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Bättre skola i en levande skärgård. 
Den 23 november 2011 tog Barn- och ungdomsnämnden ett inriktningsbeslut som berör 

organisationen av kommunens framtida skolverksamhet. I första hand motiveras denna nya 

organisation av ekonomiska skäl.  Inriktningen innebär bland annat ”att utveckla Jämjö 

kunskapscentra jämte överflyttning av åk 6-9 i Sturköskolan till detta nya centra”. 

Med anledning av detta anser vi att Barn- och Utbildningsnämndens (BUN) förslag behöver ses över i 

följande punkter;  

- Det verkar inte lösa det ekonomiska problemet. Till exempel saknas allokering av 

investeringskostnader för utbyggnad till Kunskapscentrum, liksom kostnader för 

anpassningar av befintliga lokaler och transporter. 

- Det försämrar förutsättningarna för fortsatt utveckling av den högt prioriterade 

skärgårdsmiljön. 

- Det står i konlikt med eko-kommunen Karlskronas övergripande målsättningar. 

Förutsättningarna för arbeten med Fördjupad Översiktsplan 2030, biosfärområdet Blekinge 

Arkipelag och det nyligen upptagna initiativet Hållbarhetsforum Blekinge, försämras. 

Dessutom finns det rena sakfel i BUN beslutsunderlag och förutsättningar. För det första framhålls i 

protokollet från BUN-mötet den 23 november hur förvaltningens förslag förankrats  bland  de 

föräldrar, barn och elever som är direkt berörda av föreslagna förändringar. I Jämjö rektorsområde 

genomfördes detta möte först på kvällen efter BUN inriktningsbeslut. För det andra motiveras flytten 

av SKC Sturkös högstadium med att plats behövs för uppflyttning av förskolan från hyrda lokaler. 

Redan 2009 fanns arkitektritningar som visar hur Skärgårdens Kunskapscentrum  (SKC) Sturkö kan 

förtätas för att klara uppflyttning av förskolan. Denna är väl förankrad hos elever, personal och 

föräldrar. Medel för denna investering är allokerat sedan dess och skulle återbetalats på fem år. 

Därför yrkar vi på att SKC på Sturkö upprätthålls i nuvarande funktion. Dessutom önskar vi att de 

förbättringar av skolorna som förespeglas i BUN förslag också framgår av BUN interimsbudget 2012. 

Genom detta undviker vi  dels att BUN inte fastställer en omorganisering som i sig sannolikt inte 

innebär några som helst besparingar, dels att kommunens vision om en levande skärgård bibehålls-  

Undertecknat: 

Sturkö Samhällsförening (Genom ordförande Göran Hallström) 

Tjurkö Intresseförening (Genom ordförande Lars Johansson) 

Sturköskolans föräldraråd (Genom ordförande Johan Appelskog) 

Senorens IF (Genom ordförande Anders Holst) 

AIK ATLAS (Genom ordförande Inga-Britt Thornsäter) 

Företagsnätverket Sturkö/Tjurkö/Senoren som här representeras av: 

Caliterra AB, Bredaviks Örtagård Hb, Saliveja AB, Tidlösa AB, Brofästet Senoren, Ronny Lövdahl AB, 

Sanda Kapell AB, Foodia Nordic, Sturkö Cykelverkstad, Kulturkompaniet i Blekinge, Ica Nära Senoren, 

Sturköhallen, Sturkö Rökeri & Design, Jonnys bil o plåt, Andréns Bageri, Devotech Engenering, Tjurkö 

Stengods, Sturkö Camping, Jens golv och snickeri, KA17 PORJUS 
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Bilagor:  

Bilaga 1.  Allmänt kring förslaget ”Bättre skola 2012” 

Bilaga 2. Sett utifrån ett samhällsperspektiv.  

Bilaga 3. ENKÄT SKOLVAL 

 

Exempel på lästa dokument:  

Budget 2012 och planer för 2013-2014” 

Översiktsplan 2030.  

Skolinspektionens beslut 2010-10-29 Dnr 43-2010:1513 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av 

Sturköskolan i Karlskrona Kommun. 

Tillväxtverkets dokument ”Skolan mitt i byn”  

 

Kontaktuppgifter: 

Johan Appelskog 070-3236180  Ordförande Sturköskolans föräldraråd. 

Göran Hallström 070-1837366 Ordförande Sturkö Samhällsförening. 

Jens-Olof Lindh 0734-331007  Ledamot Sturköskolans föräldraråd. 
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Bilaga 1.  Allmänt kring förslaget ”Bättre skola 2012” 

Besparingsförslaget från BUN kalkylerar med att: 

1. Skicka Sturköskolans högstadieelever till andra kommunala skolor  

2. Säga upp ett antal lärare.  

3. Spara pengar på minskade lokalkostnaderna för Förskoleverksamheten på Stenhuggerivägen. (som 

är en lokal som kommunen hyr av sig själva till oerhört hög hyra) 

Vi har nu tagit del av inriktningsbeslutet kring nedläggningen och flytten av Sturköskolans 6-9 (punkt 

3 i protokollet från BUN.2011.406.619 §139) 

Vi hävdar att beslutet fattades på ofullständig och felaktigt beslutsunderlag. Och därför måste 

strykas. Detta beroende på att: 

 Förankringsprocessen som hänvisas till har tillsynes inte genomförts. Dialogen kring 

förankring med berörda föräldrar och elever påbörjades inte förrän på det 

informationsmöte som hölls i Jämjö kvällen den 23/11 d.v.s. efter att beslutet redan 

fattats av BUN.  

 Föräldrarådet på Sturköskolan har genomfört enkätförfrågningar som påvisar att 

beslutet helt saknar förankring. Väldigt få elever avser gå från Sturköskolan till 

Jändelskolan.  

För det första vill en överväldigande majoritet av föräldrarna ha kvar högstadiet på 

Sturköskolan (90%).  

Om skolan flyttas anger 70% att de önskar gå till Friskolor.  

18% avser i så fall välja annan kommunal skola än Jändelskolan. 

Endast 12% kan i det läget tänka sig en flytt till Jändelskolan.  

 Det blev redan 2009 klart att förskolan får plats i Sturköskolans lokaler tillsammans med 

högstadiet. Pengar har funnits avsatta för detta i kommunens budget sedan 2009. 

 Utbyggnaden till kunskapscentrum på olika platser i kommunen saknar så vitt vi kunnat 

finna budgetposter inför kommande verksamhetsår.  BUN saknar förankring för att 

genomföra det förslag de lagt fram om man studerar dokumentet ”Budget 2012 och 

planer för 2013-2014”. Varken Tekniska förvaltningen eller Barn och 

ungdomsförvaltningen verkar ha några avsatta medel för ut respektive ombyggnad. 

 Vi har tagit del av styrdokument som finns inom kommunen. Och BUNs förslag 

motverkar dessa dokuments syfte och inriktning. Till exempel biosfärsområde Blekinge 

Arkipelag, 2012 års arbete med den fördjupade Översiktsplanen. Initiativet 

Hållbarhetsforum Blekinge. 

 För att förhindra slöseri med skattemedel måste BUN invänta den Fördjupade 

Översiktsplanen för skärgården 2030. Näringslivskontoret har tillsammans med lokala 

intressenter under 2010/2011 lagt omfattande arbete på det utvecklingsprogram som 

ska ligga till grund för den Fördjupade översiktsplanen för skärgården.  

Detta arbete riskerar att skjuts i sank om BUN får igenom sitt liggande inriktningsbeslut.  

 Avsaknad av konsekvensanalys. Det går inte att genomföra en flytt av en skolan utan att 

ha genomfört en konsekvensanalys samt säkrat budget för att rusta/bygga ut de nya 

lokalerna. Dessutom tycks budget saknas för avvecklingskostnader för de lokaler som 

lämnas. 
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Förslag 

Efter ett par veckors beredning har vi nu följande förslag. 

 Förskolan kan flytta in i Sturköskolans lokaler och samsas med högstadiet. Färdig lösning 

finns framarbetat av kommunen och har varit finansierat i budgetar sedan 2009.  

 Utökat upptagningsområde, för att möjliggöra större klasser. Stödet för detta är starkare 

i den nya skollagen. 

 Utveckla Sturköskolan som skärgårdens kunskapscentrum. Vi har en unik möjlighet att 

satsa på en högstadieskola ute i skärgården. 

 Frikoppla skolköket från serviceförvaltningen. Totalkostnaden för skolmaten blev ca 

150kSEK dyrare för Sturköskolan sedan serviceförvaltningen tog över köket. Dessutom 

vill öppna möjligheten att anskaffa närproducerad och ekologisk skolmat. Vi i 

Sturköskolan vill bli en grönflagg skola! 

 Sturköskolan är byggd för att vara navet i det lokala samhället. Först nu börjar 

förutsättningarna i omgivningen komma på plats. Sedan nu privata intressenter 

investerat i storleksordningen 100 Miljoner SEK i kommunalt vatten och avlopp på Sturkö 

ges det bygglov på nytt.  

 Vi ser även en besparing i samordning av skolskjutsen med linjetrafiken.  

Slutsats 

Beslutsförslag Punkt 3 rörande nedläggningen av Sturköskolans kunskapscentrum måste strykas.  

För att utredas, samt kompletteras med konsekvens och fullständig ekonomisk analys från samtliga 

inblandade nämnder och förvaltningar. Det bör även diskuteras med samtliga inblandade. (Lärare, 

elever, föräldraföreningar, intresseföreningar) 

Ge alla inblandade (kommun, elever, lärare, föräldrar) möjlighet att arbeta för att ta fram en 

långsiktig plan som bättre stämmer överens med kommunens övergripande översiktsplan 2030. 

Politikerna måste ha en dialog med samtliga inblandade. 

Bevara och satsa på Sturköskolans högstadie som enligt skolverkets senaste rapport har ”Väl 

fungerande verksamhet av god kvalitet”. Sturköskolan uppfyller alla krav i den nya läroplanen. Det är 

en modern och relativtnybyggd skola med samma arkitektur som Nättrabyskolan. Med tillhörande 

stor gymnastikhall, eget fullt utrustat skolkök. Samt utrymme för specialämnen. 

Sturköskolan har ligger mycket bra till i SALSA värde och betyg. Samtliga elever läsåret 2010/2011 

hade behörighet till Gymnasiestudier och uppfyller därmed kunskapsmålen. 

Målsättningen med förslaget ”Bättreskola 2012 är redan uppfyllda på Sturköskolan. 

Se bilaga senaste skolinspektionen 
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Bilaga 2. Sett utifrån ett samhällsperspektiv.  

Sturkö Samhällsförening har tillsammans med Karlskrona kommuns näringslivskontor startat ett 

utvecklingsprogram som skall ligga till grund för den fördjupade översiktsplanen för skärgården. 

Detta arbete är slutfört och avrapporterat. Hela arbetet går att beskåda under Sturkö 

Samhällsförenings hemsida www.sturko.org under ”Utveckla Sturkö”. Representanter från 

föreningsliv och intresserade personer har deltagit i olika arbetsgrupper och flera hundra mantimmar 

har lagts ner. Arbetsgrupperna har varit: 

Nybyggnation, VA, kommunikationer, infrastruktur och vägar. 

 Vi har visat kommunen var man kan bygga ett helt nytt bostadsområde där markägarna är 
intresserade av att sälja, på ett helt oslagbart ställe. 

 P.g.a. av att kommunen inte har tagit ansvar för utbyggnaden av VA-systemet har det vuxit 
fram privata samfälldsföreningar som tagit tag i saken själva. Dessa föreningar har kommit 
olika långt. En del är färdiga och har lämnat över anläggningen till kommunen, en del håller 
på att avsluta, en del ligger i projektstadiet och en del håller på att bilda nya föreningar.  

 Det läggs också ner fiberoptik där det nu grävs VA, fram till varje enskilt hushåll. All tid som 
går åt till att styra och leda detta arbete sköts på ideell och oavlönad basis. Alla kostnader 
finansieras av de egna hushållen för mellan 130.000 och 200.000 kr/hushåll beroende på var 
man bor och vilka omständigheter som råder på just det området.  

 Vi vill ha bättre kommunikationer med Karlskrona, kanske en anpassning till några av de 
bussar som går mellan Jämjö och Karlskrona, och då gärna en senare tur på helgen, och 
gärna en båttrafik på sommaren. 

 En önskan är också att få fler cykelbanor. 
Båtplatser 

En grupp har jobbat fram ett genomgripande förslag på hur det skulle kunna bli mer båtplatser, det 

råder nämligen brist på den varan ute i skärgården.  

En arbetsgrupp har jobbat med stigar, kartor och sevärdheter. 

Skolan mitt i byn är en annan grupp. 

Det finns ett föräldraråd på skolan och det är där skolan möter samhället. Det finns en fritidsgård 

som drivs dels av Sturkö Samhällsförening som står bakom verksamheten, dels av intresserade 

föräldrar. 

Ett företagsnätverk är i uppbyggnad. Första träffen är gjord med näringslivskontoret på plats, och vi 

kan konstatera att intresset var starkt och över förväntan.  

Allt detta arbete för att höja varuvärdet på Sturkö, och för att locka fler familjer att bosätta sig här. 

Helst barnfamiljer året runt, men naturligtvis måste alla vara välkomna. Allt detta arbete för att göra 

just detta möjligt.  

Väljer Karlskrona kommun att lägga ner högstadiedelen på Sturköskolan, börjar i samma stund en 

nedmontering av samhället. Den samhällsservice som idag står till buds och har byggts upp av 

generationer kommer med största sannolikhet att ganska snabbt reduceras.  

Om man idag som tonåring går högstadiedelen på annan större ort, med alla de erbjudanden som 

står till buds blir det mer och mer ointressant att åka hem till det föreningsliv och fritidsaktiviteter 

som erbjuds på hemmaplan. Som familj och av rent bekvämlighetsskäl blir det frestande att helt 

http://www.sturko.org/
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enkelt sälja sitt hus och flytta till tätorten för att slippa pendla. Att då till råga på allt få andra unga 

familjer att flytta ut är nog inte att tänka på. Det finns mycket som kunde skrivits, men allt har väl 

redan skrivits av andra på de orter som också är drabbade. Vi känner djupt medlidande och 

samhörighet med dessa människor.  

En landsbyggdsriksdag är planerad i Blekinge 2012. Hur kan någon människa med hedern i behåll ta 

ansvar för en sådan aktivitet? Om dessa planer blir av hoppas vi verkligen att Karlskrona kommun 

inte deltar. Hur kan någon människa diskutera landsbyggdfrågor om man stryper livsnerven i 

landsbygden? 

Hela arbetet i denna infekterade ”landsbyggds-skole-debatt” visar på en, av kommunen total 

avsaknad av koordination av landsbyggdsutveckling och vad dessa budbärare i frågan lägger fram för 

förslag. Vi är många som undrar om kommunen över huvudtaget har en strategi för en levande 

skärgård och en levande landsbyggd. Som sagt allt kan vara över ganska snabbt med ett felaktigt 

beslut. Det är annat som också kan vara över med ett felaktigt beslut. Vi är en helt opolitisk 

sammanslutning vilket måste förtydligas. Vilket politiskt block som genomför och stöder dessa 

tragiska beslut löper naturligtvis en öppen risk att förlora väljarnas sympatier och förtroende, och 

strategiskt nog diskuterar man inte dessa frågor innan valet. Så till syvens och sist får vi ändå hoppas 

att sunt förnuft till sist får råda. 
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Bilaga 3. ENKÄT SKOLVAL 

Antal svarsenkäter inlästa 77 
     FRÅGOR TILL FÖRÄLDRAR KRING ÖNSKAT SKOLVAL 6an-9an  

   Var ser ni helst att ert barn går i 
skola åk 6-9 

Sturköskolan Jändelskolan Annan Skola 
svar 
saknades 

  Förälder till barn i åk F 6 0 0 

   Förälder till barn i åk 1 9 1 2 1 

 Förälder till barn i åk 2 8 0 0 

   Förälder till barn i åk 3 10 0 0 

   Förälder till barn i åk 4 3 0 1 

   Förälder till barn i åk 5 6 0 0 

   Förälder till barn i åk 6 7 0 1 

 
1 dubbla val 

Förälder till barn i åk 7 8 0 1 

   Förälder till barn i åk 8 8 0 1 

   Förälder till barn i åk 9 1 0 0 

   Totalt 66 1 6 

   % 90,4 1,4 8,2 
   

 
      Vilket alternativ skulle ni välja 

till ert barn om Sturköskolan 
läggs ner 

Friskola Jändelskolan 
Annan 
kommunal 
högstadieskola 

Svar 
saknades 

  Förälder till barn i åk F 5 1 0 

   Förälder till barn i åk 1 8 2 2 1 2 dubbla val 

Förälder till barn i åk 2 7 0 2 

   Förälder till barn i åk 3 7 2 1 

   Förälder till barn i åk 4 4 0 0 

   Förälder till barn i åk 5 5 1 0 

   Förälder till barn i åk 6 7 0 0 

   Förälder till barn i åk 7 7 1 1 

   Förälder till barn i åk 8 2 1 6 

   Förälder till barn i åk 9 0 1 0 

   Totalt 52 9 12 

   % 71,2 12,3 16,4 
   

 
      FRÅGOR TILL ELEVER PÅ STURKÖSKOLAN KRING ÖNSKAT SKOLVAL 6an-9an 

  Ange vilken årskurs eleven går på: _______ 

    
Var vill du helst gå i skola åk 6-9 Sturköskolan Jändelskolan Annan Skola 

svar 
saknades 

  Förskola 6 1 0 

   åk 1 9 0 2 1 

  åk 2 9 0 0 

   åk 3 12 0 0 

   



SKC Sturkö 2011-12-12 8 

åk 4 5 0 5 

   åk 5 5 1 0 

   åk 6 7 0 1 

 
1 dubbla val 

åk 7 7 0 2 

   åk 8 8 0 0 

   åk 9 1 0 0 

   Totalt 69 2 10 

   % 85,2 2,5 12,3 
   

 
      

Vilet alternativ skulle du välja 
om högstadiet på  Sturköskolan 
läggs ner. 

Friskola Jändelskolan 
Annan 
kommunal 
högstadieskola 

svar 
saknades 

  Förskola 4 0 1 

   åk 1 5 1 3 1 

  åk 2 5 0 4 

 
1 dubbla val 

åk 3 7 4 3 

 
2 dubbla val 

åk 4 10 0 0 

   åk 5 4 2 0 

   åk 6 7 0 0 

   åk 7 8 0 2 

 
1 dubbla val 

åk 8 2 1 5 

   åk 9 0 0 1 

   Totalt 52 8 19 

   % 65,8 10,1 24,1 
   

       Antal inlästa svarsenkäter 77 st 
    Antal ofullständiga svarsenkäter 4 

     Svarsprocent (9 var ej på plats) 
(ca) 80,8 % 

    

       Största anledningen till att totalerna inte stämmer mellan barn och föräldrarsvar är att åk4  
svaren i de flesta fall endast fylldes i av barnen. 

Det finns några ytterligare exempel på tillfällen då endast barn, eller i något enstaka fall endast vuxen svarat. 
De enkäter som angetts som ofullständiga (och inte räknats) är i två fall beroende på att  
årskurs och barnsvar saknats. 

 

/SLUT  


