har ännu inte kommit på 
plats. Detta av ett antal olika anledningar. 
Trycket på barnomsorg i Svenljunga tätort är 
högt, vilket i sig är glädjande. För att kunna 
erbjuda plats i väntan på den nya förskolan 
öppnar vi i mars två nya avdelningar på 
Harstigen i anslutning till Landboskolan. 
 

https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem�
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