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Vi reserverar oss mot beslutet att avveckla skola och förskola i Bäckalund. 
Kommunstyrelsens beslut om avveckling av skolverksamheterna bygger på ett 
tvetydigt och ofullständigt material, som bl.a. ej belyser ekonomiska och socio-
ekonomiska konsekvenser för Bäckalund och Sunne i sin helhet. 
 
Av beslutsunderlaget framgår, att flytten av förskolan från Bäckalund till tillfälliga 
lokaler i Östra skolan inte resulterar i några ekonomiska besparingar för kommunen. 
I tätorten råder dessutom brist på förskoleplatser. Ett hundratal nya platser behövs 
enligt ansvarig skolchef, som därför önskar bygga en ny förskola i tätorten för ca 40 
MSEK. Att under sådana omständigheter avveckla en fungerande och fullbelagd 
förskola i Bäckalund är oförsvarligt. Betydande merkostnader kommer därutöver att 
drabba berörda föräldrar, som med egen bil, vid en nedläggning, tvingas köra barnen 
till och från förskola i Sunne. 
 
Kostnaderna per elev, för att i kommunens byar driva s.k. B-skolor, blir givetvis högre 
(lägre elevantal per lärare) jämfört med kostnaderna i tätortens storskolor. Men det är 
inget acceptabelt argument för att avveckla kommunens byskolor. Tillgång till skola i 
närområdet är en fråga om trygghet och jämlikhet för berörda barn och föräldrar. 
Varför ska byarnas skolbarn tvingas tillbringa 1-2 timmar på buss dagligen, allt under 
det att tätortens barn har sin skola inom gångavstånd? 
 
Jämlikhet måste få kosta! Men i föreliggande fall saknas underlag för att kunna 
bedöma dessa kostnader. Det saknas t.ex. till- och ombyggnadskostnader för att 
skapa utrymme för Bäckalunds skolbarn vid andra skolor. Kostnader för nedskrivning 
av Bäckalunds skola vid försäljning och/eller rivning saknas. Det handlar om belopp i 
storleksordningen 4-5 MSEK. 
 
Beslutet om nedläggning av skolverksamheten i Bäckalund är följden av att 
kommunens makthavare under lång tid fört och för en politik i syfte att avveckla 
byskolorna. Detta trots att ca 65 procent av kommunens invånare bor i byarna 
utanför tätorten.  
 
Nettoinflyttningen av utsocknes familjer till Sunne sker till skolbyarna, som tycks 
fungera som en ”inflyttningsmagnet”. Byskolorna är m.a.o. värda att slå vakt om. 
Till Bäckalund har t.ex. flera barnfamiljer, under senare år, flyttat från Holland, 
Västerås och andra länder/orter med hänvisning till närheten till natur och skola. Att 
avveckla just skolan i Bäckalund är dessutom anmärkningsvärt, när det framgår av 
befintligt underlag, att alla byskolor undantaget Bäckalund kommer att tappa elever 
under de närmast fem åren.  
 
Barnfamiljer i Bäckalund kommer att lida stor ekonomisk förlust till följd av 
kommunens centraliseringsiver beträffande skolverksamheten. Ytterst handlar 
ärendet om hur vi vill att framtidens Sunne ska utvecklas, d.v.s. fortsatt centralisering 
av kommunal verksamhet till tätorten eller satsningar på tätorten och byarna.	  	  


