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Barns trygghet, uppväxtvillkor, hälsa och utveckling ska vara ledstjärnan 

för all samhällsplanering och alla politiska beslut enligt Vänsterpartiet. 

Vi vill att hela kommunen ska växa, inte bara tätorten. Men framförallt 

vill vi att barn ska ha förutsättningar att gå i en skola i närheten, i 

enlighet med Skollagen.   

 

Sedan flera år tillbaka har det varit klart att det i Bullmark även 

fortsättningsvis ska finnas en F-6 skola. På grund av en dålig 

lokalsituation prioriterade Sävar kommundelsnämnd en sådan investering 

och planerna för detta godkändes av fullmäktige för flera år sedan. 

 

Till grund för beslutet att bygga en ny F-6-skola i Bullmark har bl.a. 

varit: 

- det stora geografiska område som skolan betjänar 

- ett stort antal elever för överskådlig tid framöver 

- en bra skolmiljö för barnen 

- en storlek på skolan som ger förutsättningar för att bedriva 

verksamheten med kompetent personal.    

 

Kommunen har ansvar för skola och välfärd för hela befolkningen. Att 

bygga en F-6-skola i enlighet med Sävar kommundelsnämnds beslut är 

en del av det ansvarstagandet, tvärtemot det som i år beslutats om att 

istället bygga en F-3-skola. Nuvarande F-6-skolan i Bullmark är 

fullbelagd och bedriver redan idag verksamhet i baracker. I det läget är 

det ohållbart att inrymma 10-12-åringar från Bullmarks 

upptagningsområden i Sävar skola, eftersom Sävar skola också lider 

sådan brist på lokaler att verksamhet bedrivs i baracker. 

 

Bullmarks upptagningsområde, som inkluderar Bodbyn, Bullmark, 

Furunäs, Gravmark och flera byar, är intressanta för unga familjer och 

har gett en positiv ökning av underlaget för en F-6 skola. 

Befolkningsutvecklingen påverkar det lokala näringslivet och 

framtidstron på området. En F-6 skola ger bättre förutsättningar för att 

området ska kunna vara en del av kommunens övergripande mål för 

befolkningstillväxt. Genom att fullmäktige beslutar att bygga en F-6-

skola i Bullmark visar kommunpolitikerna intresse för tillväxt och 

utveckling också utanför centralorten, och viljan att bidra till fortsatt 

tilltro till bygden och dess framtidsutveckling.  

 

Att centralisera skolverksamhet sägs gynna pedagogiken, men forskning 

visar att för stora barngrupper och för små och bullriga lokaler 

undergräver förutsättningarna för lärande. För en bygd som Bullmark 

med en positiv befolkningsutveckling där antalet barn har ökat under en 



 

längre tid och beräknas fortsätta öka är det både ohållbart och kortsiktigt 

att begränsa nybyggnationen endast till en F-3-skola.  
 

Vänsterpartiet yrkar därför:  

 

- att Umeå kommun bygger en ny F-6-skola i Bullmark i enlighet 

med tidigare investeringsplaner. 
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