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Sammanfattning 

2017 genomfördes första utredningen Kramfors förskolor och skolor i 

framtiden med mål att formulera hur skolor och förskolor framöver bör 

organiseras för att på bästa sätt möta framtidens behov både vad gäller 

pedagogiska utmaningar och strukturella, ekonomiska utmaningar.  

2018 gav Barn- Kultur- och Utbildningsnämnden förvaltningen uppdraget att 

ta utredningen ett steg vidare och applicera resultatet av första utredningen 

på dagens och den överblickbara framtidens situation i Kramfors kommun. 

Kommunens ekonomiska läge i kombination med ett tufft rekryteringsläge 

har dessutom stärkt behovet av att göra strukturella förändringar för att 

kunna garantera en likvärdig utbildning till alla i kommunen. 

Under utredningstiden (våren 2018-våren 2019) har medborgardialoger, 

elevdialoger och personaldialoger hållits, statistik och bakgrundsmaterial 

tagits fram och olika tänkbara scenarion vägts mot varandra. Förvaltningen 

har rapporterat processläget i nämnden med jämna mellanrum.  

Under mars – april 2019 har utredningens förslag formulerats och 

presenterats och debatten har tagit fart i offentligheten. Att föreslå 

förändringar i en skolorganisation skapar alltid stora känslor.  

Skolans uppdrag att tillhandahålla kvalitativ utbildning till barn och elever är 

ett kärnuppdrag. Staten formulerar utbildningens innehåll och kommunen 

eller annan huvudman organiserar utbildningen med krav på att leverera 

kvalitet.  

När elevantal går ner och de ekonomiska medlen inte räcker till samma 

organisation som tidigare är det en stor risk att det blir konflikt mellan å ena 

sidan viljan att behålla skolorganisationen (=skolhusen) och å andra sidan att 

behålla kvaliteten i verksamheten genom god tillgång till kompetens. Denna 

konflikt finns tydligt närvarande i debatten nu. 

Utredningen föreslår att Ytterlännässkolan läggs ner från hösten 2020 och att 

eleverna från Bollstaskolan går till Gudmundråskolan under högstadiet samt 

att eleverna från Nylandsskolan gör sin högstadietid vid Högakustenskolan. 

Det kommer att säkra upp möjligheten att ha två fungerande högstadieskolor 

i kommunen. Antalet elever i högstadieålder minskar med ca 100 elever de 

närmaste åren. Totalt har kommunen ca 160-180 elever per årskull och det 

antalet räcker till ca 7 klasser.  

Antalet elever vid Högakustenskolan kommer att öka och skolan kommer att 

ha tre (3) paralleller. Antalet elever vid Gudmundråskolan kommer att vara 

stabilt och fylla fyra (4) paralleller, vissa år fem (5) paralleller. Elevantalet 

vid Gudmundrå kommer inte att överstiga det antal elever det är just nu 

under överskådlig tid.  
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Utredningen föreslår vidare att Grämestaskolan blir en F-3-skola och att 

några förskoleavdelningar, med reservation för att nödvändiga anpassningar 

är rimliga, också flyttar in i skolan. Då blir Skarpåkersskolan och 

Grämestaskolan två systerskolor som tillsammans skickar sina elever vidare 

till Kramforsskolan. Elevantalet i Grämestaskolans upptagnings-område 

sviktar men tillsammans i området Kramfors-Lunde behövs skolorna. 

I samband med att elevantalet minskar kommer också personalstyrkan att 

minska i samma omfattning. Det är dock brist på utbildade pedagoger så alla 

pedagoger som finns i verksamheten idag kommer att vara kvar. Även 

andelen personal inom administration och ledning kommer att minska 

proportionellt. Summan pengar kommunen avsätter till varje elev kommer 

inte att minska.  

När det gäller förskolorna pågår ett omställningsarbete från en-avdelnings-

förskolor till fler-avdelningsförskolor. Det finns ett antal förskolor som har 

små lokaler och lokaler i stort behov av åtgärder. Genom att lämna dessa och 

istället använda pengarna till att skapa nya fleravdelningsförskolor stärks 

förskolornas attraktionskraft i rekryteringsarbetet med att få utbildade 

förskollärare och barnskötare att söka arbete i Kramfors kommun. Detta 

arbete kommer att fortskrida. Närmast i tiden ligger utredningsuppdragen att 

bygga om Powerhouse på Vallen till en 4-avdelningsförskola och flytta in 

några förskoleavdelningar i Grämestaskolan.  

Även gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen genomgår 

förändringar men de har inte aktuella att utreda i samband med denna 

utredning.  Gymnasiet har några år med kraftigt ökade elevkullar innan 

minskningen slår igenom där också.  
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1 Inledning 

 Kramfors förskolor och skolor i framtiden – första 1.1
uppdraget 

I maj 2016 fick barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen följande uppdrag: 

… att med stöd i medborgardialoger och tillsammans med en ”framtids-

grupp”, bestående av ett tvärsnitt av personalgrupper, ta fram alternativa och 

hållbara lösningar på lokal- och verksamhetslösningar. På vilket sätt kan 

verksamheter samordnas och utvecklas mot maximal måluppfyllelse inom 

tilldelad ram?  

 Utgångspunkten ska vara att skapa en verksamhet som klarar det stora 

aktuella behovet av förskola, fritidshem och skola, men på ett smidigt 

sätt kan anpassas till annan framtida verklighet. 

 Uppdragets målbild ska vara en hållbar organisation och en framstående 

verksamhet för 2020-talet.  

 

I mars 2017 var slutrapporten Kramfors förskolor och skolor i framtiden, 

Dnr BKU 2014/253 klar.  

Utredningen ser tre kritiska punkter att ta med i den fortsatta processen: 

Förskolan  

Bör organiseras med mer än en avdelning per enhet 

Grundskolan F-6 

Bör inte vara mindre än 70-75 elever och innebär då att man behöver 

organisera i B-form. Så få elever kan dock innebära svårigheter att tillgodose 

behörighetskraven i de olika ämnena 

Grundskolan 7-9 

Om inte pedagogerna ska behöva ambulera behövs uppemot 200 elever. En 

enhet kan dock se ut på många olika sätt, t.ex. F-9, vilket underlättar 

tjänstefördelning och möjliggör schemaläggning på samma enhet. 

 Uppdragets bakgrund 1.2

En bakgrundsfaktor till utredningen ”Kramfors förskolor och skolor i 

framtiden” är Kramfors kommuns minskande invånarantal. Under de senaste 

50 åren har kommunen minskat från 29 000 invånare till drygt 18 400 

invånare. Detta innebär att även elevkullarna minskar. För att med minskat 

skatteunderlag kunna fortsätta bedriva kvalitativ utbildning behöver 

organisationen anpassas till det läge kommunen befinner sig i nu och med 

sikte på förväntat läge framöver. Det förväntade läget framöver finns 

prognostiserat i den senaste befolkningsprognosen.   

Befolkningsprognos 2017-2026 Kramfors kommun, Statisticon AB 

 

 

https://www.kramfors.se/download/18.6729f6c6169757e4387500a/1552563664012/Befolkningsprognos%20Kramfors%20kommun%202017-2026.pdf
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 Asylsökande 1.3

Under perioden 2016 till idag har antalet nyanlända ökat kraftigt för att åter 

minska. Fortfarande har Kramfors kommun ett stort åtagande när det gäller 

att ta emot asylsökande. 2018 kom drygt 20 000 asylsökande till Sverige.   

I kommunen finns just nu (april 2019) 486 platser för asylsökande varav  

ca 400 är belagda (uppgiften ändras hela tiden). De asylsökande som får 

uppehållstillstånd kommer att kommunplaceras. Kramfors kommun har  

10 platser för kommunplacerade för 2019 (9 av dessa är placerade). 2018 var 

motsvarande siffra 25. Dock ökar anhöriginvandring och självbosatta något. 

2018 bosatte sig totalt 112 nyanlända i Kramfors kommun varav 14 barn i 

förskoleålder och 22 elever i grundskoleålder.  

En asylsökande elev har rätt att gå i skola. Den 15 mars fanns i kommunala 

grundskolor 83 asylsökande elever. Dessa elever är medräknade i alla 

skolors elevstatistik.   
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2 Uppdraget 

I samband med Barn- Utbildning- och Kulturnämndens budgetsammanträde 

i januari 2018 diskuterades framtidens ekonomiska utmaningar. Nämnden 

förberedde sig på några år med oförändrad eller minskad ram i kombination 

med kostnadsökningar på mellan 5-10 miljoner per år. Redan 2017 

påbörjade nämnden sitt arbete med åtgärdsplaner för att komma tillrätta med 

det allt mer växande gapet mellan verksamhetens kostnader och dess 

intäkter.  När de åtgärder som berörde ej lagstadgade åtgärder eller där 

verksamhetsminskning kunde sammankopplas med minskade behov gjordes 

åtgärder men detta räckte inte för att komma i balans. Nu riktades 

utredningsuppdragen mot kärnverksamheterna. Våren 2018 får 

förvaltningens chefer uppdrag att krympa ner verksamhetsvolymen för att få 

budgeten i balans senast 2019. Trots dessa åtgärder gick 2918 med ett stort 

underskott. Detta stod klart tidigt och politiken riktade nu 

utredningsuppdraget mot att minska antalet enheter i verksamheten. 

BKU-nämnden beslöt den 25 april 2018, Dnr BKU 2018/126, att: 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta med en fördjupad utredning för 

steg 1, d.v.s. området Kramfors – Lunde med inriktning mot att  

a. Utreda de pedagogiska konsekvenserna om Grämestaskolans 

verksamhet förändras  

b. Beslutad nybyggnation av förskola i Kramfors planeras till 4 

avdelningar.  

c. Berörda upptagningsområden revideras  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda Älvenområdet och dess 

förskole- och skolorganisation.  

3. Förvaltningen lämnar en fördjupad rapport för steg 1 till nämnden i 

oktober 2018.  

4. Förvaltningen lämnar en översikt över planeringen för Älven och Kusten 

till nämnden i oktober 2018.  

5. En kommunikationsplan upprättas som innehåller medborgardialoger. 

 

Medborgardialogerna 

I den första planen ingick två medborgardialoger på respektive ort (Ullånger, 

Kramfors, Lunde, Bollsta) men under höstens process beslöt nämndens 

ordförande att processen får ta längre tid. Därför planerades ytterligare en 

omgång medborgardialoger in under mars. Därtill har två personaldialoger 

och en elevdialog (digital) genomförts. Även en digital medborgardialog 

varit öppen fram till januari månads utgång.  

Gymnasieskolan har primärt inte varit med i uppdraget men en 

lägesbeskrivning i kortform finns med för att få en helhetsbild.  
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3 Lagstiftning som styr skola och förskola 

 Skolans/förskolans uppdrag 3.1

Förskolan och skolans uppdrag regleras ytterst av skollagen (2010:800). I 

denna regleras vad huvudmans skyldigheter är och vilka rättigheter som 

barn/elever har beträffande utbildning. Utöver detta finns även som 

komplement, skolförordningen (2011:185). Som tillägg till dessa lagar finns 

ett antal styrdokument som stöd för såväl huvudman och verksamhet att 

stödja sig på. Som ett exempel på detta finns bland annat skolverkets 

allmänna råd. 

 

 Timplanen 3.2

Timplanen reglerar det minsta antalet garanterade undervisningstimmar som 

en elev har rätt till. I timplanen redogörs för fördelningen av dessa timmar 

mellan ämnena. 

Timplanen är stadieindelad vilket betyder att undervisningstimmar per ämne 

är uppdelar i lågstadiet åk 1-3, mellanstadiet åk 4-6 och högstadiet åk 7-9. 

Timmar får inte längre flyttas mellan -låg, -mellan och högstadiet. Utöver 

detta har antalet timmar i exempelvis matematik utökats och moderna språk i 

årkurs 6 har införts. Dessa förändringar kommer i Kramfors kommun att 

införas över en 4 års period och vara fullt implementerade läsåret 21/22 i 

enlighet med lagstiftningen.  

 

 Det fria skolvalet 3.3

Det fria skolvalet som infördes 1992 är en skolreform som låter föräldrar och 

barn välja skola inom den egna hemkommunen. I vissa fall får man också 

välja skola utanför den egna hemkommunen. 

“Hemkommunen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan och 

vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Alltså 

inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor. 

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. 

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en 

elev ges en plats vid en skola. Men vårdnads-havarens önskemål får inte gå 

ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Den 

principen brukar kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor 

i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid 

att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När platserna 

tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt 

till en plats på skolan. 
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 Lärarlegitimation 3.4

Sedan 2011 har man som examinerad lärare möjlighet att ansöka om 

lärarlegitimation. I skollagen regleras kraven gällande betygssättning och det 

faktum att det enbart, med få undantag, är lärare med lärarlegitimation som 

får ansvara för undervisning och betygssättning. 

Lärarlegitimationen reglerar vilka ämnen och vilka årskurser som den 

legitimerade läraren har rätt att undervisa och sätta betyg i.   

Legitimationskravet leder till att det krävs fler elever och klasser per skola ju 

äldre eleverna blir för att klara den ämnesbehörighet som skollagen kräver.  

Den nya lärarutbildningen utbildar lärare mot lågstadiet, där utbildningen ger 

behörighet i de flesta ämnen en elev har i detta stadium. 

Lärarutbildningen mot mellanstadiet är något mer ämnesfördjupad och ger 

vanligtvis behörighet i svenska, engelska och matematik + antingen SO-

blocket, NO-teknikblocket eller två praktiskt-estetiska ämnen.  

På högstadiet är det krav på ämneslärarbehörighet och ämnesblocket SO 

delas upp i religion, samhällskunskap, historia och samhällskunskap samt 

ämnesblocket NO delas upp i kemi, fysik och biologi. Den nya 

lärarutbildningen utbildar mer på djupet och i färre ämnen än 

lärarutbildningen före 2011. Därför behövs fler ämnesfördjupade lärare till 

högstadiet.  

På arbetsmarknaden inom utbildningsväsendet finns det pedagoger som är 

utbildade inom olika utbildningsupplägg och med olika 

ämneskombinationer. När rekrytering sker är det främst nyutbildade som 

söker och hänsyn måste tas till den nu aktuella lärarutbildningen. Detta gör 

att kravet på fler elever och fler klasser ökar ju högre upp i 

utbildningsväsendet man kommer. Den första utredningen ”Kramfors 

förskolor och skolor i framtiden 1.0” identifierade lämpliga storlekar på en 

skola för att rekryteringen av utbildade pedagoger skall fungera (kap 1).  

 

 Politikens uppdrag att se alla elevers utbildning 3.5

I skollagens 1 kap 5 § står det:  

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 

rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
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Skollagen och skolförordningen överlämnar till landets kommuner som 

offentliga utförare av utbildning (huvudman) eller privata sådana att 

genomföra utbildning och undervisning utifrån lagtexten. I lag och 

förordning beskrivs innehållet i undervisningen och de grundvärderingar 

utbildningen skall grundas på. Hur utbildningen organisatoriskt planeras 

lämnar lagstiftaren till huvudmannen. Kommunen har ansvaret att erbjuda 

alla elever inom kommunen en likvärdig utbildning som uppfyller 

lagstiftningen och måste därför organisera utbildningen på ett sådant sätt att 

likvärdig kvalitet kan erbjudas alla elever.  

4 Gymnasieskolan i framtiden 

Ådalsskolan är en populär gymnasieskola. Under senare år har andelen 

kramforsungdomar som väljer Ådalsskolan ökat markant. Det är också fler 

ungdomar från andra kommuner som söker sin gymnasieutbildning i 

Kramfors kommun. 

Räddningsgymnasiet har under några år haft ett lågt antal sökande, men inför 

hösten 2019 ser det ljusare ut igen. Skolan bör ha ca 30 elever per årskull för 

att skolan skall drivas med god ekonomi. 

I höst kommer fordonsprogrammet, som nu har sina lokaler på Vallen (där 

vuxenutbildningen är), att flytta in under Ådalsskolans tak. Även den del av 

gymnasiesärskolan som varit i en lägenhet kommer att flytta in i 

Ådalsskolans lokaler. Dessutom väntar nu två stora elevkullar in i 

gymnasieskolan. Det betyder att skolan till hösten väntas öka sitt elevantal 

med 20-30 elever, detta förutsatt att antalet elever på IM – språkintroduktion 

minskar något, vilket prognosen pekar på. 

Gymnasieskolan har relativt gott om lokaler och kan genom att effektivisera 

varje lokals nyttjandegrad klara en ökad volym elever. Vid behov skulle det 

vara möjligt att avvara några klassrum för högstadiet. Det finns lokaler i nära 

anslutning, som kan ha egen ingång nära Gudmundråskolan. 

Med start hösten 2021 minskar åter elevkullarna som skall börja på 

gymnasiet. Åren 19/20, 20/21 och 20/22 kommer antalet gymnasieungdomar 

att nå en topp för att hösten 2022 åter minska och hösten 2024 är antalet 

elever nere i siffror som motsvarar årets siffror. Därtill kommer en förväntad 

minskning på IM – språkintroduktion men den är svår att förutspå. 

Bilaga 1: Antalet invånare 0-19 år 

Bilaga 2: Antal elever i Kramfors skolor just nu 

Bilaga 3: Elevströmmar Gymnasieskolan  
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5 Nuvarande grundskolor; skolorganisation och 
upptagningsområden 

Kommunen är uppdelat i ett antal upp-

tagningsområden till de skolor som finns idag. 

Se karta intill. 

Nedan redovisas: 

 elevsiffror hämtade den 15 mars 2019,  

 en framskrivning av elevantalet om fem 

år, tio år för högstadierna  

 byggår  

 tillgång till specialsalar 

 

För detaljerad information om antal elever per årskurs och prognos för 

framtiden gå till: 

 

Bilaga 4: Antal elever i Kramfors skolor 

 

 Högstadiet 5.1

5.1.1 Ytterlännässkolan 

Elevantal 15/3-19 138 elever  

Elevantal om fem år 127 elever 

Elevantal om tio år 127 elever 

Byggår 1966 

Specialsalar idrott  

musik 

trä- och metallslöjd 

textilslöjd 

hemkunskap 

bild 

 

Ytterlännässkolans lokaler är märkta av tidens tand. Ytskikt är slitna. 

Elevtoaletter är gamla och slitna och tillgängligheten är dålig pga att de 

huvudsakligen ligger i källarplan. Dörrar till klassrummen skulle behöva ses 

över för bättre ljudisolering och branddörrarna i övre korridoren är uttjänta. 

Brandlarm fungerar dåligt och behöver åtgärdas. Ytterlännässkolan hyr 

Bollstahallens lokaler, både idrottshallar och simhall, för undervisning i 

idrott och hälsa, vilket fungerar bra. Simhallen utnyttjas av Docksta friskola 

och har utnyttjats av Kustensområdets skolor när simhallen i Skog var under 

renovering. Det finns två hem- och konsumentkunskapssalar i 

huvudbyggnaden. Ytterlännässkolan har även ändamålsenliga lokaler för 
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slöjd, både trä- och metall- och textilslöjd, bild, musik och teknik i fristående 

byggnader på skolområdet. Textilslöjdsalen används av Bollstaskolans 

elever. Detsamma gäller för hem- och konsumentkunskapssalen.  

På skolan finns ett tillagningskök som idag lagar mat 2-3 dagar per vecka 

och får maten levererad från Bollstaskolan 2-3 dagar per vecka. Köket är för 

litet och dåligt utrustad för att kunna få plats med mer köksutrustning. 

 

5.1.2 Högakustenskolan 7-9 

Elevantal 15/3-19 152 elever 

 

Elevantal om fem år 133 elever 

Elevantal om tio år 179 elever 

Byggår 1954 LM skolan 

1973 paviljongen 

1966 övriga 

Specialsalar idrott  

musik 

trä- och metallslöjd 

textilslöjd 

hemkunskap 

bild 

 

Högakustenskolan är överlag sliten. Skolan är byggd för att klara ett 

treparallellt högstadium men det behövs mindre ombyggnationer i befintliga 

lokaler för att öka funktionaliteten. Idag används ett klassrum på 

högstadiedelen till nuvarande årskurs 4. Vi d en utökning på högstadiet till 

tre paralleller igen kommer den klassen att behöva flytta tillbaka till 

mellanstadiet.  

Högakustenskolan har ett tillagningskök. Köket levererar idag också mat till 

Lugnviks och Herrskogs förskolor. Det kommer att bli trångt H-K skolans 

matsal. Därför kommer det att vara extra viktigt med en bra planering av 

lunchtiderna. Detta förutsätter att man har mattiderna i extra beaktande när 

schemaläggning görs.  

Både kök och matsal är slitna på H-K och kan på sikt behöva ses över. 

På Höga kustenskolan behövs en ombyggnad av diskrum (i budget 2019), 

mer förrådsutrymmen samt översyn av kyl/frys.  
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5.1.3 Gudmundråskolan 

Elevantal 15/3-19 328 elever  

Elevantal om fem år 247 elever 

Elevantal om tio år 211 elever 

Byggår 1976 

Specialsalar idrott  

musik 

trä- och metallslöjd 

textilslöjd 

hemkunskap 

bild 

 

Skolan är byggd för 6 paralleller. Sedan dess har en del klassrum byggts om 

till grupprum. Skolan klarar – även om det blir trångt – 5 paralleller. Det 

finns dessutom lokaler att tillgå i Ådalsskolan om det skulle bli behov av det.   

Gudmundråskolan har ett tillagningskök. Köket levererar också mat till 

Ådalsskolan. Det kan bli trångt i Gudmundrås matsal.  Uppskattningsvis 

finns det ca 150 sittplatser idag på Gudmundrå. Därför kommer det att vara 

extra viktigt med en bra planering av lunchtiderna. Detta förutsätter att man 

har mattiderna i extra beaktande när schemaläggning görs. Skolan har dock 

klarat lunchservering till 6 paralleller tidigare. 

Med ökat portionssantal på Gudmundrå behövs mer köksutrustning. 

Upptiningsskåp/rum måste införskaffas (finns i budget 2019-2020) samt ev 

förstärkning av förråd, kyl och frys.  
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 Förskoleklass – årskurs 6:  Kusten 5.2

 

5.2.1 Ullångersskolan 

Elevantal 15/3-19 78 elever 

 

Elevantal om fem år 87 elever 

Byggår 1953 skolbyggnad 

1946 g:a skolan 

1974 annex 

Specialsalar idrott  

musik 

trä- och metallslöjd 

textilslöjd  

 

Ullångersskolan är överlag sliten.  

Skolans största utmaning är antalet elever. Det ser dock ut som antalet ökar 

framöver.  

Ullångersskolan får idag sin mat från Sundbrolund.  

 

5.2.2 Nordingråskolan 

Elevantal 15/3-19 71 elever 

 

Elevantal om fem år 75 elever 

Byggår 1963 

Specialsalar idrott  

musik 

trä- och metallslöjd 

textilslöjd 

 

Nordinråskolan är överlag sliten.  

Skolans största utmaning är antalet elever. Det ser dock ut som antalet ökar 

framöver.  

Nordingråskolan har idag ett tillagningskök. De levererar också mat till 

Nordingrå förskola.  
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5.2.3 Högakustenskolan F-6 

Elevantal 15/3-19 119 elever 

 

Elevantal om fem år 155 elever 

Byggår 1954 LM skolan 

1973 paviljongen 

1966 övriga 

Specialsalar idrott  

musik 

trä- och metallslöjd 

textilslöjd 

hemkunskap 

bild 

 

Högakustenskolan är överlag sliten.  

Framöver ökar elevantalet och skolans klassrum behöver ses över vad gäller 

funktionalitet så alla ytor kan användas optimalt. Det krävs ingen tillbyggnad 

men väl renovering och upprustning. Skolan kommer succesivt att återgå till 

A-form. Idag är lågstadiet i B-form (flera årskurser i samma klass). 

Fritidshemmets behov kommer att öka. Om man räknar med att cirka 70 % 

av eleverna går på fritids så kommer behovet att öka från cirka 40 inskrivna 

till omkring 75 inskrivna om tre år.  

Högakustenskolan har ett tillagningskök. Köket levererar idag också mat till 

Lugnviks och Herrskogs förskolor. Det kommer att bli trångt H-K skolans 

matsal. Därför kommer det att vara extra viktigt med en bra planering av 

lunchtiderna. Detta förutsätter att man har mattiderna i extra beaktande när 

schemaläggning görs.  

Både kök och matsal är slitna på H-K och kan på sikt behöva ses över. 

På Höga kustenskolan behövs en ombyggnad av diskrum (i budget 2019), 

mer förrådsutrymmen samt översyn av kyl/frys.  
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 Förskoleklass – årskurs 6:  Kramfors-Lunde 5.3

5.3.1 Grämestaskolan 

Elevantal 15/3-19 99 elever  

Elevantal om fem år 58 elever 

Byggår 1953 

Specialsalar idrott  

musik 

trä- och metallslöjd 

textilslöjd 

 

Det är bra utrymmen på Grämestaskolan vad gäller klassrumsstorlekar samt 

tillhörande grupprum. Det som saknas är rum för skolsköterska och 

skolkurator. 

Då Grämestaskolan idag fungerar som en hjälp åt Kramforsskolorna, att ta 

emot de elever som inte får plats där, fyller skolan en viktig funktion.  

Regnbågen = gamla vaktmästarbostaden står öde,  och det börjar bli mindre 

skadegörelse på byggnaden. 

Skolan är idag organiserad efter följande Fskk, 1-2:a, 3:a, 4-5:a och 6:a. 

Fritidshemmet har cirka 45 elever inskriven. Skolan tar emot elever från 

Kramfors skolområde pga av platsbrist i skolorna i Kramfors.  

Grämestaskolan har eget tillagningskök. De levererar också mat till Lunde 

förskola.  

 

5.3.2 Skarpåkersskolan 

Elevantal 15/3-19 281 elever 

 

Elevantal om fem år 274 elever 

Byggår 2014 

Specialsalar idrott  

trä- och metallslöjd 

textilslöjd 

 

Skolan är nybyggd och fräsch. Dock finns en del små åtgärder fortfarande 

p.g.a. t.ex. materialval som behöver åtgärdas.  

Skolan har redan nu fler elever än vad som var planerat och har behov av 

grupprum. Behov finns att sätta upp väggar i allrummen för att få till ett 

grupprum ytterligare/avdelning (Åtgärden är på gång). 
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Sidensvansens 2 lokaler ger möjlighet till 4 paralleller i förskoleklass. 

Komplettering med 1 klassrum/övriga 3 avdelningar ger möjlighet till 4 

paralleller rakt igenom. 

Sidensvansens lokaler behöver anpassas om den ska användas som klassrum, 

den avdelning som idag innehåller köksdel, flytta/ta bort väggar. 

Med ökat portionssantal på Skarpåkerskolan behövs mer köksutrustning och 

behov av en till ugn och diskmaskin (tunneldisk). 

 

5.3.3 Kramforsskolan 

Elevantal 15/3-19 227 elever 

 

Elevantal om fem år 210 elever 

Byggår 1901 stenskolan 

1956 skolbyggnad 

1996 matsal 

Specialsalar idrott  

musik 

trä- och metallslöjd 

textilslöjd 

bild 

 

Kramforsskolan har många lokaler och stora ytor men det är gamla 

byggnader som inte alltid är lätt att anpassa efter dagens behov. Skolan 

behöver både uppfräschade ytskikt inomhus och en uppfräschad utemiljö 

med genomtänkt funktionalitet för både grundskola och särskola.  

Grundsärskolan ökar i antal elever de närmaste åren och behöver se över och 

tillgänglighetsanpassa lokaler för yngre elever och målgruppen elever med 

fysiska funktionsnedsättningar. 

I samband med ett eventuellt beslut kommer Kramforsskolan under några år 

att vara 4-parallellig och med en växande grundsärskola kommer 

Kramforsskolan under de första åren behöva hitta nya lösningar för 

gemensamt lokalnyttjande. 

I och med att idrottsämnet har fått utökad tid på mellanstadiet i timplanen 

kommer inte Kramforsskolans idrottshall att ha tillräcklig kapacitet. 

Kramforsskolan kommer att behöva samverka med Ådalshallen för att en del 

idrottslektioner kommer förläggas där.  

Kramforsskolan får idag mat levererad från centralköket. Det kan bli trångt i 

Kramforsskolans matsal. Viktigt här med en bra schemaläggning, 
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 Förskoleklass – årskurs 6:  Älvenområdet 5.4

 

5.4.1 Nylandsskolan 

Elevantal 15/3-19 122 elever 

 

Elevantal om fem år 117 elever 

Byggår 2006 

Specialsalar idrott  

musik 

trä- och metallslöjd 

 

Skolan är nybyggd med fräscha lokaler. Skolan byggdes dock som en F-5-

skola och är därför trångbodd. Genom att nyttja en del specialsalar på ett mer 

flexibelt sätt skall det fungera.  

Nylandsskolan får idag sin mat levererad från Nybo Servicehus.  

 

 

5.4.2 Bollstaskolan 

Elevantal 15/3-19 185 elever 

 

Elevantal om fem år 183 elever 

Byggår 1979 

Specialsalar idrott  

musik 

trä- och metallslöjd 

 

Bollstaskolan är en funktionell skola men är trångbodd. Det finns önskemål 

om fler grupprum. Idag är textilslöjden och hemkunskapen på 

Ytterlännässkolan. Denna promenad med eleverna är inte helt 

oproblematiskt. Det finns tillgängliga lokaler nära skolan som med mindre 

renovering väl skulle fungera för detta ändamål. Utrustning till en 

textilslöjdsal finna magasinerade på Ytterlännässkolan.  

Bollstaskolan har idag ett eget tillagningskök. De levererar dessutom mat till 

Ytterlännässkolan 2-3 dagar i veckan. Köket har god kapacitet.  
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6 Nuvarande förskolor 

För närvarande finns 44 förskoleavdelningar fördelat i 26 huskroppar och 13 

orter. Av de 44 är 11 öppnade de senaste tre åren (inkl. två (2) avdelningar 

som flyttat i Torrom) 

2016  Bollsta - Upptäckaren 1,5 avd. 

Nordingrå - Kullen 1,5 avd. 

 

2017  Kramfors – Uttern 1 avd. 

Kramfors – Sidensvansen 1 avd.(5-års) 

Torrom – 1 avd. 

 

2018  Kramfors – Sidensvansen 1 avd. (5års) 

Sandö – 1,5 avd. 

Torrom – 1,5 avd. 

Ullånger - Lyan 1 avd. (5-års) 

Som synes har behovet av platser ökat. Skälen till detta är t.ex. att det en 

period fötts fler barn, varit viss inflyttning bl.a. nyanlända och att fristående 

verksamhet minskat sin organisation. 

 Antal avdelningar 6.1

1 & 1,5 2 & 2,5 3 4 

Bruket,  

Kramfors 

Babelsberg, 

Kramfors 

Ullånger Juno,  

Kramfors 

Frånö Brunne, 

Kramfors 

Bollsta  

Herrskog  Docksta   

Lunde Kaptenen, 

Kramfors 

  

Lugnvik Humlan,    

Neptunus, 

Kramfors 

Nyland    

Nordingrå 

(skolan) 

Vimpeln,    

Nordingrå 

(Kullen) 

Nyland    

Sandö Skarpåkern, 

Kramfors 

  

Ullånger (Lyan) Sidensvansen, 

Kramfors 

  

Uttern,  

Kramfors 

Torrom   

Upptäckaren, 

Bollstabruk 
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 Kostorganisation 6.2

Tillagningskök med 

personal från 

Kostenheten 

Mottagningskök med 

personal från 

Kostenheten 

Mottagningskök med 

personal från 

förskolan 

Bollsta Babelsberg Docksta (köper av 

Docksta friskola) 

Bruket Brunne Herrskog 

Frånö Juno Lugnvik 

Skarpåkern Kaptenen Neptunus 

Torrom Humlan Lunde 

Vimpeln (Nybo)  Nordingrå 

Väja  Sandö (köper av MSB) 

Ullånger  Upptäckaren 

  Uttern 

 

 Andel Förskollärare/barnskötare 6.3

190307 var andelen anställda förskollärare/barnskötare följande:   

 57% tillsvidareanställda förskollärare 

 43% tillsvidareanställda barnskötare 

 49% månadsanställda förskollärare (tillsvidare + 

 tidsbegränsade) 

 51% månadsanställda barnskötare (tillsvidare + 

 tidsbegränsade) 

 Nuläge och prognos barn 0-5 år 6.4

6.4.1 Höga Kusten 

Docksta brukar fylla sina två avdelningar, ca 34 barn. Samverkar med 

Docksta friskolas fritidshem. Befolkningsprognosen (Bp) aviserar ett något 

lägre födelsetal, ca 50 barn 2015 till strax under 40 i snitt 2019-2026. 

Nordingrå har plats för upp till tre avdelningar. Fyller idag lite drygt två 

avdelningar. De samverkar med Nordingråskolans fritidshem. I området 

finns också en fristående förskola Järnstagården.  

Antalet barn 0-5 år ökar enligt Bp från ca 60 barn 2015 till i snitt 75 barn 

2019-2026. 

Ullånger brukar fylla sina tre avdelningar och fr.o.m. ht 2018 är har 

femåringarna sin förskoleverksamhet i Ullångerskolan. Ullångerskolan har 

aviserat att man behöver återta lokalerna inom kort. 2015 fanns ca 60 barn 

och enl. Bp kommer antalet barn fram till 2026 att öka till mellan 75 och 80 

barn i åldrarna 0-5 år i området. 

Förskolan i Skog, en avdelning har de senaste åren fyllt sina platser och har 

kö. I Torrom finns numera förskolan i f.d. Torromsskolans lokaler och har 

plats för ca 2,5 avdelning. 
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Då nya förskolan i Torrom inte varit full har familjer som inte fått plats på 

annan önskad förskola erbjudits Torrom. 2015 fanns ca 60 barn i området. 

Det har ökat markant till ca 105 barn 2019, men antalet sjunker sedan något 

till drygt 90 barn 2026 

Lugnvik har en avdelning som brukar fylla sina platser och kan ta emot barn 

från fler håll. Bl.a. har familjer i Skog erbjudits plats i avvaktan på plats på 

hemorten. 

Lite svårt att bedöma det framtida behovet eftersom befolkningsprognosen 

inkluderar områden där familjer också söker sig mot Nyland. 

 

6.4.2 Centrala Kramfors inkl. Lunde, Frånö, Sandö 

Behovet av förskoleplatser har ökat stadigt och flera avdelningar har 

öppnats. 

Beslut finns att bygga en ny förskola med två upp till fyra avdelningar, för 

att inte behöva ha så många en-avdelningsförskolor. Fler olika alternativ har 

prövats, men inget av alternativen har varit optimalt. Olika platser har varit 

på tal i närheten av Skarpåkersskolan och även Frånö hotell har beaktats. 

Aktuella alternativ är nu en tomt som i detaljplanen är definierad som 

skolområde och möjligen en befintlig lokal som kanske blir tillgänglig. 

2015 var antalet barn 0-5 år i Gudmundrå ca 420. Enl. Bp ökar antalet till 

drygt 490 barn 2023 och planar sedan ut och minskar något. 

I området finns också två fristående verksamheter som båda bedriver 

pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare. 

 

6.4.3 Älven Bollsta, Nyland och Väja 

I Bollsta finns två förskolor, en med tre avdelningar och en relativt nyöppnad 

med ca 1,5 avdelningar, Upptäckaren. Båda har senaste tiden varit fulla. 

Plats har därmed ibland fått erbjudas i Väja, som har två avdelningar. Väja 

har också tagit emot barn från centrala Kramfors. 

I Nyland finns två två-avdelningsförskolor, som båda är fulla och har kö. 

Humlan ligger på samma tomt som Nylandsskolan. 

Skolområdena följer inte Bp:s områden, därför beskrivs barnantalet 

sammantaget. 

2015 var antalet barn ca 200 0-5-åringar och 2026 är prognosen knappt 220, 

dvs en liten ökning. 
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7 Kommunikation 

Utredningen Kramfors förskolor och skolor i framtiden har kommunicerats 

på många arenor och med olika målgrupper. Under det år processen pågått 

har synpunkter och åsikter om utredningens innehåll kommunicerats via 

medborgardialoger, träffar med olika intressegrupper, personaldialoger och 

elevdialoger. Dessutom har skrivelser inkommit till kommunen.  

 

 Medborgardialoger 7.1

Medborgardialoger har hållits på fyra orter i kommunen vid tre tillfällen. 

Ort Dialog 1 Dialog 2 Dialog 3 

Lunde 21/5-18  

ca 40 deltagare 

12/11-18   

Ca 30 deltagare 

18/3-19   

Ca 120 deltagare 

Kramfors 30/5-18    

Ca 15 deltagare 

19/11-18   

Ca 20 deltagare 

26/3-19     

Ca 30 deltagare 

Bollsta 25/9-18    

Ca 40 deltagare 

13/11-18     

Ca 75 deltagare 

20/3-19   

Ca 250 deltagare 

Ullånger 27/9-18    

Ca 40 deltagare 

21/11-18   

Ca 120 deltagare 

28/3-19     

Ca 70 deltagare 

 

Dessutom har det varit möjligt att delta i en digital medborgardialog. Den 

digitala medborgardialogen publicerades i oktober 2018 och var öppen till 31 

januari 2019. Totalt lämnades 21 svar på enkäten. 

 

Bilaga 7: Medborgardialog 1 

Bilaga 8: Medborgardialog 2 

Bilaga 9: Medborgardialog 3 

Bilaga 10: Digital medborgardialog 
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 Personaldialoger 7.2

Under hösten 2018 hölls den första personaldialogen och under mars 2019 

hölls den andra omgången. Resultatet av de olika verksamhets- och 

geografiska områdenas dialoger finns sammanfattade i bilagorna. Dessa kan 

bedömas som risk- och konsekvensanalyser av olika förslag under 

utredningstiden. 

Bilaga 11: Personaldialog Kramfors-Lunde grundskolor 

Bilaga 12: Personaldialog Älven grundskolor 

Bilaga 13: Personaldialog Kusten grundskolor 

Bilaga 14: Personaldialog Kramfors-Lunde förskolor 

Bilaga 15: Personaldialog Älven förskolor 

Bilaga 16: Personaldialog Kusten förskolor 

 

 Elevdialoger 7.3

Under mars månad har en elevdialog genomförts i Bollsta, Nyland och 

Ytterlännäs åk 4-7 samt Grämesta åk 4-6. Frågeställningar och 

tillvägagångssätt finns redovisat i bilagorna 17 och 18 där också elevernas 

svar redovisas i oredigerat skick. Svaren visar på blandade tankar och 

reaktioner kring en förändrad skolorganisation. Inom Bollstaområdet är den 

starkaste yttringen oron för att bussåkandet kommer att ta mer tid. I båda 

områdena finns det åsikter inom hela åsiktskedjan från att lägga ner till att 

absolut inte lägga ner.  

Bilaga 17: Elevdialog – Bollsta, Nyland och Ytterlännäs  

Bilaga 18: Elevdialog – Grämesta 

 

 Träffar med företrädare för grupper och föreningar m.fl. 7.4

I ett tidigt skede av utredningen har förvaltningen träffat alla fristående 

aktörer inom förskole- och skolområdet.  Detta för att informera om den 

förestående utredningen och för att hämta in synpunkter att beakta i 

utredningen.  

Förvaltningen har också träffat Bollsta intresseförening. 

Under utredningens senare skede har förvaltningen informerat vid ett 10-tal 

möten arrangerade av politiska partier som finns representerade i kommunen 

samt informerat på landsbygdsrådets möte. 

Bilaga 6: Fristående enheter i Kramfors kommun 
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 Skrivelser 7.5

Under våren 2019 har det inkommit 10 skrivelser i ärendet. En är rubricerad 

som medborgarförslag men har efter konversation med avsändarna ändrats 

till skrivelse för att hinna hanteras under utredningstiden.  

 Skrivelse angående skolorganisation i Höga Kusten 2019/165.  

Inkom 2019-01-29 från Skogs företagar- och intresseförening, 

Lugnviks IF 

 Skrivelse angående skolorganisation i Höga Kusten, 2019/166.  

Inkom 2019-01-30 från Docksta friskola 

 Skrivelse från Bollstabruks intresseförening, förslag till 

skolhusorganisationen i Bollstabruk, 2019/167. Inkom 2019-02-04 

från Bollstabruks intresseförening. 

 Skrivelse angående skolfrågan, Ytterlännäsområdet, 2019/210. 

Inkom 2019-02-28 från Madelene Cotz. Innehåller även förslag att 

flytta förskolor till gamla dagcenter. 

 Skrivelse om Bollstabruk och Ytterlännässkolan. 2019/223. Inkom 

2019-03-13 från anonym. 

 Skrivelse från Nylands engagerade gällande skolfrågan/besparingar. 

2019/244. Inkom 2019-03-18 från Nylands engagerande. 

 Skrivelse till Kramfors kommun angående skolhusorganisationen, 

Höga Kusten, 2019/250. Inkom 2019-03-27 från Föreningslivet i 

Nora. 

 Skrivelse från Nylandsföreningen angående förslag om förändringar 

inom kommunens skolor. 2019/251. Inkom 2019-03-27 från 

Nylandsföreningen. 

 Skrivelse angående skolhusorganisation 2019. 2019/258. Inkom 

2019-04-03 från Anna-Lena Lindahl 

 Medborgarförslag/skrivelse och namnunderskrifter gällande 

Grämestaskolans framtid. 2019/260. Inkom 2019-04-03 från 

Föräldragrupp Grämestaskolans framtid. 

 Information/protestlista angående skolorganisationen, från 

Nylandsföreningen och företag i Nyland. 2019/282. Inkom 2019-03-

20. 

 Protestlista angående nedläggning av Ytterlännässkolan, från 

Bollstabruk intresseförening och företag i Bollstabruk. 2019/283. 

Inkom 2019-03-20 

 Skrivelse från Bollstabruks intresseförening, synpunkter i 

skolutredning. BN 2019/297. Inkom 2019-04-21 
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Här följer en sammanfattning av de förslag som lyfts i skrivelserna samt 

utredningens kommentarer kring förslagen: 

 Fortsatt bedriva god undervisning i befintliga skolhus i Höga 

Kusten 

Kommentar: 

Denna utredning föreslås ingen förändring av Högakustens skol-

organisation. Det är dock ett dilemma för de relativt små skolorna 

Ullånger och Nordingrå som kämpar med ekonomiska utmaningar. 

Elevutvecklingen är stabil med ett fåtal elever fler i varje skola 

framöver men elevutvecklingen i kusten behöver följas upp 

framöver.  

 Behåll högstadiet i Herrskog 

Kommentar: 

Högstadiet i Herrskog är kvar i denna utredning 

 Ytterlännässkolan 6-9-skola och Bollsta/Nyland F-5-skolor 

Kommentar: 

Ytterlännässkolan som en 6-9-skola har fortfarande ca 40-45 elever 

per årskull och det är svårt att göra bra undervisningsgrupper på det 

antalet elever. Det går inte att bedriva undervisning på högstadiet i B-

form (gäller flertalet av ämnen, undantaget t ex idrott). Fördelen är 

att undervisning i språkval och hemkunskap bedrivs på samma enhet 

men antalet elever per årskurs gör underlaget för litet för att kunna 

erbjuda samma utbud av ämnen inom ramen för språkval (franska, 

spanska, tyska) som Gudmundråskolan erbjuder. Skolan får aldrig 

över 180 elever även med 6-orna inräknat vilket är i minsta laget för 

att få ihop bra tjänsteunderlag för pedagogtjänsterna.  

Fördelen att ha Bollstaskolan och Nylandsskolan organiserade i F-5 

är att de inte blir så trångbodda. Dock minskar antalet elever något 

och behovet av förberedelseklass i Bollsta finns inte när antalet 

nyanlända minskar. Bollsta är byggd för F-6 och det skall fungera 

med komplettering av hemkunskap och återflytt av textilslöjdsal som 

finns magasinerad på Ytterlännässkolan. Nyland är byggd som en F-

5-skola men fungera för F-6 idag. Genom ett klokt samnyttjande av 

lokalerna för olika ämnen framöver skall det fungera även framledes. 

Hemkunskap och språkval kan samordnas med Högakustenskolan.  

Grundskolan är indelad i stadier; Lågstadiet, mellanstadiet och 

högstadiet. Skolans kursplaner har den indelningen och målen för 

eleverna är också de formulerade för stadierna. Lärarutbildningen 

utbildar mot dessa stadier och det kan bli svårt med rekrytering om 

man väljer att organisera skolan i annan organisation än stadievis. 

Lagstiftningen säger inte att man inte får organisera verksamheten i 
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en annan organisation är stadievis men alla styrdokument följer den 

indelningen.  

 Gör inga förändringar 

Kommentar: 

Kommunens ekonomiska läge kombinerat med minskade elevkullar 

kräver åtgärder. 

 Humlans förskola används till skollokaler för Nylandsskolans  

åk 6 eller slöjdsalar 

Kommentar: 

Om skolans elevantal framöver kommer att öka finns det möjligheter 

att se över lokalanvändningen i närområdet. 

 Lokalerna för dagcenter som fanns i Nyland kan sammanfogas 

med både Vimpelns och Humlans förskola och användas som 

förskola 

Kommentar: 

Förvaltningens personal har tittat på lokalerna och kommer utifrån 

framtida behov av förskolelokaler att ha denna möjlighet med i 

planeringen. 

 Flytta elever från Kramfors till Nyland och Bollsta 

Kommentar: 

Det fungerar inte. Om en skola läggs ner kan eleverna flyttas till 

annan skola men finns skolan kvar och skolan rymmer eleverna kan 

kommunen inte flytta en del av eleverna till en skola längre bort. 

(Skollagens närhetsprincip). Kramforseleverna ryms inte i Bollsta 

och Nyland och det går inte någon skolskjuts idag i den riktningen 

vilket skulle fördubbla skolskjutskostnaderna på sträckan.  

 Flytta behöriga lärare till skolor som har brist på behöriga lärare 

Kommentar: 

Det har förvaltningen provat att göra på frivillig basis och inte 

lyckats med. Det är inte någon bra personalpolitik att flytta personal 

som behövs och har jobb på en skola de trivs på.  

 De olika serviceorterna som idag har fungerande skolhus kan bli 

F-3-skolor med fritids och en flexibel stadielös 4-9-skola i 

Herrskog 

Kommentar: 

Idén är värd att fundera över men med den elevutveckling som är i 

Herrskog framöver kommer eleverna inte att rymmas i befintlig 

skola. Det skulle krävas tillbyggnad vilket kommunen inte har 

ekonomi till i nuläget.  
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 Prioritera de skolor som finns idag 

Kommentar: 

Kommunens ekonomiska läge kombinerat med minskade elevkullar 

kräver åtgärder. 

 Använda IT-tekniken mer 

Kommentar: 

Bildningsförvaltningen jobbar aktivt med teknikutveckling och 

digitalisering. Det kommer att få en allt centralare del i verksamheten 

framöver men det kräver också investeringar och det ersätter inte 

pedagogerna. Det kan underlätta och ge en ytterligare dimension till 

undervisningen men fortfarande krävs minst en pedagog i 

klassrummet per klass. Tekniken kan användas för att säkra 

bristkompetenser som kan bedriva undervisning genom 

fjärrundervisning men det kommer att behövas vuxna i elevernas 

närhet i alla fall.  

 Gör Gudmundrå till en 4-9-skola, Kramforsskolan till en 2-3-

skola och Fyll på Skarpåkersskolan med förskolebarn och lägg 

ner små enheter som kostar mycket 

Kommentar: 

Gudmundråskolan rymmer inte åk 4-6 också. Kramforsskolan 

rymmer inte fler elever är 3 årskurser med 4 paralleller. 

Skarpåkersskolan är full med sina 4 årskurser med 3 paralleller om 

inte tillskott med fler lokaler än Sidensvansen ordnas på något sätt.  

 Bygg inte en 4-avdelningsförskola 

Kommentar: 

De små enavdelningsförskolorna är dyra i drift och svåra att klara 

personalbemanningen på. De behöver ersättas med fler 

fleravdelningsförskolor. En del små förskolor har dessutom dåliga  

lokaler och behöver få nya av den orsaken (Neptunus, Kaptenen). 

En ombyggnation av befintlig lokal blir mycket billigare än ett 

nybygge, därför har just nu planerna på ett nybygge lagts på is. 

 Gör Ytterlännäs till en 4-9-skola och Gör Nylands- och 

Bollstaskolorna till F-3-skolor och fyll på med förskolebarn 

Kommentar: 

Ytterlännässkolan som en 4-9-skola har fortfarande ca 40-45 elever 

per årskull och det är svårt att göra bra undervisningsgrupper på det 

antalet elever. Det går inte att bedriva undervisning på högstadiet i B-

form. Fördelen är att undervisning i språkval och hemkunskap 

bedrivs på samma enhet men antalet elever per årskurs gör underlaget 

för litet för att kunna erbjuda samma utbud av ämnen inom ramen för 

språkval (franska, spanska, tyska) som Gudmundråskolan erbjuder. 
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Det kommer att vara svårt med behörigheterna på högstadiet i alla 

fall då det är olika behörighetskrav på de olika stadierna (kap  3.4). 

Att göra Nylandsskolan och Bollstaskolan till F-3 + 

förskoleavdelningar är görligt men det löser inte högstadiets 

organisationsproblem och behörighetsproblem.  

 Stäng Vimpeln och Solsidan 

Aktuella förskolor behövs just nu. När skolorganisationen är klar 

kommer förskolornas behov av lokaler att ses över och de som är bäst 

lämpade (praktiskt och ekonomiskt) kommer att användas. 

 Gör Ytterlännässkolan till en NPF-skola 

Kommentar: 

Det är möjligt att kommunen kommer att skapa en lösning för elever 

med NPF-problematik men grundtanken måste vara att en sådan 

klass finns i ett sammanhang på en skola så inte segregation och 

exkludering skapas. En sådan lösning ska inte att vara styrd av en 

skolorganisationsförändring. Den skall ha NPF-elevernas fokus. 

 Behåll Grämesta som skola och renovera och bygg ut 

Grämestaskolan med lokal lämpad för förskoleverksamhet. 

Samtidigt stängs Lunde, Frånö och Sandös förskolor. 

Kommentar: 

Förslaget är F-3 + förskola i nuvarande Grämestaskolans lokaler. 

Grundintentionerna i skrivelsen är därmed uppfyllda men det är inte 

aktuellt att göra en utbyggnad.  

 Ändra upptagningsområdet för Grämestaskolan från 

kommungränsen i söder, Gålån i öster och Fiskja/Björknäsbron i 

norr 

Kommentar: 

I en fortsatt utredning kring kustens skolorganisation och utmaningar 

kommer upptagningsområdena att finnas med. De som en gång tog 

fram nuvarande gränser har dock gjort ett genomtänkt jobb och det 

finns klokskap i den indelning som är idag också.  

 

 



Kramfors kommun 
Datum 

2019-05-02 
      

      
Sida 

30(110) 

 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0 

8 Ekonomi 

 Budget 2019 och framåt för bildningsnämnden 8.1

2019 års ram uppgår till lite drygt 427 mnkr. Utöver detta har nämndens 

verksamheter intäkter i storleken 136 mnkr där den stora huvuddelen utgörs 

av statsbidrag (95 mnkr) och interkommunala intäkter (29 mnkr). 

Denna ram motsvarar i princip föregående år, vilket medför att det 

underskott som fanns i verksamheten för bokslutet 2018 kvarstår.  Detta 

märks i den budget som ligger för 2019. Där saknas det 25 mnkr för att ha en 

budget i balans.  

Verksamheten tillsammans med nämnden arbetar för att ta fram och 

genomföra åtgärder för att komma i balans men det går inte längre genom 

den så kallade osthyveln. För att få de ekonomiska effekterna som krävs, 

samtidigt som effekterna på verksamheten blir minimala, måste det 

genomföras strukturella åtgärder. 

Inte bara nämndens ekonomi är ansträngd, utan hela Kramfors kommun 

kämpar med en ekonomi som inte är i balans. Kommunens andra stora 

förvaltning, Välfärdsförvaltningen, kämpar även den med sin ekonomi. 

Totalt innebär detta, att det inte finns utrymmen inom kommunen att på kort 

sikt omfördela ramar, utan alla måste göra åtgärder. Detta påverkar även de 

kommande årens ekonomi, då det snarare är risk för att ramarna kommer att 

behöva sänkas ytterligare, än att det kommer tillföras mer medel. 

 Effekter av minskat elevunderlag 8.2

Vid ett minskat elevunderlag minskas förbrukningskostnaderna för 

lärverktyg och måltider. Går det inte att minska mängden personal, t ex 

p.g.a. att undervisningsgrupperna är små och varje undervisningsgrupp 

måste ha en pedagog, så är den minskningen inte i paritet med minskningen 

av utbetalad skolpeng. Det medför att underskottet på berörd enhet istället 

växer och den ekonomiska situationen för nämnden förvärras. Denna summa 

är i redovisningen av enheterna Grämestaskolan och Ytterlännässkolan 

redovisad som budgeterat underskott, dvs pengar som saknas i budgeten. 

 Effekter av nedläggning/förändring av verksamhet 8.3

För att det ska kunna skapas några reella ekonomiska fördelar med en 

nedläggning finns det en grundförutsättning som måste uppfyllas. Eleverna 

på den skolenheten måste få plats på en annan enhet UTAN att det behöver 

skapas fler klasser. Uppfylls detta, innebär det att eleverna ryms in i en 

befintlig organisation, samtidigt som de tar med sig en intäktssida till den 

nya enheten i form av "skolpeng". Samtidigt blir då personalen på den 

nedlagda enheten övertalig och en bedömning kan då göras av hur mycket 

personalstyrkan kan minskas och hur mycket som ska användas till att 

förstärka bemanningen på kvarvarande enheter. 
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I de förslag som utredningen räknat på är detta situationen i en del årskullar 

medan andra årskullar kräver en utökad klassorganisation. Det innebär att 

delar av personalstyrkan i beräkningen nedan lyfts över till mottagande 

skola. Ingen legitimerad pedagog kommer att sägas upp. 

 Minskat elevunderlag och klassorganisation 8.4

Detta avsnitt sätter ett ekonomiskt perspektiv på framtida elevantal och 

organisation av högstadiet. Elevsiffrorna bygger på det faktiska antalet 

elever i kommunen den 15 mars 2019. Skolpengen är 75 000 kr per elev och 

år för en högstadieelev. I beräkningarna nedan görs ingen indexuppräkning 

för kostnadsökningar. 

  Mars 2020 Mars 2024 Mars 2029 

  elever mkr klasser elever mkr klasser elever mkr klasser 

Ytterlännäs 132 9,9 6 127 9,5 6 127 9,5 6 

Högakusten 152 11,4 7 133 10,0 6 179 13,4 8 

Gudmundrå 300 22,5 13 247 18,5 12 211 15,8 10 

Summa 584 43,8 26 507 38,0 24 517 38,8 24 

            Mars 2020 Mars 2024 Mars 2029 

  elever mkr klasser elever mkr klasser elever mkr klasser 

Högakusten 208 15,6 8 186 14,0 9 234 17,6 9 

Gudmundrå 376 28,2 15 321 24,0 12 283 21,2 12 

Summa 584 43,8 23 507 38,0 21 517 38,8 21 

 

Med tabellen ovan visas att minskningen av kostnaderna består i att 

verksamheten kan organiseras i färre klasser. Vid tre högstadieskolor 

kommer klasserna att ha mellan 20-22 elever i snitt och med två 

högstadieskolor blir elevantalet aldrig över 26 i snitt. Sen kan rektor vid 

varje skola välja att göra klasserna olika stora.  

1 klass behöver 2 lärartjänster för att ha en lärare i klassrummet varje 

lektion. Idag har högstadieskolorna 3 vuxna per klass i snitt. Då finns 

möjlighet att ha mindre grupp vid vissa tillfällen och att ha t ex en skolvärd.  

En skolorganisation med tre högstadieskolor behöver alltså ca 9 pedagoger 

mer än en organisation på 2 högstadieskolor.  
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 Lokalkostnaderna 8.5

Lokalkostnaderna + städ finns kvar i beräkningarna i utredningen. 

Förvaltningen har kvar kostnaderna i ett år efter uppsagt avtal. Efter det året 

övergår kostnaden till kommunens lokalbank. Kommunen och Krambo 

(blivande Kramfast) har en åtgärdsplan i 4 steg enligt följande: 

1. Kommunens lokalansvarige undersöker tillsammans med Krambo 

om annan kommunal verksamhet är intresserad av lokalen. 

2. Krambo undersöker om fastigheten kan försäljas 

3. Om ny hyresgäst inte kan anskaffas eller lokalen kan försäljas till 

minst bokfört värde förbinder sig Kramfors kommun att lösa in 

fastigheten i förtid till det bokförda värdet = Krambos köpeskilling – 

gjorda avskrivningar + investeringar.  

4. Alternativ till förtida inlösen enligt punkt 3 ovan är att Kramfors 

kommun betalar hyra till kontraktstidens slut (i Bildnings fall 2026). 

Först när fastighetsägaren fullföljt denna åtgärdsstege kan kommunen veta 

en exakt summa på den totala kostnaden/besparingen.  

Med ovan beskrivna arbetsgång lämnar kostnaderna bildningsförvaltningen 

ett år efter uppsägningen och hamnar i kommunens lokalbank. Där kvarstår 

kostnaden till dess lokalen är uthyrd, såld eller riven. 

Den del av lokalkostnaderna som utgör kostnad för städ försvinner i och med 

att verksamheten upphör i lokalen. 

 Förklaring av budgetposterna 8.6

601 Grundbelopp I budgetberäkningarna nedan avser denna post ej 

  utbetalad elevpeng  

602 Strukturbelopp (Socioekonomi, t ex andel utlandsfödda  och 

  område med låga inkomster) Denna post rörs inte 

603 Tilläggsbelopp Är kopplad till elevs behov. Denna post rörs inte 

605 Övriga intäkter T. ex. statsbidrag som främst är kopplad till 

  behörig personal. Denna post rörs inte 

610 Undervisning Minskade kostnader i paritet med andelen 

  personal som blir förstärkning till kvarvarande 

  skolenheter, samt minskat antal skolledare. 

620 Lärverktyg Minskad förbrukning utifrån minskat elevantal 

630 Elevhälsa  Ligger centralt och påverkas inte direkt av detta. 

  Men minskat antal enheter kan skapa utrymme till 

  minskning av elevhälsopersonal. 

640 Måltider  Minskad förbrukning utifrån minskat elevantal 

650 Administration Liten post, ej räknat med någon förändring 

660 Lokaler  Lokalkostnaderna kvarstår, möjlig besparing på 

  kort sikt kan vara minskade kostnader för 

  städning. Svårt att uppskatta den effekten i 

  dagsläget. 
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 Ekonomiska effekter vid nedläggning av Ytterlännässkolan 8.7

 

En nedläggning av Ytterlännässkolan får efter ca två (2) år en ekonomisk 

nettoeffekt på minus 8 miljoner kronor.  

I beräkningen finns med att ca 25 % (=bedömd post) av personalvolymen 

flyttas över till de mottagande högstadieskolorna. Inga behöriga lärare 

kommer att sägas upp. Alla utbildade lärare behövs inom organisationen. 

Siffrorna ovan innehåller också minskad ledningsresurs och administration 

för den del som belastar förvaltningens budget.  

Siffrorna ovan saknar skolskjutskostnader. Skolskjutskostnaderna beräknas 

öka med ca 600 000 kr. Denna budgetpost finns på samhällsavdelningen.  

Lokalkostnaderna är exkluderade i beräkningen ovan.  
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 Ekonomiska effekter vid nedläggning av Grämestaskolan 8.8

 

En nedläggning av Grämestaskolan får efter ca två (2) år en nettoeffekt 

ekonomiskt på minus 6 miljoner kronor.  

I beräkningen finns med att ca 50 % (=bedömd post) av personalvolymen 

flyttas över till mottagande skolor. Inga behöriga lärare kommer att sägas 

upp. Alla utbildade lärare behövs inom organisationen. 

Siffrorna ovan innehåller också minskad ledningsresurs och administration 

för den del som belastar förvaltningens budget.  

Siffrorna ovan saknar skolskjutskostnader. Skolskjutskostnaderna beräknas 

vara plus-minus noll, då det inte krävs någon ändrad skolskjutsorganisation. 

Alla elever får plats på befintliga bussar. De merkostnader som idag finns för 

elever som åker till Grämesta från Kramfors uppväger de merkostnader i 

biljettkostnader som tillkommer för skolskjutsarna till Kramfors vid 

nedläggning.  Denna budgetpost finns på samhällsavdelningen.  

Lokalkostnaderna är exkluderade i beräkningen ovan.  

Om Grämestaskolan görs om till en förskola för några förskoleavdelningar 

(de lägre våningsplanen) tas lokalkostnaderna över av förskolan och det 

finns möjlighet att avyttra andra förskolor (Sandö, Lunde och Frånö?).  

Kostnaden för att bygga om till förskola är under utredning. Åtgärden 

bedöms dock rimlig att göra. 
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 Ekonomiska effekter av att göra Grämestaskolan till en F-3-8.9
skola 

 

En förändring av Grämestaskolan till en F-3-skola får efter ca två (2) år en 

nettoeffekt ekonomiskt på minus 5 miljoner kronor.  

I beräkningen finns med att ca 75 % (=bedömd post) av personalvolymen 

blir kvar eller flyttas över till mottagande skola. Inga behöriga lärare 

kommer att sägas upp. Alla utbildade lärare behövs inom organisationen. 

Siffrorna ovan innehåller också minskad ledningsresurs och administration 

för den del som belastar förvaltningens budget.  

Siffrorna ovan saknar skolskjutskostnader. Skolskjutskostnaderna beräknas 

vara plus-minus noll då det inte krävs någon ändrad skolskjutsorganisation. 

Alla elever får plats på befintliga bussar. De merkostnader som idag finns för 

elever som åker till Grämesta från Kramfors uppväger de merkostnader i 

biljettkostnader som tillkommer för skolskjutsarna till Kramfors vid 

nedläggning.  Denna budgetpost finns på samhällsavdelningen.  

Lokalkostnaderna är exkluderade i beräkningen ovan.  

Om Grämestaskolan nyttjas till några förskoleavdelningar (de lägre 

våningsplanen) och F-3 (de övre våningsplanen) finns det möjlighet att 

avyttra förskolor (Lunde och Frånö?). Lokalkostnaden för Grämesta delas då 

mellan skola och förskola. 

Kostnaden för att bygga om till förskola är under utredning. Åtgärden 

bedöms dock rimlig att göra. 
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9 Förskoleklassen och grundskolan i framtiden 

 Om vi inte hade några skolor… 9.1

Med utgångspunkt i kända födelsetal/faktiska elever kommer här en 

beskrivning av framtidens behov av klasser per årskull. Antalet barn/elever 

per år är hämtat från folkbokföringen för förskolebarnen och med faktiska 

elevsiffror för våra skolor inkl. asylelever, samtliga hämtade den 15 mars 

2019. 

 

För barn/elever födda 2005 till och med 2018 räcker antalet elever till  

sju (7) klasser per år med ett snittantal elever på ca 25-27 elever per klass. 

Detta är dock ett hypotetiskt resonemang då vi har en skolstruktur att ta 

hänsyn till, men det säger något om hur vår organisation borde se ut för att 

vara en hållbar organisation både ur ekonomiska och kvalitetsmässiga 

aspekter.  

 Högstadieskolorna i framtiden 9.2

9.2.1 Förslagets förutsättningar 

1. Minskat elevunderlag med 100 elever på fem års sikt, därefter på 

samma nivå under överskådlig tid. Även befolkningsprognosen spår 

samma utveckling.  

2. Elevantalet fördelat på två högstadieskolor, en med fyra paralleller 

och en med tre paralleller håller under minst 10 år framåt.  

3. Svårigheter för nuvarande skolenheter att få en bra klassorganisation 

med för få elever per årskurs och upptagningsområde (Kusten och 

Älven). 

4. Svårigheter att rekrytera behörig personal till de mindre enheterna. 

5. Bildningsförvaltnings ekonomiska läge med ett budgetunderskott på 

ca 23 mkr att hantera. 

6. Kramfors kommuns ekonomiska läge med ett budgetunderskott på ca 

53 mkr att hantera. 
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9.2.2 Förslagets positiva effekter på verksamheten 

1. Stabil och hållbar högstadieorganisation med klasser på i snitt  

max 26-27 elever som ger möjlighet att göra olika stora klasser och 

att ta emot inflyttning. 

2. Genom att gå från tre till två högstadier frigörs ca 6 lärartjänster som 

kan användas till elever i behov av särskilt stöd och andra insatser 

som stärker elevernas möjlighet att nå målen i skolan.  

3. Elevhälsans professioner specialpedagog, skolsköterska och kurator 

kommer att kunna finnas på högstadieskolorna hos eleverna större 

delen av skolveckan. Tid som idag ägnas åt att resa kommer eleverna 

tillgodo i större närvaro. 

4. Studie- och yrkesvägledningen kommer att vara mer närvarande då 

de har färre skolor att hantera. Varje elev får mer tid. 

5. Pedagogerna får mer tid att sätta fokus på skolutveckling genom att 

det är fler vuxna som delar på de uppdrag skolan har.  

6. Möjligheten att få hållbara tjänster för pedagogerna med 

undervisning på en skola ökar. Enheterna kommer att klara av 

heltidsresan inom budgeterad ram. 

7. Skolornas ekonomi blir hållbar och de kommer att klara att hålla 

budget då elevpengen ger mer resurser till de skolor som blir kvar.  

 F-6-skolorna 9.3

9.3.1 Förslagets förutsättningar 

1. Minskat elevunderlag i Kramfors/Lundeområdet med 60 elever på 

sex års sikt.  

2. Eleverna i mellanstadiet ryms på Kramforsskolan som blir en tre till 

fyra-parallellig skola med goda möjligheter till bra tjänster och 

flexibla lösningar vad gäller olika elevgruppers behov. 

3. Med samma organisation på Skarpåkersskolan och Grämestaskolan 

med F-3 och med samma ledning kommer dessa skolor att samverka 

kring områdets gemensamma barn. 

4. Med att flytta in förskolan i Grämestaskolan som komplement till 

skolan blir det ekonomiska utfallet bara marginellt sämre än vid en 

nedläggning av hela Grämestaskolan.  

5. Svårigheter att rekrytera behörig personal till de mindre enheterna. 

6. Bildningsförvaltnings ekonomiska läge med ett budgetunderskott på 

ca 25 mkr att hantera. 

7. Kramfors kommuns ekonomiska läge med ett budgetunderskott på ca 

55 mkr att hantera. 
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9.3.2 Förslagets positiva effekter på verksamheten 

1. Stabil och hållbar organisation där Grämesta och Skarpåkern 

fungerar som systerskolor som gemensamt planerar verksamheten 

under en gemensam rektor och lämnar över sina elever i åk 4-6 till 

Kramforsskolan  

2. Bättre nyttjande av behörig personal. 

3. Elevhälsans professioner specialpedagog, skolsköterska och kurator 

kommer att kunna finnas på skolorna hos eleverna mer tid under 

veckan. Tid som idag ägnas åt att resa kommer eleverna tillgodo i 

större närvaro. 

4. Pedagogerna på Kramforsskolan och Skarpåkersskolan/Grämesta får 

mer tid att sätta fokus på skolutveckling genom att det är fler vuxna 

som delar på de uppdrag skolan har.  

5. Samverkan mellan Grämestas förskola och fritidshem vid öppningar 

och stängningar ger positiva effekter. Fler vuxna kan har mer av sin 

arbetstid under dagen då flest elever/barn är i huset. Samverkan ger 

kontinuitet för barnen/eleverna över tid.  

6. Samverkan mellan Grämestas förskola och fritidshem ger möjlighet 

för enheterna att klara av heltidsresan inom budgeterad ram. 

 

10 Förskolan i framtiden 

 Förslagets förutsättningar 10.1

1. Förskolans dyra och sårbara organisation med många en-

avdelningsförskolor. 

2. Svårigheter att rekrytera behörig personal till de mindre enheterna 

och där det också är svårast att erbjuda heltidstjänster till all personal 

– vilket är ett politiskt beslut att verkställa.  

3. Ökat tryck på förskoleplatser i Kramforsområdet. 

4. Möjligheten att bygga en fyra-avdelningsförskola på Vallen 

(Powerhouse) istället för ett nybygge. 

5. Med att flytta in förskolan i Grämestaskolan som komplement till 

skolan blir det ekonomiska utfallet bara marginellt sämre än vid en 

nedläggning av hela Grämestaskolan.  

6. Bildningsförvaltnings ekonomiska läge med ett budgetunderskott på 

ca 25 mkr att hantera. 

7. Kramfors kommuns ekonomiska läge med ett budgetunderskott på ca 

55 mkr att hantera. 
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 Förslagets positiva effekter på verksamheten 10.2

1. Fler enheter med flera avdelningar stärker möjligheten att erbjuda 

attraktiva tjänster och därmed ökar möjligheterna att få en stabil 

personalkår. 

2. Fler personal inom förskolans väggar ökar möjligheten att det finns 

kända vuxna för de barn som har störst behov av att ha en trygg och 

känd miljö kring sig. Detta är särskilt viktigt när det är 

sjukskrivningar och annan frånvaro och nya vikarier finns i huset. 

3. Grämestaskolan har ett strategiskt läge för förskoleetablering. 

4. Runt Powerhouse finns många stora och mindre företag att serva med 

kommunal förskoleverksamhet.  

5. Flera en-avdelningsförskolor har stort behov av underhåll, en del står 

inför stora åtgärder med bl a ventilation. Dessa pengar kan satsas på 

Grämestaskolan och Powerhouse istället (om förprojekteringarna 

visar att lokalerna fungerar som förskola till överkomliga kostnader) 

 

11 Förslag till beslut 

Utredningens sammanfattande förslag till åtgärder för att få till en mer 

ändamålsenlig organisation för att möta både framtida rekryteringsbehov och 

en allt tuffare ekonomisk situation är: 

1. Ytterlännässkolan läggs ner från hösten 2020. 

2. Grämestaskolan görs till en F-3-skola 

Besluten 1-2 behandlas i bildningsnämnden och går sedan vidare till 

kommunfullmäktige för beslut. 

3. Grämestaskolan kombineras med förskola från och med hösten 2020. 

4. Fortsatt projektering av Powerhouse på Vallen till en fyra-

avdelningsförskola. 

Besluten 3-4 behandlas i bildningsnämnden och går sedan vidare till 

kommunstyrelsen för beslut.  

  

 

  



Kramfors kommun 
Datum 

2019-05-02 
      

      
Sida 

40(110) 

 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0 

Bilagor 

Bilaga 1 – Antal invånare 1-19 år 

Nedan presenteras en tabell där antalet invånare per år redovisas. Statistiken 

är den officiella statistiken från den 28 februari 2019 från SCB.  

Födda år Ålder/årskurs 

ht-2019 

Antal i 

befolkningsregistret 

2018 1 år 166 

2017 2 år 186 

2016 3 år 182 

2015 4 år 175 

2014 5 år 177 

2013 Förskoleklass 170 

2012 Åk 1 162 

2011 Åk 2 176 

2010 Åk 3 160 

2009 Åk 4 183 

2008 Åk 5 172 

2007 Åk 6 182 

2006 Åk 7 194 

2005 Åk 8 166 

2004 Åk 9 213 

2003 Åk 1 gy 222 

2002 Åk 2 gy 195 

2001 Åk 3 gy 191 

 

De första tre månaderna 2019 föddes det 31 barn i Kramfors kommun. 

Uppgiften hämtad den 1 april från befolkningsregistret. 
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Bilaga 2 - Antal elever i Kramfors skolor just nu 

Den 15 mars 2019 var elevantalet i kommunens skolor följande: 

Siffrorna nedan inkluderar asylelever.   

Gymnasiet 

 IM Åk 1 Åk 2 Åk 3+4 Totalt 

Ådalsskolan 96 207 173 141 617 

Räddningsgymnasiet - 18 19 28 65 

Summa 96 225 192 169 682 

 

Högstadiet 

 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt 

Högakustenskolan 39 59 54 153 

Ytterlännässkolan 31 56 51 138 

Gudmundråskolan 98 109 121 328 

Summa 168 224 226 619 

 

Mellanstadiet 

 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt 

Högakustenskolan 18 22 20 60 

Ullångersskolan 15 12 10 37 

Nordingråskolan 7 12 14 33 

Docksta friskola 5 9 10 24 

Summa Höga kusten 45 55 54 154 

Bollstaskolan 24 24 27 75 

Nylandsskolan 16 20 18 54 

Summa Älven 40 44 45 129 

Kramforsskolan 76 76 75 227 

Grämestaskolan 15 12 18 44 

Summa Kramfors 91 88 93 271 

Summa Totalt 176 187 192 555 
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Lågstadiet + förskoleklass 

 F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt 

Högakustenskolan 17 14 14 14 59 

Ullångersskolan 8 11 8 14 41 

Nordingråskolan 11 6 8 13 38 

Docksta friskola 6 11 7 10 34 

Summa Höga kusten 42 42 37 51 172 

Bollstaskolan 29 31 24 26 112 

Nylandsskolan 15 16 20 17 68 

Summa Älven 44 47 44 43 178 

Skarpåkersskolan 70 72 70 69 281 

Grämestaskolan 12 13 11 18 54 

Summa Kramfors 82 85 81 87 339 

Summa Totalt 168 174 162 182 686 

 

Barn 0-5 år inom respektive skolupptagningsområde  

 f-19 

tom 

15/3 

0 år 

(f-

18) 

1 år 

(f-

17) 

2 år 

(f-

16) 

3 år 

(f-

15) 

4 år 

(f-

14) 

5 år 

(f-

13) 

Totalt 

f 13-

18 

Högakustenskolan 4 16 19 24 25 35 21 140 

Ullångersskolan 0 12 6 21 14 14 13 80 

Nordingråskolan 1 6 10 13 11 12 12 64 

Docksta friskola, 

uppskattning 

 

1 9 8 8 7 9 6 48 

Summa Höga kusten 6 43 43 66 57 70 52 331 

Bollstaskolan 3 23 31 20 26 24 22 146 

Nylandsskolan 1 13 23 8 26 12 17 99 

Summa älven 4 36 54 28 52 36 39 245 

Kramfors/Skarpåkersskolan 13 73 79 74 61 60 66 413 

Grämestaskolan 2 10 8 9 4 9 11 51 

Summa Kramfors 15 83 87 83 65 69 77 464 

Summa Totalt 25 162 184 177 174 175 168 1040 
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Grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gy Totalt 

Grundsärskola och 

gymnasiesärskola 
9 11 9 15* 44 

*varav 7 från Kramfors 

 

Asylelever den 15 mars 2019 

De flesta elever som är asylsökande enligt tabellen nedan kommer inte att bli 

kvar i Kramfors kommun. De som får uppehållstillstånd kommer att 

kommunplaceras och i Kramfors finns endast en plats kvar att kommun-

placera på för 2019. Kramfors har av staten tilldelats 10 platser för 

nyanlända under 2019. Det finns några som provar på att själva söka jobb 

och bostad men den andelen är få.  

 

Eleverna i tabellen nedan finns med i varje skolas siffror ovan! 

 Fsk-

klass 

Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt 

Högakustenskolan 1 2 1 5 9 

Ullångersskolan  1 1  2 

Nordingråskolan  2 0  2 

Summa Höga kusten 1 5 2 5 13 

Bollstaskolan 1 3 3  7 

Ytterlännässkolan    4 4 

Summa älven 1 3 3 4 11 

Skarpåkers-, Kramfors- 

och Gudmundråskolan 5 12 18 14 49 

Grundsärskolan  3   3 

Grämestaskolan 1 6   7 

Summa Kramfors 6 21 18 14 59 

Summa Totalt 8 29 23 23 83 
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Bilaga 3 – Elevströmmar Gymnasieskolan 

  

Elever 

folkbokförda i 

Kramfors som 

går på 

Ådalsskolan, 

Rägy och 

Nordvik inkl asyl 

Elever 

folkbokförda i 

Kramfors som 

går i annan 

kommun 

Elever på 

Ådalsskolan, 

Rägy o Nordvik 

från annan 

kommun 

VT 2019 503 158 183 

Gysär 10 3 5 

VT 2018 544 160 200 

Gysär 11 2 6 

VT 2017 542 174 194 

Gysär 10 1 9 

VT 2016 539 168 176 

Gysär 16 2 10 

VT 2015 

432 170 158 (ej 

Nordvik) 

Gysär 

21 1 7 (ej 

Nordvik) 
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Bilaga 4 - Antal elever i grundskolan 

Elevantalet är beräknat utifrån oförändrade upptagningsområden och antal 

skolor, beräknat utifrån kända barn/elever i skolorna och för de yngre barnen 

(0-5 år) utifrån antal barn i befolkningsregistret den 15 mars 2019. 

Elevantalet är sedan beräknat per läsår 10 år framåt för högstadieskolorna 

och så långt vi kan ha överblick för F-6 (barn födda t o m 2018 inräknat). 

Högstadieskolorna har med åk 6 i tabellen för att tydligt kunna se vad det 

skulle innebära elevmässigt om vi räknar med den årskursen till högstadiet. 

 

Högstadieskolorna 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Förskoleklass – åk 6 
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Bilaga 5 – Barn i förskoleålder 

Totalt i kommunen ser det just nu ut så här (15 mars-19): 

 0 år 

(f.18) 

1 år 

(f.17) 

2 år 

(f.16) 

3 år 

(f.15) 

4 år 

(f.14) 

5 år 

(f.13) 

Totalt 

f.    

13-18 

Summa totalt nu 163 186 177 175 176 168 1045 

 

Enligt befolkningsprognosen från 2016 såg prognosen ut så här: 

 0 år 

(f.18) 

1 år 

(f.17) 

2 år 

(f.16) 

3 år 

(f.15) 

4 år 

(f.14) 

5 år 

(f.13) 

Totalt 

f.    

13-18 

Summa totalt enl 

prognos 
173 174 179 179 174 163 1042 

 

Genom att använda befolkningsprognosens siffror kan vi skriva fram antalet 

barn i förskolan enligt följande: 

 0 år  1 år  2 år  3 år  4 år  5 år  Totalt 

0-5 år 

Totalt 

1-5 år  

2019 (födda 13-18) 173 174 179 179 174 163 1042 869 

2020 (födda 14-19) 175 178 178 182 181 177 1071 896 

2021 (födda 15-20) 176 178 180 179 183 183 1079 903 

2022 (födda 16-21) 175 179 181 181 180 184 1080 905 

2023 (födda 17-22) 173 178 180 181 182 181 1075 902 

2024 (födda 18-23) 170 175 179 181 181 182 1068 898 

2025 (födda 19-24) 167 172 176 179 181 182 1057 890 

2026 (födda 20-25) 163 169 173 176 179 181 1041 878 

2027 (födda 21-26) 160 165 170 174 176 179 1024 864 

  



Kramfors kommun 
Datum 

2019-05-02 
      

      
Sida 

49(110) 

 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0 

Bilaga 6 – Fristående enheter i Kramfors kommun 

Docksta Friskola är en grundskola med elever från 

förskoleklass till årskurs 6. Skolan har också ett fritidshem. 

Docksta friskola startade hösten 2013 och drivs av Docksta 

Friskola Ekonomisk Förening. Skolan har idag 59 elever 

och har 4 klassrum som är anpassad för B-form och kan ta 

emot fler elever än de har idag.  

Den kommunala förskolan ligger i samma hus vilket 

innebär att samarbetet mellan skola, fritidshem och 

förskola blir en naturlig del för eleverna och 

förskolebarnen.   

Docksta Friskolas ledord är respekt, trygghet, trivsel, 

glädje och kunskap.  Skolan har en helhetssyn på lärandet 

där alla sinnen får vara med, där teori och praktik går hand 

i hand.   

  

      

Föräldrakooperativet Järnstagården, Nordingrå, 

startade 1992.  

Barnomsorg för 1-5 åringar och Fritidshem för 6-12-

åringar.  

   

Järnstagården lyfter de demokratiska och ekologiska 

värden. Verksamheten är Grön Flagg-certifierad (Håll 

Sverige Rent). Kooperativet arbetar aktivt mot ojämlikhet, 

mobbning, förtryck, auktoritära beslut och passivitet. 

Föreningen är religiöst och politiskt obunden.   

   

Verksamheten har en förskoleavdelning med ca 14-

16 platser och en fritidshemsavdelning med ca 10-15 

platser.  

  

      

Smultrongläntan - Pedagogisk omsorg, startade 2017  

Barnomsorg för 1-5 åringar i Östby i Kramfors   

   

Utomhuspedagogik, sång & musik är några av 

verksamhetens kännetecken. Verksamheten är Grön Flagg-

certifierad (Håll Sverige Rent) och en Mullecertifierad 

verksamhet (Friluftsfrämjandet). Vi har stor erfarenhet av 

barn med NPF/AST och använder bildstöd och TAKK i 

vår dagliga verksamhet.  

   

Verksamheten har ca 8 platser.    

  

      

Dagbarnvårdarna Tryggheten, startade 2012.  

Barnomsorg för 1-5 åringar i Kramfors  

   

Lugna, små familjära grupper för barn med särskilda 

behov, infektionskänsliga barn och barn som behöver 

känna trygghet i den lilla gruppen. Hälsosam mat, frukt 

och grönt varje dag. Gruppen har en samlingslokal med 

egen utegård.   

   

Verksamheten har ca 30 platser (5 dagbarnvårdare)  
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Bilaga 7 – Medborgardialog 1 

Fyra medborgardialoger har hållits i den första omgången inom ramen för 

utredningen Kramfors förskolor och skolor i framtiden. 

 21 maj 2018 Lunde ca 40 personer 

 30 maj 2018 Kramfors ca 15 personer 

 25 september 2018 Bollsta ca 40 personer 

 27 september 2018 Ullånger ca 40 personer 

Med på dialogerna var förvaltningschef Ulrika Hurdèn och 

verksamhetscheferna Anki Johnson och Stefan Karlstedt, Nämndsordförande 

Thomas Näsholm samt rektorer/förskolechefer samt personal från 

verksamheterna. 

Vid mötet gick förvaltningschef Ulrika Hurdén igenom 

bakgrundsinformation till varför dialogerna hålls samt elevstatistik mm. 

Därefter genomfördes ett grupparbete där varje grupp fick processa farhågor 

och möjligheter med förändrad verksamhet för aktuellt område. 

 

Punkter att spegla i den kommande utredningen 

Utifrån de farhågor och möjligheter som lyfts vid medborgardialogerna i 

Lunde, Kramfors, Bollsta och Ullånger, tar förvaltningen med sig följande 

punkter att belysa i den kommande utredningen “Kramfors förskolor och 

skolor i framtiden”. 

1. Barnunderlag och elevunderlag i kommunens olika delar 

2. Behov av förskolor och skolor för den aktuella 

befolkningsprognosen, presenterade på ett likvärdigt sätt i 

kommunens alla delar 

3. Personalrekrytering, bemanning och tillgång till olika kompetenser ur 

ett barn/elevperspektiv 

4. Skolskjutsar, restider och skoldagens längd 

5. Förskolans och skolans uppdrag att leverera kvalitativ utbildning och 

undervisning i enlighet med läroplan och skollag 

6. Barnens och elevernas ”arbetsmiljö” – både den fysiska miljön och 

den psykosociala. 

7. Det fria skolvalet – vad innebär det? 

8. Vad kostar olika åtgärder? 

9. Styrkor och svagheter med små enheter kontra större enheter 

10. Hur kan förändring av upptagningsområdena påverka de olika 

skolorna i kommunen vad gäller antal elever, integration mm 

11. Hur få tillstånd ett flexiblare resursutnyttjande? 
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12. Tänk utanför boxen – vilka lokaler kan användas till vad? 

13. Hur bygger vi en skolorganisation för framtiden som säkrar likvärdig 

förskola och skola med god kvalitet för alla barn och elever i 

Kramfors kommun. 

14. Samhällsperspektivet – bygdens överlevnad. 

15. Är en nybyggnation av F-9-skola i Kusten (Ullånger) ett sätt att ena 

kustens byar i skolfrågan? 

16. I Kustenområdet finns en stor vilja att hitta lösningar men också en 

stor oro för att löften inte hålls. 

  



Kramfors kommun 
Datum 

2019-05-02 
      

      
Sida 

52(110) 

 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0 

Bilaga 8 – Medborgardialog 2 

Fyra medborgardialoger har hållits i den andra omgången inom ramen för 

utredningen Kramfors förskolor och skolor i framtiden. 

 12 november 2018 Lunde ca 30 personer 

 13 november 2018 Bollsta ca 75 personer 

 19 november 2018 Kramfors ca 20 personer 

 21 november 2018 Ullånger ca 120 personer 

Med på dialogerna var förvaltningschef Ulrika Hurdèn och 

verksamhetscheferna Anki Johnson och Stefan Karlstedt, Nämndsordförande 

Thomas Näsholm samt rektorer/förskolechefer samt personal från 

verksamheterna. 

Metod  

Alla deltagande medborgare fick vid dessa träffar möjlighet att reflektera 

kring vad som var barnets/elevens bästa utifrån fyra olika perspektiv:  

 barn/elev 

 föräldrar  

 personal 

 samhälle 

Deltagarna fick dokumentera genom att själva skriva ner sina tankar på stora 

samtalsdukar. Det fanns samtalsdukar utifrån barnens/elevernas ålder indelat 

i förskola, F-3, 4-6 och 7-9.   

Nedan finns en sammanställning av de mest tongivande synpunkterna per 

område.   

  

Lunde och Kramfors 

För barnen/eleverna är det viktigt med trygghet, kompetent personal och en 

bra arbetsmiljö. För de mindre barnen är det också viktigt med närheten 

(både till hemmet och naturen), en faktor vars vikt avtar med åldern på 

barnet/eleven.  

För föräldrarna är det viktigt med kompetent personal och trygghet för deras 

barn. Även här är det viktigt med närhetsperspektiv, men det avtar det äldre 

barnet/eleven blir.  

För personalen är det viktigt med kompetenta kollegor, en bra arbetsmiljö 

och tillräckliga resurser.  

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt med en lokal skola för bygden.  
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Bollsta  

Personal som är utbildad och fast är viktigt för barnet/eleven. Närheten och 

miljön likaså. Oro finns för stora elev-/barngrupper.  

För föräldrarna är det viktigt med närhet till skolan, oberoende av ålder. Det 

är även viktigt med utbildad personal som ger trygghet. Tryggheten och 

miljön är andra viktiga faktorer.  

För personalen bedöms det viktigaste vara kompetens hos kollegor. Mindre 

grupper ger bättre arbetsmiljö.  

För samhället är skolan viktig för attraktiviteten.    

  

Ullånger  

För barnet/eleven är det viktigt att skapa en trygg miljö med kompetent 

personal och tillräckliga resurser för att anpassa efter olika förutsättningar. 

Ullånger resonerar kring fördelar och nackdelar med större respektive 

mindre enheter. Här ser man att större enheter kan ge bättre förutsättningar 

att förflytta resurser, mer flexibilitet, socialisering, likvärdighet och mindre 

sårbarhet. Mindre enheter kan ge en större närhet till hemmet och bygden, 

mindre sociala problem och en upplevd större trygghet för barnen ju yngre 

de är.  

För föräldrarna är närheten till skolan en viktig faktor för livspusslet. Likaså 

kompetent personal och trygghet för barnen/eleverna. Även här diskuteras 

större och mindre enheter likt resonemanget under barnperspektiv.  

För personalen är det viktigt att de har många och kompetenta kollegor, god 

arbetsmiljö samt tillgång till de resurser som behövs för att skapa bra 

förutsättningar för lärande.  

För samhället är det viktigt med en skola i bygden för att skapa attraktivitet 

vilket skapar möjligheter till samarbeten samt inflyttning.  
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Bilaga 9 – Medborgardialog 3 

Fyra medborgardialoger har hållits i den tredje omgången inom ramen för 

utredningen Kramfors förskolor och skolor i framtiden. 

 18 mars 2018 Lunde ca 120 personer 

 20 mars 2018 Bollsta ca 250 personer 

 26 mars 2018 Kramfors ca 30 personer 

 28 mars 2018 Ullånger ca 70 personer 

Med på dialogerna var förvaltningschef Ulrika Hurdèn och 

verksamhetscheferna Anki Johnson och Stefan Karlstedt, Nämndsordförande 

Thomas Näsholm samt rektorer/förskolechefer samt personal från 

verksamheterna. 

Denna den tredje omgången medborgardialoger är vikt till att sammanfatta 

utredningsläget och ge tid att ställa frågor utifrån utredningens förslag.  

 

På varje ort har teknik gett möjlighet för den som vill att skicka in frågor via 

QR-kod. Nedan följer en sammanställning ortvis på de frågor som skickats 

in. De frågor som inte handlar om den aktuella utredningens område har 

plockats bort. Påståenden som inte varit frågor finns inte heller med. 

 

 

Lunde  

I Lunde var tyvärr inte ljudanläggningen så bra. Detta försämrade troligen 

möjligheten att höra frågor som ställdes i lokalen. Det fanns också en skepsis 

mot att använda tekniken då det upplevdes som en begränsning. Många 

använde dock möjligheten i alla fall.  

 

Nedan sammanfattas de frågor som skickats in. Likartade frågor har slagits 

ihop. Till höger finns kortfattade svar på frågorna.  

 

1 Varför vill inga politiker värna om 

landsbygden? Alla vill inte bo i stan. 

Politikerna har nog en annan bild av 

detta. Ställ frågan direkt till dem. 

2 Hur många barn är det rimligt att det 

ska vara i varje grupp? Det blir 

svårare att hitta ro i klassrummet i 

större barngrupper. Det kommer att 

bli svårare för läraren. Hur tänker ni 

kring detta? 

Målsättningen med utredningen är inte att 

klasserna ska bli större. Undervisningen 

ska bli bättre och då är läraren den enskilt 

viktigaste personen för elevens 

utveckling. 

3 Skarpåkersskolans matsal... har den 

verkligen den kapacitet som krävs 

för denna omfördelning? 

 

Det blir ungefär samma antal barn där 

2020 som det är nu. Dessutom kommer 

fem-åringarna, som nu är på 

Sidensvansen, inte att äta på 

Skarpåkersskolan längre.  

4 Hur tillgodoses elevers behov i stora 

klasser? 

 

Av en duktig lärare. Det är dessutom inte 

tänkt att klasserna skall bli större - antalet 

elever totalt minskar. Men självklart är 
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det antalet elever som finns i varje årskull 

som avgör hur stora klasserna till sist blir. 

Det är inget självändamål att maximera 

klassernas storlek. Det finns heller inget 

som säger att undervisningen blir sämre 

för att det är några fler elever i 

klassrummet  

5 Grämestaskolan är bra placerad, bra 

skola, och det finns behov av den, 

varför ens tanken att lägga ner?? 

 

Placeringen är bra, skolan är bra men 

skolans eget elevunderlag minskar till 60 

elever fördelat på 7 årskullar. Det är det 

enkla svaret.  

6 Efter ev sammanslagning, hur många 

elever är det planerat i varje klass på 

skarpåkern ? Och för hur många är 

lokalerna utformade ?  

Ungefär 24 elever som nu. Sidensvansens 

lokaler tillkommer. Skolans grundtanke 

var 20 elever per klass. Nu har 

klassrummen anpassats till 24 elever.  

7 Jag undrar varför man inte pratar om 

konsekvensen av stora barngrupper? 

Hur påverkar det barnens lärande 

och utveckling?  

 

Stora barngrupper är inte målsättningen 

med utredningen. Det finns även fördelar 

med större grupper då det genererar mer 

resurs. Men som sagt det kommer inte att 

bli större barngrupper framöver då 

elevantalet samtidigt går ner kraftigt. 

8 Vi har inte pratat om kvaliteten i 

skolan. Grämesta har många 

behöriga lärare och bra 

studieresultat. Varför ändra på det? 

Hur ser det ut med behöriga lärare på 

Kramforsskolan?  

 

Kramforsskolan har i dagsläget ungefär 

60% behöriga lärare. Målsättningen är att 

andelen behöriga lärare i alla skolor i 

kommunen bör öka.  

Men det finns ingen kritik mot kvalitetet 

på Grämestaskolan, tvärtom. Det är andra 

faktorer som denna gång styr - färre 

elever framöver.  

9 Kan man utöka Grämestaskolans 

upptagningsområdet så att 

Klockestrandsbarnen tillhör 

Grämesta? 

 

Det är teoretiskt möjligt. Målet med 

upptagningsområden är att det ger ett 

stabilt elevunderlag övertid till en skola 

och att det försörjer alla skolor i 

kommunen med elever. Det som stärker 

en skola försvarar alltså en annan. Det är 

som att lägga ett viktigt pussel. 

10 Barnen på Grämestaskolan älskar sin 

utemiljö, sitt byggande av kojor osv. 

Hur tänker man sig utveckla den på 

tex Skarpåkersskolan?  

Skarpåkersskolan har en alldeles ny och 

fin skolgård. Dessutom är skogen inte 

långt borta om man vill nyttja den. Det 

finns samma fina möjligheter att vistas 

ute på Skarpåkern.  

11 Skarpåkern, har en liten skolgård, 

hur tänker man där? Grämesta har en 

stor inspirerande skolgård som även 

kan användas i undervisningen. 

Se ovan 



Kramfors kommun 
Datum 

2019-05-02 
      

      
Sida 

56(110) 

 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0 

12 Vad blir vinsten av att lägga ner 

Grämesta när alla parametrar är 

inräknade? Pengar, miljö osv  

 

När det gäller pengar kommer det att 

redovisas i utredningen. Det rör sig om ca 

4-5 miljoner kr per år.  

Ambitionen är att alla våra skolor skall 

erbjuda stimulerande miljö och bra 

undervisning och utbildning. 

13 Fritidsverksamheten kommer ju då 

också att flyttas till Kramfors, vilket 

innebär att vårdnadshavare ska 

hämta inne i Kramfors. Ponera att 

man jobbar ex. på Sandö, så 

hämtningen inte kan ske "på vägen" 

hem... Det är en konsekvens som 

behöver diskuteras. 

Ja, det kan bli konsekvensen. Men så är 

det för alla som inte jobbar mellan hem 

och skola idag också.  

14 Powerhouse är totalt olämpligt för 

förskoleverksamhet. Snötakras, 

droppar in genom innertaket, 

ventilationen funkar inte, syrebrist, 

bussar och avgaser. Hur tänker ni att 

småbarn ska trivas i en sådan miljö? 

Stora bussar kör ju förbi där hela 

tiden p.g.a. bussgarage. Livsfarlig 

korsning i närheten. 

När förprojekteringen är klar och om det 

blir beslut på att bygga om Powerhouse 

till förskola, kommer alla dessa 

perspektiv att prövas. Förutom pedagoger 

kommer bl.a. Räddningstjänst och Miljö- 

och bygg att vara med i planering och 

utformning. 

15 I rapporten Kramfors förskolor och 

skolor i framtiden framkommer det i 

slutsatser 4.7. Behovet av skolplatser 

i centrala Kramfors kommer öka. 

Kommer alla barn få plats inne i 

stan? 

Kommunens mål är att ha 

barnomsorgsplatser där behoven finns. 

Därför finns planer på att utöka antalet 

platser i Kramfors.  

16 Varför är ingen personal från 

Grämesta med i framtidsgruppen? 

Den skola som berörs mest. 

 

Framtidsgruppen var en grupp som 

jobbade initialt. Den finns inte längre. 

Gruppen var sammansatt med tvärsnitt av 

personal från olika skolformer och 

rektorsområden.  

Framtidsgruppens uppdrag var att 

formulera hur framtidens förskola och 

skola bör se ut vad gäller antalet 

barn/elever osv. Gruppen hade inte i 

uppdrag att lämna förslag på 

organisationsförändringar. 

17 Kan man kombinera förskola, fritids 

och skola, F-6 på Grämesta? Bygga 

om och rusta upp lokalerna för att 

locka behöriga lärare? Kök och 

idrottsanläggning finns. 

Ja det kan man. Det finns med i 

utredningen att även vända på dessa 

idéer. 
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18 Förslag: Bygg om en del av 

Grämestaskolan så att Lunde 

Förskola kan flytta in och då kan 

skolan och förskola vara under 

samma tak. 

Utredningen tittar på detta. 

19 Varför har kommunen så få platser 

för personer med uppehållstillstånd? 

Där har vi mycket tillväxt som vi 

skulle kunna få? 

Det är staten som bestämmer antalet 

kommunplatser, inte kommunerna själva. 

20 Grämestaskolan har behöriga lärare 

och en välfungerande skola med 

nöjda barn och en kanon miljö både 

inne och ute. Varför vill ni ta våra 

behöriga lärare in till 

Kramforsskolan som är allmänt känt 

att den fungerar väldigt dålig och 

dessutom sitter alkisarna nere vid ån 

om dagarna och knarklangarna sitter 

i bilar utanför? 

Alla skolor skall ha behöriga pedagoger, 

nöjda barn och en bra ute- och innemiljö. 

Upplevs miljön osäker är det vårt 

uppdrag att ta tag i det.  

 

 

21 Vad är besparingen på att inte bygga 

den planerade förskolan kontra 

bygga om vallen? 

 

Ett nybygge för 4 avdelningar går på 

ungefär 16-18 miljoner. En 

ombyggnation är inte i närheten av de 

siffrorna.  

22 Hur ska vi kunna vara 

Kramforsambassadörer? 

 

Det finns mycket att vara stolta över! Det 

går bra att fortsätta vara stolta över både 

förskola och skola i vår kommun! 

23 Kan man byta kommun om 

Grämesta läggs ner? 

 

Som förälder har man rätt att söka skola i 

annan kommun men man får ordna 

skolskjutsen själv. 

24 Hur kommer det sig att det jobbar 

2575 på Kramfors kommun med sina 

18423 innevånare när det jobbar 

2575 i Upplands Väsby kommun 

med 45543 invånare? 

 

Vet inte var din siffra kommer ifrån men 

den stämmer inte. Inte ens om man lägger 

ihop antalet tillsvidare + vikarier kommer 

upp i den summan. Kommunen har ca 

1700 tillsvidareanställda med månadslön. 

Därtill knappt 300 visstidsanställda med 

månadslön (bl a vikarier). Man måste 

vara noga när man jämför siffror att det 

är samma urval för att kunna göra 

jämförelsen.  

25 Finns det en konsekvensanalys som 

tyder på att större klasser är bättre än 

mindre? 

 

Det finns forskning som stöder att mindre 

grupper är bättre och det finns forskning 

som stöder att klasstorleken inte 

påverkar. 

Men det finns säker forskning som lyfter 

fram läraren som den enskilt viktigaste 
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faktorn för våra elever.  Det är inget 

självändamål att öka gruppernas storlekar 

som ligger bakom men kommunen vill 

stärka sina möjligheter att vara attraktiva 

som arbetsgivare – kunna erbjuda 

heltidstjänster på en skola osv. 

26 Hur ska vi få folk att flytta till vår 

stora fina kommun när allt 

centraliseras? 

 

Allt centraliseras inte. En del i 

skolutredningen är att möjliggöra för 2 

hållbara högstadieskolor i kommunen på 

två olika orter. Det är inte att centralisera.  

27 Kommer klasserna delas upp när de 

ska placeras inne i Kramfors? 

 

Det är ett arbete som våra pedagoger och 

rektorer tillsammans får uppdraget att 

jobba igenom så det blir så bra som 

möjligt för våra elever. 

28 Kan ni garantera att klasser på 

Grämesta kommer att få fortsätta gå 

tillsammans? 

 

Se svaret ovan. Det är självklart att 

försöka hålla ihop elevgrupper som 

fungerar bra ihop men det är ett uppdrag 

för pedagoger och rektorer att jobba med. 

29 Upptagningsområden är väl ändå fel 

sätt att mäta på när det fria skolvalet 

finns? Ni tar ju bort alternativet till 

att välja skola när ni lägger ner 

skolor. 

 

Upptagningsområde=det område som hör 

till en specifik skola. Det är kommunens 

sätt att erbjuda alla tillgång till en skola.  

Det fria skolvalet= alla föräldrars rätt att 

söka till önskad skola. Det kan då 

innebära att man inte får skolskjuts.  

Kommunen har uppdraget att organisera 

antalet skolor i en kommun på bästa sätt 

ur pedagogisk, ekonomisk, social m fl 

aspekter. Det finns ingen lag som 

förbjuder skolnedläggning. Den rätten 

ingår i det kommunala självstyret.  

30 Vi efterfrågar personalens dialog. 

Personalen verkar ha fått munkavle 

och vågar inte svara på föräldrars 

frågor?  

 

Personaldialogerna kommer att finnas 

med i utredningen på samma sätt som 

medborgardialogerna. Det är ingen som 

lagt belagt någon personal med 

munkavle. Alla har rätt till sin åsikt.  

31 Så man kan säga upp eller tvinga 

lärare att flytta från Grämesta men 

inte från Kramfors?  

 

Samma regler gäller oavsett skola. 

Grundplaceringen av en lärare måste 

hanteras fackligt om arbetsgivaren vill 

flytta på en personal. Men om en skola 

upphör, upphör också jobben där och 

därmed har arbetsgivaren ansvaret att 

flytta personen till annan arbetsplats.  

32 Vem bestämmer över vilka orter som 

är upptagningsområde per skola? 

Det gör våra politiker via ett beslut i 

kommunfullmäktige. 

33 Har ni frågat våra barn här vad de Ja – deras dialog kommer också med i 
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tycker? utredningen. 

34 Varför lägger ni inte ner 

Bollstaskolan och skeppar de barnen 

till Nyland och Kramfors och sedan 

alla till Gudmundrå och Grämesta 

till Högakustenskolan på högstadiet? 

 

Bollstaskolan och Nylandsskolan är båda 

fullbelagda skolor. De ryms inte någon 

annanstans. Att ha en skolskjuts från 

Högakusten till Kramfors och en i 

motsatt riktigt gör det riktigt dyrt. Det 

måste finnas en genomtänkt skolskjuts-

organisation - annars blir det dyrt.  

35 Alla jobbar inte i Kramfors. Varför 

kan man inte hänvisa fler barn från 

stan till landsbygden? 

Antalet elever på Skarpåkern och 

Kramforsskolan är mer än fånga fler än i 

Grämesta. Det finns inte plats för dessa på 

Grämestaskolan. Skollagen säger att eleverna 

har rätt att gå i den skola som finns närmast 

hemmet den sk närhetsprincipen. Det är 

därför det inte går att bestämma att en del 

elever skall skjutsas till Grämesta istället. 

36 Hur kan man montera ned 

landsbygden? Utan landsbygd ingen 

tätort. 

Kommunen demonterar inte 

landsbygden. Kommunen säkerställer 

utbildning till alla elever i vår kommun.  

37 Hur kan man se välfärd om omsorg 

som kostnader. Satsa mer på ser 

kommer fler att välja och stanna. 

Eller vad tror ni.  

 

Självklart ska Kramfors kommun 

attrahera fler men kommunen måste 

förhålla sig till den faktiska verkligheten.   

Kommunens skatteintäkter skall räcka 

och därför måste politiken prioritera. 

38 Rikspolitiken säger att 

barngrupperna ska vara mindre hur 

ställer ni er till det?  

 

Det är en angelägen fråga. I dagsläget är 

det brist på förskoleplatser/lokaler och 

inte möjligt att skapa fler grupper.  

Sen kan man ha små grupper i den större 

förskolan! Det handlar om hur 

organisationen av vår verksamhet.  

38 Har ekonomin blivit så dålig så att ni 

måste hota skolorna? 

Skatteintäkterna räcker inte till längre. 

Politikerna måste prioritera. 

40 Kommer fritidsverksamheten att 

vara dimensionerad för fler barn? 

Var ligger den? Ska sexåringar åka 

ensamma i buss till skolan? Är det 

klimatsmart om föräldrarna ska åka 

till Kramfors för att hämta sina barn 

på fritids?  

Fritidsverksamheten dimensioneras efter 

det antal barn som söker den.  Det finns 

skolskjuts till skoleleverna från 

förskoleklassen men det finns ingen 

skolskjuts till och från fritids. Där har 

föräldrarna ansvaret att lämna och hämta. 

41 Vill ni att det ska bo barnfamiljer 

utanför centrum? Hur lockar man 

nya familjer att bosätta sig i 

Grämestaområdet? 

Här bidrar alla till ett gott rykte - både 

boende och kommun. Det är fortfarande 

inte långt till skolan för barnen i området. 

42 Kan Grämestaskolan också innehålla 

andra verksamheter? Något mer än 

skola? Arbetsplatser, mötesplatser, 

Ja, bara fantasin sätter gränser. Fler parter 

är välkomna att delta i denna process.  

Sen är kommunen tyvärr tvungna att se 
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samtidigt som skolan finns kvar? 

Tänka nytt och hitta intressanta 

exempel, inte bara titta på elevantal 

o ekonomi. 

till både elevsiffror och ekonomi. 

43 Kommer ni att gradera upp 

biblioteksverksamheten med 

bemanning?  

 

Det har nyss fattats ett beslut att minska 

biblioteksverksamheten med 1,5 miljoner 

i ram. Det är kulturens bidrag i dessa 

besparingstider.  

  

 

Bollsta 

I Bollsta var de tekniska förutsättningar i topp. Trots så många närvarande 

var det inga problem att höra vad som sas både från kommunens sida och 

från frågeställarna bland de närvarande. Även i Bollsta fanns ett stort 

motstånd mot att använda det tekniska upplägget med frågor via QR-kod. 

Dock skickades det in en del frågor och det är de som är grunden i denna 

redovisning. Många av frågorna nedan ställdes också i lokalen.  

 

1 Kramfors kommun har chefer & 

underchefer & mellanchefer till 

förbannelse. Hur många går att 

rationalisera bort för att täcka upp 

det underskott som finns idag? Om 

man tar för givet att varje chef 

kostar totalt minst 1 miljon per 

person inkl sociala avgifter?  

I den ekonomiska omställningen som 

Kramfors kommun behöver genomföra, 

kommer alla typer av tjänster ses över, 

även chefer och administration. 

2 Kommer inte klasserna bli stora i 

Kramfors om det blir nedläggning av 

Ytterlännäs? 

 

Det behöver det inte bli. Det är antalet i 

årskullen som avgör hur klassindelningen 

blir. Det är enklare att göra like olika 

klassstorlekar när det är fler elever. Då 

kan man ta hänsyn till olika elevers 

behov på ett bättre sätt.  Klassens storlek 

är inte lika viktig för elevens utveckling 

som en duktig pedagog. Det finns det 

forskning på. 

3 Hur har ni tänkt lösa undervisningen 

i syslöjd och hemkunskap för 

eleverna på bollstaskolan? Idag 

bedrivs den undervisningen på 

Ytterlännässkolan.  

Kommunen ser över det i nuläget och har 

stora förhoppningar att lösa det. 

4 För några år sedan fungerade det 

alldeles utmärkt med en 6-9 skola 

på Ytterlännäs. Vad har förändrats 

sedan dess som idag gör det 

"omöjligt"?  

Skollagen har ändrats. Förut fanns inga 

stadiet – nu delar skollagen in 

grundskolan i lågstadiet, mellanstadiet 

och högstadiet. Det finns mål att uppnå 

per stadium. Lärarutbildningen utbildar 

lärare till lågstadielärare, 
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 mellanstadielärare och ämneslärare för 

högstadiet. Sen finns det inte 

elevunderlag för tre högstadieskolor i 

kommunen längre.  

5 Om Bollstahallen skulle stänga, hur 

har ni tänkt att Ådalshallen ska 

räcka till för simundervisningen när 

dom inte kunde ta emot alla elever 

från Herrskog när deras simhall 

renoverades både en och två 

gånger? 

Det finns i nuläget inget förslag på att 

stänga Bollstahallen. Simkunnighet är ett 

mål inom idrottsämnet. Självklart 

kommer kommunen att se till att alla 

elever i kommunen får den 

simundervisning de behöver för att kunna 

klara av de momenten i idrottsämnet.  

6 Ett drygt läsår är kvar innan 

nedläggning för de elever som går 

på Ytterlännäs nu. Hur ser det året 

ut med behöriga lärare och en bra 

verksamhet?  

Ytterlännässkolan har lyckats rekrytera 

bra. Det finns förutsättningar just nu att 

ha en bra verksamhet under nästa läsår.  

7 De elever som i höst ska börja sjuan 

från Nyland/Bollsta -området, vad 

händer med dem? 

 

Ytterlännässkolan kommer att vara kvar 

läsåret 2019 – 2020. Sen finns det fria 

skolvalet även nu och det finns elever 

som väljer annan skola redan till hösten. 

8 Hur mycket kommer 

omorganisationen kosta? 

Ombyggnader av lokaler osv. 

 

Omorganisationens mål är att spara 

pengar. Kommunen minskar de årliga 

kostnaderna. Det kan bli frågan om 

smärre investeringar på befintliga lokaler 

men det är inga stora summor. 

Elevantalet i hela kommunen går ner så 

det behövs inte fler lokaler totalt. 

9 Varför är det bättre att flytta elever 

från Ytterlännäs till Kramfors, än 

vice versa? Uppenbarligen så 

sjunker elevantalet i Kramfors 

också? 

 

Antalet elever på Gudmundråskolan är 

mer än dubbelt så många som 

Ytterlännässkolan. Det finns inte plats för 

dessa på H-K skolan och 

Ytterlännässkolan. Skollagen säger att 

eleverna har rätt att gå i den skola som 

finns närmast hemmet den sk 

närhetsprincipen. Det är därför det inte 

går att bestämma att en del elever skall 

skjutsas till Ytterlännäs istället. 

10 Har man kollat på någon 

undersökning på hur hälsan både 

psykiskt och fysiskt kommer att 

påverka barnen från Nyland som 

måste åka skolskjuts alldeles för 

länge varje dag? 

Redan idag åker många elever skolskjuts 

och det fungerar. Det blir självklart en 

förändring för de elever som idag inte har 

någon skolskjuts alls men 

högstadieungdomar klarar att åka buss 

och passa tider.  

11 Vi valde att bosätta oss i en by Det är skolskjutsreglementet som gäller. 
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utanför Kramfors city, då vi inte ville 

att våra barn skulle gå i en skola i 

centrala Kramfors. Så om vi nu inte 

vill att våra barn ska gå i skola inne i 

Kramfors, ska vi bekosta deras resa 

till endera Sollefteå eller Herrskog 

eller är det något kommunen 

kommer bjuda på?  

 

För elever från Nyland kommer 

skolskjuts att ordnas till Herrskog och för 

de som skulle vilja välja Gudmundrå så 

går det redan idag bussar och det är också 

OK att välja det alternativet. För elever i 

Bollsta betalar kommunen skolskjuts till 

Gudmundrå. 

Kommunen har inte skyldighet att betala 

skolskjuts till annan kommun. 

12 Kommer beslut att fattas av 

kommunfullmäktige som i DN kallar 

Kramfors kommun för skithåla?  

Ett beslut om skolnedläggning är ett 

fullmäktigebeslut. 

13 Finns det någon planering kring 

solsidans gamla hvb-hem kopplat till 

behov av lokaler på Bollstaskolan? 

Efter ett beslut kommer en översyn av 

befintliga skolor att göras för att bedöma 

ev behov av kompletteringar framöver. 

14 Angående bussturer från Nyland 

mot Högakustenskolan. Kommer 

bussen fortsatt gå via Marieberg, 

Nyham, Köja? Tänker på restiden för 

berörda "resenärer". 

 

Skolbussturerna kommer att läggas upp 

utifrån del elever som skall åka och 

utifrån det skolskjutsreglemente som 

finns.  Turerna gås igenom årligen 

beroende på vilka elever som skall åka 

vart. 

15 Finns det inget annat än barnen att 

spara på? 

 

Dessa förslag är inte en besparing på 

barnen. Barnen ska få så bra undervisning 

som möjligt och då måste kommunen 

spara på  lokaler och inte personal. 

Välvärdsförvaltningen har ännu större 

besparingsbeting än vad 

Bildningsförvaltningen har så det är 

många som får känna av dessa 

besparingar.  

16 Varför inte skjutsa barn från 

Kramfors & till Bollsta istället? 

Varför måste alla ”förbättringar” 

som görs innebära att allt skall 

flyttas till Kramfors? 

 

Antalet elever på Gudmundråskolan är 

mer än dubbelt så många som 

Ytterlännässkolan. Det finns inte plats för 

dessa på H-K skolan och 

Ytterlännässkolan. Skollagen säger att 

eleverna har rätt att gå i den skola som 

finns närmast hemmet den sk 

närhetsprincipen. Det är därför det inte 

går att bestämma att en del elever skall 

skjutsas till Ytterlännäs istället. 

17 Varför är Kramfors kommun helt 

odugliga på ekonomi?  

 

Övertid har Kramfors kommun klarat 

budgeten. Det är de senaste åren det varit 

svårt att får debet och kredit att gå ihop. 

Det finns en rad omständigheter som 



Kramfors kommun 
Datum 

2019-05-02 
      

      
Sida 

63(110) 

 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0 

påverkat detta. Bl a har kommunen fått 

stora intäkter från migrationsverket, de 

intäkterna har minskat och kommunen 

har inte lika snabbt ställt om sin 

organisation. Det är den processen som 

startar nu.  

 

 

 

Kramfors 

I Kramfors ställdes inte så stora krav på ljudanläggningen då antalet 

deltagare var färre. Det blev ett samtal utifrån de frågor som skickats in via 

QR-koden med kompletterande frågor ställda direkt i lokalen.  

 

1 Hur mycket har kommunen sparat 

på föregående nedläggningar av 

skolor? 

Hur många av de pedagogerna finns 

idag i verksamheten?  

Denna fråga är svår att svara på. Det är ju 

några års sedan det var aktuellt och våra 

system tillåter inte en enkel sökning bakåt 

i tiden varför detta svar uteblir. 

2 Hur blir det med skolskjutsar om 

man väljer en annan skola än den 

som kommunen tilldelar en? Ex 

förälder väljer Gudmundrå istället 

för Höga kusten? 

Generellt gäller skolskjutsreglementet. I 

de fall där det går bussar förbi och det 

inte blir en fördyring för kommunen så 

får eleven åka med. 

3 Hur stora klasser är optimalt för 

elever/lärare enligt vetenskapliga 

undersökningar? 

 

Det finns forskning som stöder att mindre 

grupper är bättre och det finns forskning som 

stöder att klasstorleken inte påverkar. Men 

det finns säker forskning som lyfter fram 

läraren som den enskilt viktigaste faktorn för 

våra elever. Det är inget självändamål att öka 

gruppernas storlekar som ligger bakom 

utredningen- det är viktigt att stärka 

möjligheter att vara attraktiva som 

arbetsgivare – kunna erbjuda heltidstjänster 

på en skola osv. 

4 Kommer matsalen i Gudmundrå 

räcka till om 

Ytterlännäs/Bollstaelever skall till 

Gudmundrå, då Nylands skolelever 

ska till Högakusten? 

Ja. Det har varit fler elever tidigare som 

fått plats. Det krävs dock en bra 

schemaläggning av lunchen. 

5 Behövs det 

ombyggnationer/renovering i 

Gudmundrå/Höga kusten?  

 

Båda skolorna har underhållsbehov.  Båda 

skolorna klarar elevantalet på högstadiet. 

Därtill kommer en ökning av elevantalet 

på F-6 på Högakustenskolan. Planeringen 

för att använda lokalerna effektivt 

behöver bli bättre.  
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6 Kollar man något i kommunens 

korridorer om att spara ex säga upp 

personal/omfördela arbetet 

sinsemellan för att spara in på 

personal? 

Det pågår en översyn av hela 

bildningsförvaltningen. I denna kommer 

både ledning, administration samt andra 

stödfunktioner att ses över.  

7 Kan man nyttja Ytterlännäs till 

kommunens arbetsplats/ korridorer 

och bygga om kommunhuset till 

lägenheter då det verkar vara en 

brist då det byggs nytt (gamla 

bussgaraget) 

Idén skall inte förkastas men det låter som 

en mycket dyr förändring. Tror inte det 

går att räkna hem den ekonomiskt.  

8 Hur kan det år efter år efter år bli 

sparkrav för skolorna? 

 

Främsta orsaken är 

befolkningsminskningen som leder till 

lägre skatteintäkter. Det i sin tur leder till 

mindre pengar att göra bra verksamhet 

för.  

9 Hur kan man lägga en budget som 

man år efter år inte kan hålla? 

 

Det går inte längre att spara med 

“osthyveln” kommunen måste våga göra 

organisatoriska förändringar för att få 

långsiktiga förutsättningar för en stabil 

ekonomi.  

10 Har det någonsin varit icke sparkrav 

i skolor och varför var det så, kan 

man kolla på hur det kom sig och 

vad man gjort rätt då?  

Elevantalet har sjunkit i över 50 år. Det 

måste leda till att kommunen ser över 

organisation. Däremot vad varje elev får 

kosta krymper inte. 

11 Vad blir det för klasstorlekar på 

Gudmundrå och Högakustenskolan 

när Ytterlännesskolan läggs ner? 

 

Det ser ut som ett snitt på ca 25-27 elever. 

Men det går inte att ge ett generellt svar. 

Det beror på hur rektor väljer att 

organisera sin skola. Ibland är det bra att 

ha en stor klass för att också kunna ha en 

liten.  Denna utredning och översyn har 

dock inget som helst mål att klasserna ska 

bli större.  

12 Det är ganska stökigt på rasterna på 

Gudmundråskolan idag. Hur tänker 

ni kring det om det kommer fler 

elever?  

 

Fler elever ger en större budget och med 

det ökade möjligheter för elevhälsan och 

andra personalgrupper att stärka upp 

elevhälsoarbetet.  
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Ullånger 

I Ullånger skickades frågor in via QR-kod och en frågorna lästes upp och 

besvarades. Det kompletterades med frågor från deltagare i lokalen.  

 

 

1 Hur blir det med 4:e 

förskoleavdelningen i Ullånger samt 

nattis? 

 

Planering för utökning i Ullånger pågår. 

Samtidigt verkar barnkullarna nu gå ner 

så vilken lösning det blir är just nu oklart. 

2 Varför planers det för en 4-

avdelningsförskola i Kramfors 

istället för tidigare förslag om 8-

avdelningsförskola?  

Det har aldrig planerats för en 8-

avdelnings-förskola i Kramfors. Det har 

varit en 4-avdelnings hela tiden.  

3 Förskolechef Ulf Edlund sa att 

5:åringarna på Ullångers FSK skulle 

gå två år på Ullångers skola. Sen 

skulle en 4:e avdelning vara byggd 

på förskolan och 5:åringarna skulle 

flytta tillbaks. Hur går det med det?  

Planering för utökning i Ullånger pågår. 

Samtidigt verkar barnkullarna nu gå ner 

så vilken lösning det blir är just nu oklart. 

 

4 Vad händer med förskolan i Skog? Just nu planeras ingen förändring.  

5 Hur kommer det bli på denna sida 

av älven? Och var kommer det 

satsas Högakustenskolan eller 

Ullånger? 

Högakustenskolan 

6 På vilket sätt påverkas våra barn i 

Höga Kusten av besparingarna 

2019? 

 

Alla skolor påverkas av besparingar. 

Samtidigt som några större strukturella 

åtgärder planeras ses hela verksamheten 

över. 

7 Hur jobbar Kramfors kommun rent 

praktiskt med att vara en attraktiv 

arbetsgivare för befintlig 

skolpersonal och skolledare? 

 

Genom att skapa möjlighet till 

heltidstjänster på en enhet, vara med på 

tågen när nya utbildningsmöjligheter som 

arbetsintegrerad lärarutbildning erbjuds, 

jobba för långsiktigt hållbara lösningar.  

8 Hur lång restid är rimlig för elever i 

olika åldrar? 

 

Svaret finns nog i betraktarens öga. I vårt 

avlånga land finns det elever som åker 

mycket långt varje det. Det är inte att 

eftersträva. I det förslag som finns är nog 

den stora skillnaden för elever som 

tidigare inte behövt åka buss och som nu 

måste det.  

9 Går det att ändra på 

upptagningsområdena så att fler 

elever kan gå på Ullånger- och 

Nordingråskolorna för att minska 

Ja självklart är detta en möjlighet. Det är 

här viktigt att alla som har god 

lokalkännedom bidrar med sina tankar 

kring vad som är lämpliga gränser.  
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trycket i Skog? 

10 När dessa nedskärningar på lokaler 

är gjorda. Kan vi då räkna med att få 

en bra skola, där eleverna får de 

resurser som de behöver. Lämpliga 

elevgrupper, assistenter mm.  

Ja det är det som är kommunens målbild. 

En långsiktigt hållbar skola ur alla 

aspekter.  

11 Varför är aldrig vårt kommunalråd 

med på Medborgardialogerna? 

Fråga honom! 

12 HUR ska ni satsa på Höga 

kustenskolan? 

 

Skolan behöver en ansiktslyftning och 

mer långsiktiga lösningar för att möta ett 

ökat elevunderlag. Det handlar om att 

göra bra funktionella lokaler av de 

befintliga. Det är inte aktuellt med någon 

utbyggnad.  

13 Hur många skolor/elever ska 

drabbas av att kommunen gör 

dåliga affärer med Krambo och vart 

går gränsen för slöseri med 

skattepengar till ett bolag som 

överhuvudtaget inte är intresserad 

av att driva en bra skolpolitik utan 

bara försöker vinstmaximera på 

bekostnaden av eleverna ? 

Krambos hyror är inte oskäliga i 

förhållande till marknadshyror. Det är 

antalet kvadratmeter som är för mycket. 

14 Hur tänker man och tror sig kunna 

få behörigt ung personal till denna 

kommun om man ständigt jobbar 

för att lägga ner skolor i våra små 

byar? 

 

Vi ser att behöriga lärare söker sig till 

skolor där det finns behöriga lärare som 

kollegor. Ett större elevunderlag ger fler 

lärare på enskild skola och det ökar 

möjligheten till kollegialt lärande. 

Kommunen är aktiv i nya lösningar som t 

ex arbetsintegrerad lärarutbildning. 

Kommunens egna innevånare är 

kommunens bästa marknadsförare. 

15 När det gäller lärare med unik 

kunskap som är svår att hitta. Och 

för att de inte ska behöva jobba 

deltid eller resa mellan skolorna och 

hålla lektion. Har ni sett över hur IT 

hjälpmedel kan hjälpa att driva 

undervisning för de äldre eleverna? 

Tittar vi idag så finns det många 

lektioner inom skolor och kurser 

som drivs på distans. Både 

universitet och folkbildning. 

IT finns med som en möjlig lösning 

framöver. Det kan hjälpa oss att ge fler 

tillgång till lärares specialkompetenser. 

Det viktigaste just nu är att få en 

grundförutsättning för att kunna jobba 

vidare med detta – dvs ett bra nät och en 

bra grundutrustning i våra skolor samt 

kompetens på området. En lärare via länk 

eller annat IT-verktyg ersätter dock inte 

vuxnas närvaro i våra skolor.  
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16 Hur mycket är det rimligt att spara 

inom skolan när man kastar bort 60 

miljoner på onödig personal inom 

kommunen? 

Hypotetisk fråga. Vet inte vad 

frågeställaren avser med frågan.  

17 Varför kör man inte 

Grämestabarnen till 

Högakustenskolan, det måste vara 

lite närmare? 

 

Kramforsskolan är den skola där vi har 

mest utrymme. Det fria skolvalet kan 

göra att vårdnadshavare kan välja vilken 

skola man vill gå på. Skolskjutsarna går 

dessutom ”den andra vägen” och det 

riskerar att bli dyra skolskjutskostnader, 

men möjligheten finns. 
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Bilaga 10 – Digital medborgardialog 

Den digitala medborgardialogen publicerades i oktober 2018 och var öppen 

till 31 januari 2019. Totalt lämnades 21 svar på enkäten, varav fyra enkäter 

inte hade några kommentarer. Det var möjligt att lämna synpunkter till den 

pågående utredningen utifrån: 

1.Geografiskt område  

21 svar (av 21) 

 

 

 

2.Skolform  

19 svar (av 21) 

 

 

3.Andra synpunkter  

Nio (9) svar (av 21) 

 

 

Sammanfattning 

Lunde/Frånö 

 Öppna fler förskoleplatser i centrala Kramfors 

 Tillagningskök istället för frakt av mat ger bättre mat 

 Mindre klasser och fler skolor 

 Otryggt med personalbrist och bristen på utbildad personal 

 Funderingar över varför personal flyttar runt 

 Önskemål om att öppna upp för fler än 18 barn/avdelning mars- aug, 

bl.a. för att inskolningar ska spridas ut mer. 

 Ohållbart att behöva skjutsa en mil till förskolan – omöjligt att få 

ihop logistik och ekonomi 

 Det behövs lugn och ro i skolan – hur orkar personalen? Ett 

stressmoment för föräldrar när man inte vet vilka skolor som kommer 

att finnas om två år. 
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Älven 

 Orimligt kortsiktiga planer – tänk längre 

 Behåll Ytterlännäs-, Nylands- och Bollstaskolorna – gott 

elevunderlag och fulla förskolor 

 Om man blandar mellan- och högstadieelever kan det bli ett hårdare 

klimat. Viktigt med fritidspedagoger som kan ordna t.ex. 

rastaktiviteter 

 Vore bra om lågstadiet flyttar tillbaka till Kramfors och att låg- och 

mellan blir kvar på Bollstaskolan. 

 Det var en bra lösning när åk 6 var integrerad i Ytterlännässkolan 

 Behåll förskola och låg- och mellan i både Bollsta och Nyland. För 

tidigt med skolskjuts när barnen är små. Kan bli långa dagar och tar 

tid med skjuts vid t.ex. lämningar och hämtningar. 

 Vi behöver de skolor som finns – stabilt elevunderlag. Det leder ändå 

inte till någon förbättring. 

 Många elever i både Bollsta och Nyland. Nyland har 100% 

lärarbehörighet. 

 Vansinnigt förslag med F-6 vid Ytterlännässkolan. Kan funka som en 

6-9-skola. 4-9 är inte heller optimalt. 

 Ett brett område, stort geografiskt betyder långa restider 

 Stora barngrupper och stor bredd i ålder är inte bra. Enda rimliga om 

man måste välja är åk 6-9 

 Vissa förslag kommer att förstöra för barnen. Prata med berörd 

personal, bjud in föräldrar och lyssna 

 

Kusten 

 För låg personaltäthet i förskolan 

 Inte tillräckligt många fungerande vikarier 

 Stor skillnad i kvalitet mellan förskolorna 

 Små enheter ger tryggare skolgång för låg och mellan 

 Nedläggning av små F-6-enheter kommer att medföra utflyttning och 

minskad inflyttning. Vi kommer knappast att bo kvar om skolan 

läggs ned 

 Nordingrå behöver vara kvar för attraktiviteten och möjligheten för 

företagarna att bedriva turism. Försvinner skolan blir det mycket lång 

restid för de som bor ute i byarna. 

 Elever med särskilt behov måste få kosta. Se över kostnader för 

Krambo, kostenheten, skolskjutsar och IT 
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Bilaga 11 – Personaldialog Kramfors-Lunde grundskolor 

Under hösten hölls den första personaldialogen och i februari och mars 

månad 2019 hölls uppföljande personaldialoger på samtliga förskolor och 

skolor i Kramfors kommun. 

Med vid dialogerna var förvaltningsledningens personal och rektorer. 

Dialogerna utfick från det aktuella läget i utredningen Kramfors förskolor 

och skolor i framtiden med förslag om nedläggning av Ytterlännäs och 

Grämesta skolor samt några möjliga utredningsuppdrag. 

Ett grupparbete genomfördes där varje grupp fick processa farhågor och 

möjligheter med förändrad verksamhet utifrån ett elev- och 

personalperspektiv. 

 

Personaldialogernas medskick till den fortsatta utredningen från 

Kramfors/Lunde skolor: 

Följande Risker listades av grupperna vid grupparbetet under dialogerna: 

 Trångbott för både 

personal och verksamhet. 

Hur ser det ut med 

arbetsrum, förvaring när 

det blir fler elever och 

personal? 

 Om Grämesta kommer i 

mellanstadiet blir det 4 

parallellt, kan bli 

problematiskt. 

 Vem bekostar och 

genomför flytten? 

 Skarpåkern måste lösa 

problemet med förskolan 

först för att det inte ska bli 

trångt. 

 Det blir många barn på 

Skarpåkersskolan, långa 

resor till för små barn till 

båda skolorna 

 Orolighet bland 

personalen, vart ska jag 

jobba i framtiden? 

 Hur ska särskolan få plats 

på Kramforsskolan? Fler 

elever lär behöva fritids. 

Vart ska de rymmas? 

 Otrygga barn med stora 

grupper, elever med 

speciella behov. 

 Om Sidensvansen ska 

nyttjas för verksamheten 

på Skarpåkersskolan tror vi 

att det kan bli 

”utanförskap” 

 Det behövs översyn och 

renovering av lokaler om 

dessa förslag genomförs. 
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Följande möjligheter listades av grupperna vid grupparbetet under 

dialogerna: 

 Behöriga lärare, ökad 

flexibilitet på en stor skola 

att täcka upp för varandra. 

 Större likvärdighet i 

elevernas utbildning när 

det finns färre skolor. De 

elever som går på samma 

skola får likvärdig 

utbildning. 

 Få behålla skolformerna 

med låg och 

mellanstadium. 

 Förhoppningsvis bättre 

ekonomi och möjlighet till 

mer resurser i form av 

personal i verksamheterna.   

 Fler personal skulle kunna 

göra att man skulle kunna 

göra fler grupper med SvA 

och grupper för elever med 

särskilda behov. 

 

Utifrån Elevernas/barnens perspektiv har grupperna listat följande saker: 

 Otrygghet i stora grupper. Stress och oro 

 Barn på resande fot får längre dagar, vilket kan påverka 

studieresultatet.  

 Många barn/ elever tappar sin utemiljö.  

 Rörigt med många vuxna och barn. Många kontakter ska skapas, 

otrygghet. 

 Möjlighet till fler kompisar. Svårt att hitta egentid för enskild lek 

och lugn.  

 Vardagen kan försvåras för barn med särskilda behov eller barn som 

har svårt att söka kontakt. 

 Övergången mellan skolorna kan bli negativ. 

 Mer vuxennärvaro, fler ögon/öron som ser och hör. 

 

Utifrån Pedagogernas perspektiv, har grupperna listat följande saker: 

 Fler(?) behöriga lärare OM de väljer att följa med. 

 Större utbyte av kompentenser då mer personal blir behörig.  

 Arbetsmiljön. Arbetsbelastning. Stora klasser, arbetsrum(!)  

 Otrygghet för personalen på skolorna som flyttar. Fler personer ska 

samarbeta, arbetslagen måste omstruktureras. 

 Kollegialt samarbete i arbetslag. 
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 Olika skolkulturer (Grämesta och Kramfors, Grämesta och 

Skarpåkersskolan) ska mötas på lika villkor 

 Praktiska problem, klassrum, kapprum, skor. Grupprum som inte 

räcker till. 

 

 

Övriga synpunkter som grupperna vid personaldialogerna lyfte fram: 

 Sätta ut två baracker vid Skarpåkersskolan för att behålla 

gruppsammanhållning 

 Bygga en F-6 skola där Björknäs står och låt förskolan ta över 

Skarpåkersskolan.  

 Vad händer med grundsärskolan? Utrymmet är redan tajt och med 

mer barn behövs mer klassrum. 

 Att fundera en gång till på placering av förskolan, att ha en skola 

närmare Hällgumsgatan så eleverna har bättre tillgång till Bad, 

Latberget och skogen.  

 Varför ska grundskolan göra de stora besparingarna när de står för en 

liten del av förlusten i bildningsnämnden? 

 Varför flyr personalen grundskolan? Arbetsmiljön och förutsättningar 

behöver ses över. 

 Flytta Särskolan till Ytterlännesskolan 

 Tvålärarsystem för att göra kommunens skolor attraktiva för lärare 

att jobba, för att bättra på lärarbristen. 

  



Kramfors kommun 
Datum 

2019-05-02 
      

      
Sida 

73(110) 

 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0 

Bilaga 12 – Personaldialog Älven grundskolor 

Under hösten hölls den första personaldialogen och i februari och mars 

månad 2019 hölls uppföljande personaldialoger på samtliga förskolor och 

skolor i Kramfors kommun. 

Med vid dialogerna var förvaltningsledningens personal och rektorer. 

Dialogerna utfick från det aktuella läget i utredningen Kramfors förskolor 

och skolor i framtiden med förslag om nedläggning av Ytterlännäs och 

Grämesta skolor samt några möjliga utredningsuppdrag. 

Ett grupparbete genomfördes där varje grupp fick processa farhågor och 

möjligheter med förändrad verksamhet utifrån ett elev- och 

personalperspektiv. 

 

Personaldialogernas medskick till den fortsatta utredningen från  

Älvens skolor: 

Följande Risker listades av grupperna vid grupparbetet under dialogerna: 

 Svårt att rekrytera och behålla 

personal under tiden som 

skolan finns kvar. Elevtiden 

minskar vid större klasser. 

  Fler elever innebär att elever 

kan ”slinka undan” och 

riskerar bli uträknade. 

 Svårt att få folk att flytta till 

områden utan skola. 

 

 Arbetsmiljön blir sämre. Dels 

för lärarna men även för 

eleverna. Många elever är 

redan idag respektlösa mot 

lärarna. 

 Nedmontering av två 

samhällen, Bollstabruk och 

Nyland. Risk för nedläggning 

av sim och sporthall. Onödigt 

bussande av elever = negativ 

miljöpåverkan. 

 

Följande möjligheter listades av grupperna vid grupparbetet under 

dialogerna: 

 Större möjlighet att få 

heltidstjänster. 

 Större flexibilitet i 

undervisningen. 

 Större möjlighet att locka 

till sig behörig personal 

 Blir inte lika sårbart om någon 

blir sjukskriven. 

 Större möjligheter till 

heltidstjänster. 

 Ökad attraktivitet att söka sig 

hit.
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Utifrån Elevernas/barnens perspektiv har grupperna listat följande saker: 

 Längre restid för eleverna.  

 Längre skoldagar. 

 Skolkulturkrock.  

 Fördelen för eleverna är att de kan få större tillgång till behörig 

personal. 

 Möjlighet att skapa nya bekantskaper men vissa kan även försvinna i 

mängden. 

 Att de inte känner sig lika trygga. Stimmigare/oroligare på rasterna 

och på lektionerna.  

 Svårt för vissa elever som redan har det svårt att vistas i högstadiets 

miljö, att byta i åk 8 eller 9, till ny större skola. 

 För stora klasser och otrygg miljö som kan innebära att vi inte ser 

den enskilde elevens behov, vilket gör det svårt med 

individualisering.  

 Hög risk för försämrade studieresultat. Risk för utanförskap som kan 

leda till hemmasittning, ökat riskbeteende som kriminalitet, droger.  

 Ingen sporthall värd namnet på Höga Kusten skolan. Dålig utemiljö 

på Gudmundråskolan.    

 

 

Utifrån Pedagogernas perspektiv, har grupperna listat följande saker: 

 Osäkerhet och otrygghet innan omorganisationen är genomförd. 

 Stor risk för skolkulturkrock de första åren. 

 Att bli utan sitt jobb/arbetsplats där man faktiskt trivs i dagsläget.  

 Det blir ett lyft med bättre fysisk arbetsmiljö. 

 Personaler kanske söker sig bort från kommunen, skolan. Risk finns 

att lärare söker sig bort innan år 2020.  

 Ofrivillig flytt, kan hamna på en skola man inte vill jobba på. Tappar 

sina arbetskamrater.  

 Arbetsmiljömässigt sämre med stora skolor och stora klasser. 

 

 



Kramfors kommun 
Datum 

2019-05-02 
      

      
Sida 

75(110) 

 

 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0 

 

 

Övriga synpunkter som grupperna vid personaldialogerna lyfte fram: 

 Hela kommunen ska leva, även områden norr om Ödskurvorna 

 Ytterlännässkolan får betala för budgetunderskottet! Gör en 4-9 skola 

på Ytterlännässkolan. 

 Gör Ytterlännässkolan till en 6-9 skola 

 Även större skolor har problem att rekrytera. 

 Många har valt att bo på mindre ort och vill att deras barn ska känna 

sig trygga. Oroligt att ha barnen i stort samhälle. 

 Går förslaget igenom är det av yttersta vikt att arbetsgivaren lyssnar 

på personalens önskemål om placering 

 Kanske tillräckligt att slå samman högstadierna och låta låg och 

mellan vara som de är idag. 
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Bilaga 13 – Personaldialog Kusten grundskolor 

Under hösten hölls den första personaldialogen och i februari och mars 

månad 2019 hölls uppföljande personaldialoger på samtliga förskolor och 

skolor i Kramfors kommun. 

Med vid dialogerna var förvaltningsledningens personal och rektorer. 

Dialogerna utfick från det aktuella läget i utredningen Kramfors förskolor 

och skolor i framtiden med förslag om nedläggning av Ytterlännäs och 

Grämesta skolor samt några möjliga utredningsuppdrag. 

Ett grupparbete genomfördes där varje grupp fick processa farhågor och 

möjligheter med förändrad verksamhet utifrån ett elev- och 

personalperspektiv. 

 

Personaldialogernas medskick till den fortsatta utredningen från 

Kustens skolor: 

Följande Risker listades av grupperna vid grupparbetet under dialogerna: 

 Blir det trångt på 

skarpåkern? Hur ryms 

eleverna på skolgården? 

Följer det då normen på 

elevutrymmen på en 

skolgård? Lekutrymme för 

elever utomhus? 

 Grämesta: Framtida 

överbelastning i Kramfors. 

Längre restid några elever.  

 Ytterlännes: Hög 

belastning i Kramfors. 

Räcker lokalerna till? 

Längre restid för eleverna. 

 Inte lika attraktivt för all 

personal att jobba på en 

stor skola. 

 Svårt att se alla elever. 

 Kommunen: Tappar 

attraktiviteten. Vi är en 

landsbygdskommun men 

många människor som vill 

bo på landsbygden men 

närhet till staden. Risken är 

stor att om vi tömmer 

landsbygden tömmer vi 

kommunen.  

 Restid. Utarmning av vissa 

av kommunens centra. 

Låg- och 

mellanstadielokalerna på 

Högakustenskolan är för 

tillfället för få. 

 Fler barn svårare att se 

allas behov. Svårare för 

barn med särskilda behov. 

F-6 inkl fritids är redan 

idag för trångbodda.  

 Vi har idag för få toaletter, 

för få och för små entréer, 

trånga allmänna ut-

rymmen, brist på klassrum 

och grupprum. Matsalen, 

idrotten, parkering, 

personalutrymmen behöver 

också ses över 

utrymmesmässigt.  

 Behov av fler avdelningar 

på fritids. Stora arbetslag 
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är inte alltid positivt. 

Utemiljön behöver ses 

över. 
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Följande möjligheter listades av grupperna vid grupparbetet under 

dialogerna: 

 Att vi får behålla skolan. 

Utbyggd och renoverad 

skola ger bättre arbetsmiljö 

för alla. Positivt att 

högstadiet får en parallell 

till, mindre skört bättre 

dynamik. 

 Högakustenskolan skulle 

må bra av en till parallell. 

Fler heltidstjänster och 

färre ambulerande lärare.  

 Förhoppningsvis kommer 

ekonomin att kunna gå 

ihop bättre med satsningar 

på både personal och 

lokaler.  

 Färre ambulerande 

personal. 

 Ekonomisk vinst med 

förslagen 

 Förskolorna får större 

avdelningar och bättre 

lokaler. 

 Större möjlighet att nyttja 

personalens kompetens 

bättre. 

 

 

Utifrån Elevernas/barnens perspektiv har grupperna listat följande saker: 

 Ju större enheter desto svårare att eleverna blir sedd. 

 Långa bussturer för en del elever. 

 Kompetens hos sina lärare 

 Möjlighet för alla att hitta kompisar 

 Större skolor större problem, lättare att försvinna i mängden. Risken 

att inte bli sedd.  

 Fler kompisar i samma klass. Risken finns att segregationen ökar 

och den naturliga förmågan att söka kompisar i andra åldersgrupper 

minskar. 

 Mer resurser med större enheter. - Längre skoldagar. Viktigt att HK-

skolan 7-9 kan behålla två dagar något kortare för elevernas 

välmående. Ev. bättre dynamik med 3 än 2-parallellt högstadium. 

 Mentorer på plats. 

 För barn med särskilda behov är större grupper inte bra. För små 

grupper är inte bra. Vi behöver bygga om utemiljön.  
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Utifrån Pedagogernas perspektiv, har grupperna listat följande saker: 

 Om skolor slås igen, kommer då personal att sägas upp? 

Arbetsplatser och personalrum är både för små och saknas. Kommer 

tid att ges för att anpassa till detta? Psykiskohälsa och mer stress. 

 Möjlighet till större andel behörig personal. Fler som arbetar på 

skolan heltid. Mentorer på plats. 

 Större arbetslag med fler kompetenser. Längre resor till arbetet. 

Större skolor ger möjlighet till att renodla klasserna till en årsgrupp 

istället för att ha t.ex. en klass 1-3 och 4-6. 

 Plus: Slippa ambulera, färre ämnen. Kanske fungerar internet i alla 

lokaler. 

 Minus: Det finns behörig personal som vill jobba på landsbygden i en 

mindre skola. De kanske drar vidare till andra kommuner. 

 Större möjlighet till samarbete 

 Kompetens på rätt plats. 

 I värsta fall större klasser. 

 

 

Övriga synpunkter som grupperna vid personaldialogerna lyfte fram: 

 Risken finns att ombyggnationer eller nybyggen kostar mer än vi har 

råd med. Exempelvis Nylandskolan räknar vi som relativt ny. Nu 

kostar det mer pengar att anpassa för ny verksamhet.  

 Det är viktiga politiska beslut som måste tas med mycket stort ansvar 

för kommunens bästa. 
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Bilaga 14 – Personaldialog Kramfors-Lunde förskolor 

Under hösten hölls den första personaldialogen och i februari och mars 

månad 2019 hölls uppföljande personaldialoger på samtliga förskolor och 

skolor i Kramfors kommun. 

Med vid dialogerna var förvaltningsledningens personal och förskolechefer. 

Dialogerna utfick från det aktuella läget i utredningen Kramfors förskolor 

och skolor i framtiden med förslag om nedläggning av Ytterlännäs och 

Grämesta skolor samt några möjliga utredningsuppdrag. 

Ett grupparbete genomfördes där varje grupp fick processa farhågor och 

möjligheter med förändrad verksamhet utifrån ett elev- och 

personalperspektiv. 

 

Personaldialogernas medskick till den fortsatta utredningen från 

Kramfors-Lundes förskolor: 

Följande Risker listades av grupperna vid grupparbetet under dialogerna: 

 Mer anonymt i relationerna 

mellan vårdnadshavare och 

personal. Större smittorisk 

bland barn och personal 

 Högre ljudnivå, buller 

 Spontaniteten försvinner 

 Stora barngrupper är inte 

idealet sett ur barnets 

utveckling och lärande, 

oavsett ålder.  

 Lokalerna på Sidensvansen 

har de kapacitet att inhysa 

Grämesta F-3?  

 Kan det vara försvarbart 

ekonomiskt att bygga om 

Grämesta till förskola?  

 Segregering " vi och dom" 

kultur.  ( Ytterlännes-

Gudmundrå) 

 Otrygga barn med stora 

grupper. Lokaler är i behov 

av renovering och på 

Skarpåkerskolan är det 

trångbott. 

 

 

 

Följande möjligheter listades av grupperna vid grupparbetet under 

dialogerna: 

 . Fler kamrater att välja på. 

Större lokaler och 

förhoppningsvis bättre 

anpassade för förskola. 

 Förskolor får tillbaka sina 

femåringar.  

 Mer utbildade lärare. 
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Utifrån Elevernas/barnens perspektiv har grupperna listat följande saker: 

 Otrygghet i stora grupper. Stress och oro 

 Barn på resande fot får längre dagar, vilket kan påverka 

studieresultatet.  

 Många barn/ elever tappar sin utemiljö.  

 Rörigt med många vuxna och barn. Många kontakter ska skapas, 

otrygghet. 

 Möjlighet till fler kompisar. Svårt att hitta egentid för enskild lek 

och lugn.  

 Vardagen kan försvåras för barn med särskilda behov eller barn som 

har svårt att söka kontakt. 

 

Utifrån Pedagogernas perspektiv, har grupperna listat följande saker: 

 Svårare med information. Svårare att se barnen, att få närhet när de är 

så många.  

 Beslut ska passera många innan de kan tas. 

 Möjlighet att passa varandras barn för reflektion. 

 Tyngre arbetsbelastning när det blir stora grupper.  

 Lång arbetsprocess innan man får ihop personalgruppen. 

 

Övriga synpunkter som grupperna vid personaldialogerna lyfte fram: 

 ryms inte hela Grämestaskola i Kramforsskolans lokaler?  

 Vart ryms fritidsverksamheten i dessa förslag? 

 Om förslaget går igenom så ska det vara väl anpassat både för små 

barn och personal.  
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Bilaga 15 – Personaldialog Älven förskolor 

Under hösten hölls den första personaldialogen och i februari och mars 

månad 2019 hölls uppföljande personaldialoger på samtliga förskolor och 

skolor i Kramfors kommun. 

Med vid dialogerna var förvaltningsledningens personal och förskolechefer. 

Dialogerna utfick från det aktuella läget i utredningen Kramfors förskolor 

och skolor i framtiden med förslag om nedläggning av Ytterlännäs och 

Grämesta skolor samt några möjliga utredningsuppdrag. 

Ett grupparbete genomfördes där varje grupp fick processa farhågor och 

möjligheter med förändrad verksamhet utifrån ett elev- och 

personalperspektiv. 

 

Personaldialogernas medskick till den fortsatta utredningen från  

Älvens förskolor: 

Följande Risker listades av grupperna vid grupparbetet under dialogerna: 

 Matsalen på Gudmundrå är för 

liten om en hel skola kommer 

in.  

 Miljöpåverkan, 

trafiksäkerhetssynpunkt och 

bussförbindelse (långa dagar 

för eleverna). För stora 

barngrupper.  

 Blir inte så attraktivt för en 

barnfamilj att bo här om 

skolorna och förskolorna inte 

fungerar. 

 Förslag nr 2: blir långa resor 

för eleverna, längre dagar. 

Stora klasser. Byarna dör ut, 

risk att folk flyttar från 

samhällena här då allt ska 

centraliseras till Kramfors. 

 Hur funkar det med gympasal, 

badhus osv finns det möjlighet 

för alla att ha sina lektioner?  

 Miljön, om man ser till 

luftföroreningar mer bussar? 

Extrakostnader med fler 

bussturer, barnen ska ju kunna 

komma hem efter skolan och 

inte behöva vänta kvar i staden 

innan man kan åka hem.  

 Förskolan behöver vara lugn, 

trygg och vara en bra grund 

för barnens fortsatta 

utveckling och deras fortsatta 

skolgång i högre ålder. 

 Större enheter, ger fler ytliga 

relationer/kontakter mellan 

barn-personal, barn-barn, 

personal-föräldrar och 

personal-personal. 

 Risker finns att personal söker 

sig till andra jobb och att färre 

söker sig till vårt jobb. 

 För stora grupper/enheter. Hur 

kommer kostnaden att se ut? 

Blir det verkligen besparingar.
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Följande möjligheter listades av grupperna vid grupparbetet under 

dialogerna: 

 Om förskolan flyttar in i 

Bollstaskolan får man tillgång 

till gymnastiksal, matsal, 

bättre och roligare utegård, 

träslöjd och ett rum till 

vilorum med tillgång till vila 

under dagen. Barn med 

handikapp får mer möjligheter, 

mer yta och lättare att ta sig 

fram. 

 Att det möjligen finns 

behöriga lärare. 

 Bättre möjlighet eventuellt 

med behöriga lärare? 

 Behöriga lärare. Förskolan får 

större och fräschare lokaler 

och en matsal. 

 Bättre arbetsmiljö 

 

 

 Utifrån Elevernas/barnens perspektiv har grupperna listat följande 

saker: 

 Stora barngrupper/klasser vilket alla barn inte klarar av. Finns inga 

lekområden eller inhägnande skolgårdar (Ytterlännesskolan har 

järnvägen, busstationen och ån bredvid skolan). 

 Negativt med långa dagar, större grupper, tröttsamt att vara i stora 

grupper hela dagen. Lättare att bli mobbad, hamna i fel gäng.  

 Stressig miljö, hög ljudvolym där många barn ska samsas på ett 

område.  Barnen behöver en trygg miljö.  

 Barnen får långa skoldagar där skolskjutsar till och från skolan tar en 

stor del av deras vardag.  

 Vi har svårt att finna några fördelar ur sjukdoms-/ekonomi-

/miljösynpunkt, varken för barn eller personal. 

 

 

Utifrån Pedagogernas perspektiv, har grupperna listat följande saker: 

 För förskolans del är det ett lyft med större och fräschare lokaler och 

en matsal, bra närområde med nära tillgång till skog. Man kan 

samarbeta lättare mellan avdelningarna.  

 Svårare att hantera större grupper/klasser. Finns då behöriga lärare? 

Får personalen större ansvar då? Kanske blir fler sjukskrivningar.  

 Hur ska vårt yrke bli mer attraktivt så som det ser ut nu och som det 

verkar bli i framtiden? Vi behöver fler som vill utbilda sig.  

 

Övriga synpunkter som grupperna vid personaldialogerna lyfte fram: 
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 Kommer kräva mycket jobb, tid och nytänkande. Förskolepersonalen 

ska vara delaktig, och en högre lön. 

 Lokalerna är inte anpassade för andra åldrar.  

 Kramfors kommer inte att bli en attraktiv kommun för inflyttning.  

 Personal i skolan kanske kan vara ambulerande? Exempelvis språk, 

kemi. 

 Kanske tillräckligt att slå samman högstadieskolorna och låta låg-

mellan skolorna vara som de är idag 
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Bilaga 16 – Personaldialog Kusten förskolor 

Under hösten hölls den första personaldialogen och i februari och mars 

månad 2019 hölls uppföljande personaldialoger på samtliga förskolor och 

skolor i Kramfors kommun. 

Med vid dialogerna var förvaltningsledningens personal och förskolechefer. 

Dialogerna utfick från det aktuella läget i utredningen Kramfors förskolor 

och skolor i framtiden med förslag om nedläggning av Ytterlännäs och 

Grämesta skolor samt några möjliga utredningsuppdrag. 

Ett grupparbete genomfördes där varje grupp fick processa farhågor och 

möjligheter med förändrad verksamhet utifrån ett elev- och 

personalperspektiv. 

 

Personaldialogernas medskick till den fortsatta utredningen från 

Kustens förskolor: 

Följande Risker listades av grupperna vid grupparbetet under dialogerna: 

 Kostsam ombyggnation av 

Grämestaskolan till 

förskola. Högre 

busskostnader pga. längre 

resor. 

 Personalomflyttningar. 

 Förslaget att göra om 

Grämestaskolan till 

förskola, riskerna där är att 

lokalerna är svåra att ha en 

övergripande överblick i, 

det blir långa avstånd och 

en spridd verksamhet.  

 Stor risk för bristande 

kommunikation i 

arbetslagen p.g.a. 

lokalernas utformning. 

Högt i tak och stora rum 

ger risk för väldigt höga 

ljudnivåer som kan vara 

till nackdel för både barn 

och vuxna.  

 

 

 

Följande möjligheter listades av grupperna vid grupparbetet under 

dialogerna: 

 Fördel att slå ihop skolor 

är att klasserna blir rena 

årskullar vilket kan skapa 

högre kvalité på 

undervisningen, dock 

krävs fortfarande 

lärartätheten.  

 Fördelen att Grämesta blir 

en förskola är den 

fantastiska utemiljön som 

finns.  

 Sammanslagningar kan ge 

fler behöriga lärare. Färre 

enavdelningsförskolor ger 

besparingar.  

 Besparing på taxikostnader 

för utkörning av mat.  

 Personalomflyttningar.
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Utifrån Elevernas/barnens perspektiv har grupperna listat följande saker: 

 Större utbud för eleverna att hitta kompisar i större grupper.  

 Fler behöriga lärare.   

 Längre resor - längre skoldagar.  

 Utifrån barnen kan de förlängda restiderna vara förödande. Tidigare 

mornar p.g.a. längre resväg och längre väg hem kan medföra en allt 

för stor energitjuv som i sin tur påverkar resultaten negativt.  

 Även elevernas fritid kan få stort lidande vilket kan sätta negativa 

spår i både psykisk och fysisk hälsa.  

 

Utifrån Pedagogernas perspektiv, har grupperna listat följande saker: 

 För små enheter är sårbara för personalen vid tex frånvaro (sjukdom, 

ledighet, möten mm) ur barngrupp. Likväl som för stora enheter är 

svåra att kommunicera och genomföra förslag/projekt mm i. 

 Större arbetslag med fler kompetenser. Längre resor till arbetet. 

Större skolor ger möjlighet till att renodla klasserna till en årsgrupp 

istället för att ha t.ex. en klass 1-3 och 4-6. 

 

 

Övriga synpunkter som grupperna vid personaldialogerna lyfte fram: 

 Viss oro finns att det blir personalneddragningar i och med 

sammanslagning. 

 

 

 

 

 

 

  



Kramfors kommun 
Datum 

2019-05-02 
      

      
Sida 

87(110) 

 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0 

Bilaga 17 – Elevdialog – Bollsta, Nyland och Ytterlännäs 

En elevdialog genomfördes på Bollstaskolan, Nylandsskolan och 

Ytterlännässkolans årskurser 4-7. 140 elever har svarat på enkäten. 

 

De frågor som ställdes var följande: 

1. Vilken skola går du på? 

2. Vilken årskurs går du i? 

3. Om Ytterlännäs läggs ner och Bollstaeleverna går till 

Gudmundråskolan och Nylandseleverna går till Högakustenskolan. 

Vilka fördelar ser du med detta förslag? 

4. Om Ytterlännäs läggs ner och Bollstaeleverna går till 

Gudmundråskolan och Nylandseleverna går till Högakustenskolan. 

Vilka nackdelar ser du med detta förslag? 

5. Är det något annat som du vill säga som vi ska tänka på? 

Samma person från bildningsförvaltningen (Charlie) har besökt samtliga 

klasser och informerat om varför frågorna ställs och svarat på frågor 

eleverna haft vid frågetillfället. Frågorna är besvarade via Forms, ett 

enkätverktyg med styrd behörighet så inga andra än eleverna i målgruppen 

kunnat svara på frågorna. Eleverna har svarat digitalt på frågorna. 

Sammanställningen nedan är direkt hämtat från elevernas svar.  

 

1. Vilken skola går du på? 

 
 

 

2. Vilken årskurs går du i? 
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3. Om Ytterlännäs läggs ner och Bollstaeleverna går till 

Gudmundråskolan och Nylandseleverna går till Högakustenskolan. 

Vilka fördelar ser du med detta förslag? 

 

 "Inga" 

 Inga 

 Nej 

 Ingaaaaaaa 

 Nej 

 Inget 

 Ingaaaaaaa 

 Vi får mer utrymme att jobba 

i. 

 Inget 

 Inget 

 Det är inte bra  

 Man får på en skola längre 

bort. 

 Inga. 

 Ekonomin blir bättre  

 Inga... förutom att man kan 

bygga te.x en galleria. Nöjes 

park dreamhack istället för 

ytterländes 

 det är inte bra  

 "Det är bra men det är lite 

jobbigt " 

 1.jag känner några i 

gudmundråskolan 

 Inget satan om de läggs 

ner!!!!!!!!!!!!!!! 

 Jag ser inga fördelar 

 Jag känner några i Kramfors så 

jag har ju några vänner. 

 Det är bra förslag men jag vill 

helst gå på ytterlännäs skolan i 

sjuan åttan och nian 

 "Dåligt 

förslag............,,,,,,,,1�😡😡😈

👺😿😭�" 

 Inga  

 Subway mer affärer ä närmare 

inget annat 

 Att åka buss och gå i kramfors 

och det är roligare där än i 

bollsta sen kan man äta på 

subway...... 

 "Jag bor i kramfors  

 Då behöver jag inte betal för 

buss  

 Behöver inte vakna tidigt  

sleba  att ser Nylands barn  

 Gundmåndra har bättre lärare" 

 Inga  

 Inga ;-; 

 Inga alls 

 Ingett 

 Inga 

 Att trefa nya personer  

 Inga 

 "Man slipper vara ute på 

rasterna, Man får ha 

telefonerna, Hörde att 

gudmundrå är en av den bästa 

skolan i Sverige så det känns 

bra/Lättande." 

 Subway varje dag 

 Inget 

 Inga  

 Inga 

 Inget 

 Kanske att man får mer vänner 

 Efter som jag bor i väja så 

spelar det nästan ingen roll 

men jag vill helst gå på 

gudmundrå för fördelarna blir 

att det är närmare tilla alla 

saker tyda affärer 

 "Dåligt" 

 "Inget" 

 Jag kan cykla till mamma och 

faster och till hästen och 

galerian och masa anat 

 Inte så många.men en sak är 

bra gudmundro skolan är bra 

 Inget 

 De ä vell bra 

 Man har mer kompisar i 

kramfors o på raster kan man 

på i krsmfors i och gå till 

faraor😍😂 o atta pannkaka  
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 Det blir längre att åka och det 

bilr mer utsläpp.super dåligt 

för naturen. 

 Jag ser inga fördelar med detta 

 Jag tycker att det är betra att 

gå på gudmuntroskolan för att 

det blir mer rolig 

 Inget 

 Jag ser inga fördelar med 

detta. 

 Då kan man gå till olika äfärer 

istället för att bara gå till 

Coop.Då kan man bygga andra 

saker istelet för skolan. 

 De blir roligt o gå inkramfors 

då kan man gå till farmor o äta 

pannkaka😂 

 Jag ser inga broblem med det, 

jag kan åka med min 

pappa...Bra alltså 

 Att man förhö  inte göra 

leksa.. 

 Jag tycker det låter bra 

 Jag vet inte�   

 Inget 

 Det finns ett fik i närheten.   

Roligt att byta skola 

 Det är roligt att byta skola. För 

jag har gått på den här skolan i 

4 år. 

 Att när vi kommer till 

högstadiet så vi kommer få 

ytterlänes med nyland och vi 

får mindre skolor som man 

ville så vi inte ha 10 för man 

ville ha 8 skolor  och vi får 

träfa  gammla kompisar man 

får större skola man får mer 

saker att göra. 

 Inget 

 Ingenting 

 Inget 

 "Inga fördelar." 

 Fler lärare på andra skolor  

 Ja,jag tror att jag ska börja på 

högakustenskolan om 

Ytterlännäs läggs ner. 

 Bra 

 Inga fördelar 

 Mer lärare  

 Fler utbildade lärare  

 "Inget " 

 Inget bra 

 Inget 

 Lärarna räcker till 

 "Får träffa mina kompisar" 

 "Inget bra" 

 Bra men inte bra 

 Inget  

 Jag har en fördel att gå i 

kramfors 

 Jag har en fördel att gå i 

kramfors 

 "Jag tycker det inte blir bra" 

 Jag bor närmare 

högakustenskolan 

 Inga åsikter 

 Fler behöriga lärare på 

högakustenskolan och det käns 

tryggare. 

 Det blir närmare för mig som 

bor i bollsta 

 Inget  

 Inget 

 "Jag ser inga fördelar" 

 Fler behöriga lärare  

 Inget 

 Inget  

 Ingen fördel 

 Nej 

 Man har en möjlighet att att få 

bättre skola enligt mig 

 "Jag får många kompisar med 

mig. 

 Betre skolgård betre lärare." 

 Jag vet inte 

 Jag tycker det är bra att 

ytterlännäs läggs ner. De 

senaste åren har det inte vart 

några bra lärare och det har 

inte varit möjlighet att det ska 

finnas stöd för barn som har 

haft lite svårare i vissa ämnen. 

Ytterlännäs har framstått som 

en av kramfors kommuns 

värsta skolor. Om jag hade 

vart en förälder till ett barn 

hade jag inte vilja att dom 

skulle gått på ytterlännes. 

 Nej 
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 Bussturerna blir kortare och 

det är bättre för miljön det blir 

mindre bensin kostnader. 

 Ser inte någon fördel. 

 Inget 

 Inget  

 Jag tycker det är bra att dom 

lägger ner ytterlännäs. 

 Bussarna går kortare turer och 

de är bättre för miljön och 

mindre bensin kostnad. 

 Kommunen skulle fått in mer 

pengar med tiden som skulle 

kunna gå till skolor eller andra 

saker som kommunen behöver 

lägga mer pengar på. Lärarna 

på ytterlännes skulle kunna gå 

till de andra skolorna då om 

skolan lagts ner (höga kusten 

och gudmundrå). 

 Ingentig är riktigt bra med det. 

 "Fördelar enligt mig är att vi 

kan få bättre utbildning och 

fler behöriga lärare." 

 Man har möjlighet till bättre 

utbildning eftersom det 

kommer finnas fler behöriga 

lärare. Skolkgården på 

ytterlännes är inte bäst och 

iallafall högakustenskolan har 

en bättre. 

 Fränt 

 Den stängs 

 "Det blir närmare för mig" 

 Inga 

 Ingenting 

 Att man får gå på en bättre 

skola med bättre lärare 

 Att man får nya vänner, 

kanske en bättre skola" 

 Inget" 

 Inget speciellt 

 De finns inga  

 det finns inga 

 Ingen 

 Inga 

 Ingenting  

 Vet inte  

 Vet ej 

 Man får nya vänner 

 Man träffar nya vänner 

 Det fins inga för delar 

 Antar att det kostar bra mycket 

att hålla en skola uppe så man 

hade nog sparat pengar med att 

lägga ner ytterlännes  

 Ingenting 

 Klasserna kommer att bli 

mindre än ifall både bollsta 

och Nyland är på samma 

skola. 

 Klasserna kommer att bli 

mindre än ifall man är både 

Bollstaeleverna och 

Nylandselevrna på samma 

skola.  

 Nya vänner kanske bättre 

skola bättre lärare 

 J 

 Fördelarna är att kommunen 

kärnar på det. Ekonomin 

förbättras i komunen 

 Klasserna kanske blir mindre? 

 

4. Om Ytterlännäs läggs ner och Bollstaeleverna går till 

Gudmundråskolan och Nylandseleverna går till Högakustenskolan. 

Vilka nackdelar ser du med detta förslag? 

 

 "Allt" 

 Allt 

 Att man ska åka buss 

 Allt 

 Ja jag får inte gå på ytterlännes  

 Trågkit 

 Allt 

 Det blir lägre att åka till 

skolan. 

 Allt 

 Bollstaelverna måste åka buss 

till kramfors då  

 Allt 

 Jag vill gå till ytterlännäs. 
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 Jag får inte gå med mina 

kompisar i Nyland.Jag känner 

nästan inga i kramfors.Jag får 

inte gå i skolan jag velat gå i 

sedan jag var litet.Om 

ytterlänes stängs så förlorar vi 

en till byggnad i Bollsta.och 

mycket mer.Det blir en tom 

lokal som många säkert 

kommer vandalisera. 

 Man måste lära sig andras 

elevers namn och visa karnse 

är blyga 

 "Mamma och pappa kan inte 

skjutsa mig till kramfors  

varjedag och vi har inte råd 

med busskort." 

 "Allt " 

 Att vakna på morgon  

 Jag måste åka buss till skolan. 

 Ja allt är dåligt! Vill fasen ny 

åka buss! O inte gå i kramfors 

heller!!!!!!!!!!!! 

 Jag har inga vänner där och 

jag inte gå hem jag får inte gå 

med mina Nylands vänner 

man har inga planer för 

ytterlännäs 

 Vi får inte gå med våra vänner 

i Nyland och när det är rast 

kan man inte gå hem! Vi 

måste åka buss varje dag 

istället för att cyckla eller gå 

till skolan! 

 Det är bra förslag 

 INGA... 

 Man måste åka bus och vakna 

tidigare 

 Jag kan inte gå dit och jag 

känner mindre folk 

 Att gå upp tidigare för att 

hinna med buss och måste 

stressa sen hur det blir med 

busskorten. 

 I have to wake up earlier and 

walk to the bus station 

 Till mig gör det ingen man till 

de som bor i bollsta de komma 

behöver vakna tidigt 

 Inga  

 Jag vill inte gå i Kramfors och 

mer  

 Allt 

 Allt de är hemskt, dåligt, man 

blir mobbad där, allt är fel 

 Ja alla barn som ska börja/gå i 

ytterlännes måste kliva upp å 

gå till bussen   

 Att gå där 

 Vi måste åka 1mil  

 "Att jag måste vakna varje dag 

typ en timme tidigare för att 

hinna med bussen, Det är typ 

allt." 

 Måste gå upp tidigare, man 

blir bara stressad, och vi måste 

börj på en ny skola och detta 

förslag är sämst!!! 

 Jag vill inte gå där för att jag 

har hört så många dåliga saker 

där 

 Det blir långa bussresor 

 Man behöver passa bussen, 

vänja sig vid en ny skola och 

de som sett fram emot att gå 

på ytterlännäs får inte gå där 

 Allt  

 Att vi aldrig kan bli riktiga 

vänner med nyland 

 Jag vet inte några nackdelar 

 Bra 

 Det blir längre bussresor  

 Inget  

 Det är längre väg att åka. 

 Vi måste åka buss.  

 Bussarna kommer bli kronglig 

 Kan kan i te cykla till 

skolan😭 

 Inget späsielt 

 Många barn på skolan.  

 Att vakna tidig 

 Det blir längre att åka och det 

blir mer utsläpp. SUPER 

DÅLIGT FÖR NATUREN! 

 Jag vill inte åka buss. 

 Då blir det tomt.Och det blir 

tråkigare. 

 Man kan inte cykla till skolan 

o då måste man åka buss 

 Inga 



Kramfors kommun 
Datum 

2019-05-02 
      

      
Sida 

92(110) 

 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0 

 Att man inte lera sig om 

skolan 

 Då får vi store skola 

 "Man måste kliva upp mycke 

tidigare och det blir bara 

krångligare med bussen� 

 Det blir stressigt på 

morgonen😩😩😩😩😩😩😩😩
�" 

 Det blir längre att åka det 

släpper ut mer utsläpp.super 

dåligt för naturen. 

 Jag moste åka buss längre. 

Kan inte gå hem.moste träffa 

gammal fiende. 

 Jag måste åka buss längre. Jag 

gillar inte att åka buss. 

 Att vi kommer bli  väkta i 

vanliga fal  och att banen på 

ytterlänes kommer åka buss så 

läne  och jag kan inte gå hem 

till mamma man kan inte var 

med kompisar som bor nära 

man kanske inte göra 

aktiviteter som är nära om man 

flytar😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

😢😢😢😢 sad life  

 Långt att åka 

 Vi har längre till skolan.Alltså 

länge buss åkning,dåligt för 

miljön om man åker buss dit 

på morgonen och hem. 

 Det är långt  

 "det blir längre turer till och 

från skolan.och det är dåligt 

för miljön. Och jobbig för alla 

skolelever." 

 Att det är länger till skolan 

med buss 

 Inget 

 De blir längre att åka 

 Det blir längre turer till och 

från skolan. Alltså dåligt för 

miljön och jobbigt för 

eleverna. Alla skulle vara 

trötta och lära sig mindre på 

grund av att de måste kliva 

upp så tidigt. 

 Det blir för långt  

 Längre till skolan 

 "Varför vi kanske ska bytta 

skola är. 

 Om jag inte har skolsjus så 

kan jag inte gå i skolan för det 

är för långt." 

 För att man ska inte åka långt 

varje dag  

 Typ mina föräldrar jobbar mot 

kramforshållet då om jag går 

på högakustenskolan då om 

jag blir sjuk eller gör illa mig 

då tar det långtid för de att 

komma fram för tänck om det 

är jätte allvarligt. 

 "Det blir längre att åka till 

skolan 

 Och vissa har inte möjlighet 

att skjutsa sina barn ditt" 

 1 skola mindre 

 "Lång resa" 

 Komma till en ny skola 

 Inget jag tycker bara att de inte 

känns bra  

 Det blir fler bussar 

 Miljön blir Sämre fö att det 

blir mer bussar 

 Att mina föräldrar jobbar i 

kramfors så om man måste åka 

till herrskog tar det bara jätte 

lång tid för mig att komma 

hem 

 Vi bryter kontakten med vissa 

kompisar 

 Det blir mer bussar och då blir 

miljön sämre 

 Jag tycker man borde få välja 

vilken skola man vill gå på 

och om man väljer att söka till 

skolan man inte hör till ska 

man endå få någon slags 

skolskjuts. 

 Det blir för långt att åka buss 

 Det blir längre att åka för mig 

och vissa splittras med sina 

kompisar. 

 Att det tar mycket längre tid 

för att åka till kramfors eller 

höga kusten. 

 "Man åker mycket längre.  

 och man kommer hem senare" 
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 Jag tycker att man borde ju få 

gå på en skola som är nära en 

så att man inte måste åka buss 

så länge och att vi vet ju inte 

om vi får någon skjuts till 

Högakustenskolan eller 

grämestaskolan eftersom inget 

är ju bestämt så om vi får byta 

skola kanske vi inte ens har 

skjuts till och från skolan. 

 det blir  längre  att åka hem  

 Det kommer ta längre till 

skolorna 

 "Långt till skolan" 

 Nej 

 Jag tycker det är konstig skola 

i kramfors det är dom som 

röker snusar 

 Det tar längre tid att åka buss. 

 Man får åka buss ganska länge 

 Att det är oklart på hur det blir 

med bussar mm 

 "Miljön -längre resa" 

 De barn som bor långt ifrån 

skolorna som gått på 

Ytterlännes skulle haft längre 

busstur till skolan. 

 Att man inte skulle kunna 

välja själv. 

 "Långt till skolan" 

 Jag kommer inte till fotbolls 

träningar som jag älskar och 

blir svårt om jag går till höga 

kusten kommer jag byta lag så 

måste  gå på Gudmundrå  

 Nej 

 Nästan allt är en nackdel med 

att nylandsbor går till 

högakusten. 

 Barn som bor långt ifrån 

skolorna som innan gått på 

ytterlännes skulle haft längre 

busstur/biltur till skolan och 

några elever kanske måste 

sluta med sina 

fritidsaktiviteter. 

 Buss turen blir längre, jag och 

säkert andra känner inte riktigt 

igen högakusten så väl. 

 Skolskjutsen från Bollsta, 

Nyland, och Prästmon är det 

längre vägväg till 

Högakustenskolan och från 

Högakustenskolan, och de som 

har fritidsaktiviteter som jag 

som spelar Handboll så kanske 

misssar man en del träningar 

och man kanske får åka flera 

bussar och kanske kommer att 

komma försena till 

lektionerna. Om man inte kan 

få skjuts tilll skolan t.ex om 

man inte har fått sitt busskort 

så måste ju föräldrar, 

släktingar eller kompisar 

skjutsa eleven elller eleverna 

till skolan och då förbrukar 

man bensin/diesel och det 

kostar mer för de som skjutsar 

barnen till och från skolan. 

 Mer bussning kommer leda till 

större påfrestningar på miljön. 

Mer bensinkostning. Vid 

högakustenskolan finns det 

ingen affär som typ Coop man 

kan gå till. 

 Coolt 

 Inga 

 "Tapar visa kompisar " 

 Att klassen kan splittras och 

det är inte bra 

 Att man precis har skaffat nya 

vänner och sen splittras man 

och eftersom jag gick på 

bollsta så flyttas jag isåfall till 

gudmundrå och jag vill inte gå 

där för det pågår mobbning 

där. 

 Längre bussturer 

 Längre bussturer 

 Allt 

 Det hade vart mindre bra om 

jag hade behövt flytta skola i 9 

pga betyg ändringar o så 

 Att vi splittras för man har ju 

vänner från nylandseleverna å 

viss från bollsta hänger ju bara 

med nylandeleverna å de blir 

ju sad 

 alla vi splittras för man har ju 

blivit vänner men dem i bollsta 

och nyland och de blir sad 
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 Miljön för att alla ska åka buss 

 Det är att alla blir tvungen att 

åka buss, att klasserna splittas, 

skolan kommer bli jätte stor 

med många elever,  

 Bussar blir dyrare för dem som 

bor långt bort och måste åka 

buss varje dag 

 Vet inte  

 Det är längre till skolerna, man 

kan tappa några av sina vänner  

 Längre resa till skolan, större 

klasser 

 Det blir för många elever på 

Högakustenbron och 

gudmundrå. 9:ornas slutbetyg 

påverkas genom nyalärare osv. 

Klasser/vänner splittras. 

Blivande 7:or måste byta skola 

2 gånger om de inte byter på 

en gång. Att byta skola kan 

vara väldigt jobbigt och 

stressigt.  

 Att klassen blir splittras och 

man måste åka längre 

 Det tar länger tid att åka buss 

foör många och folk kanske 

inte känner sig säker med att 

byta skola 

 De tar min skåp och det blir 

mycket ijudnivå   

 Man kommer splittras med sin 

klass och att alla från Nyland 

kanske inte vill åka till 

högakustenskolan. 

 Man kommer att splittras med 

sin klass och att Nylands 

eleverna ksk inte vill åka till 

Högakustenskolan och 

detsamma för bollsta eleverna. 

 Förlora sina gamla vänner, åka 

buss och vissa tycker att det är 

läskigt att åka buss eller att 

man mår illa, att man behöver 

vakna tidigare och det gör 

eleverna mycke mer trötta och 

okoncentrerade på vad man 

lärs sig osv.  

 Att man åker längre till skolan 

och det är svårt att komma in i 

skolan om man är ny och att 

hitta vänner. 

 Vi på skolan kanske måste gå 

skilda vägar. Det kan vara lång 

busstid för vissa. De som går i 

8.an och 9.an måste lära känna 

nya lärare vilket kan ta flera år 

för vissa. Det blir många 

elever på gudmundro/ 

Högakustenbron skolan. Man 

måste fixa busskort till många 

fler elever än innan. Eleverna 

som har lång buss tid kommer 

inte att ha samma tid till 

tillexempel fritidsintressen och 

linkade pga att den mesta tiden 

kommer att gå till skolan och 

bussturerna vilket kan leda till 

stress.  

 Att det blir färre skolor, 

bökigt, kanske splittras från 

sin klass 

 

 

5. Är det något annat som du vill säga som vi ska tänka på? 

 

 "Fuck yo" 

 Vet inte 

 Jag vill säga att jag vill från 

klass 6an til 9an så är bra  

 No 

 Stäng inte ner ytterlännes 

skolan 

 Nej 

 No gud pls no no noooooo 

 Avståndet till skolorna. 

 Stäng inte ner Ytterlännes  

 Nej 

 Att vi var i bollsta skolan  

 Öppna en ny skola. 

 Att ni ska öppna ytterlänes om 

ni stänger den!!! 

 Inte stänga yterlenes skolan 

!!!!!!!!!!!!!!! 

 Att jag VILL gå på ytterländes 

och slippa kliva upp tidigare 
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åka buss och måsta slänga i 

mig maten. 

 Stäng inte ner ytterlännes 

skolan!!! 

 "Vi hoppas att bollsaskolan ätt 

inte stänga" 

 Stäng inte ner ytterlänes!!!!!!!! 

 Inte lägga ner skolor 

 Jag har inte lika många vänner 

där och jag hade känt mig mer 

ensam 

 Näää! 

 "Nej" 

 "JAG VILL ATT NYLAND 

OCH BOLLSTA SKA VARA 

EN SKOLA. FÖR ALTID....." 

 Att jag inte vill att skolan ska 

lägga ner 

 Nej 

 Hur det blir med busskorten 

och när man ska fylla på kortet  

 Nej 

 Bättre skola mat .tack 

 Noop 

 Nopee 😂 

 Att alla elever får det väldigt 

jobbigt att komma till en helt 

ny skola och förslagen total 

suger! 

 Ha som de är allt är bra som 

de är 

 Att ytterlännes ska vara kvar! 

 Låt mig gå på ytterlänes till 9 

an 

 Nej 

 "Att alla ska få hamna med 

sina vänner, Asså tänk om du 

hamnar i nån A klass och din 

bästa vän i nån B klass? 

Hemskt! 

 Snälla låt mig hamna med min 

bästa vän�" 

 Tänk på att vi kommer bara få 

de jobbigare på en helt ny 

skola och detta förslag suger. 

 Ja att det blir jätte långa 

bil\bussresor och att det blir en 

stor förändring för oss  

 Jag vill inte börja på 

gudmundrå skolan � 

 Att vissa inte har skjuts till 

gudmundrå 

 Det blir så dåligt med bil och 

buss resorna och det blir en 

stor förändring för oss det 

måste ni täcka på 

 Att anställa brätte lärare på 

ytterlännes  

 Anställ behöriga lärare 

 Nej 

 Det blir mycket avgaser 

 Inget 

 Att behålla lärarna. 

 Det blir mycke avgaser.  

 "Läg i hop Nyland o Bollsta i 

yterlenes" 

 om yterlänes lägger ner å de 

river så vill jah ha en cykel 

ramp. För de e tråkit i 

bollsta❤�😂 

 Att när bussarna åker så kan 

de hämta upp barnen i väja 

också. 

 Maten måste bli bättre 

 Nej 

 Utsläpp är dåligt för naturen! 

 Drabbar det bussbarna mer än 

förut? Påverkar det miljön?  

 Att bygga not istelet för skolan 

som gör Bollsta  spesielt. 

 Om då river yterlänes så vill 

jag ha en cykelram 

där😂❤�� 

 Nej... 

 Jag vet vell inte 

 Att alla barn får bestema en 

lek var på idrten  

 Vår textil slöjd och HK  

försvinner om ni tar bort 

ytterlänes👎� 😡 

 Inget? 

 Att man måste åka buss i en 

timme. 

 Inet 

 En buss som går dit direkt 

 Inget 

 Jag vill inte att ni ska lägga ner 

någon skola.  

 Ha kvar ytterlännes och 

nyland skolan. 
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 Jag vill inte att skolorna ska 

lägga ner 

 Nej 

 Nej 

 Ha kvar Ytterlännes och 

Nylandsskolan. 

 Inget  

 Inget 

 Stäng inte några skolor 

 I 

 Man ska täncka på att vissa 

barn har föräldrar som jobbar 

långt bort från den skola man 

måste gå på om någon skola 

läggs ner. 

 Att alla barn ska har rätt till att 

få skolskjuts till den skolan de 

går på 

 Kortare skol bus resa 

 Vet inte  

 Nej 

 Jag tycker att ni inte ska göra 

någonting, jag vet att vi vil ha 

mer pengar i kommun men 

försök fixa på nåt annat sätt en 

att stänga ner skolor SM 

påverkar barnen 

 Lägg ned ytterlännes 

 Inga åsikter  

 Inget 

 Nej! 

 Lägg ner ytterlännes 

 Alla ska få skolskjuts oavsätt 

vad man väljer att gå på för 

skola. 

 Jag vill inte åka buss jag vill 

gå till skolan eftersom jag bor 

i bollsta, om jag går i 

gudmundråskolan och mina 

kompisar till högakusten då 

blir jag ensam.jag tror att det 

komma bli för många i 

kramfors jag vill inte ha så 

många i klassen! 

 Jag vill att ytterlänes ska vara 

kvar som högstadieskola och 

att nylandseleverna går där.  

 Det är om vi går på höga 

kusten, vilken tid kommer vi 

hem, när kommer bussarna? 

 När jag går ut ur 

nylandsskolan då vill jag gå på 

ytterlennes skolan 

 Att oavsett vad man väljer så 

ska man få åka på studiebesök 

på den skolan man väljer och 

att politikerna gör så att man 

får skolskjuts till och från 

skolan i bra tider 

 Jag vill att ytterlänes vara kvar 

för att den skolan är närmare. 

 Tänk inte bara på pengar tänk 

på oss 

 Nej 

 Inga långa väntetider på buss.  

 Snabb buss och att man får 

välja 2st man vill gå med 

 "Jag vill inte ha busskort man 

måste hola reda på. 

 Jag vill koma hem snabbt." 

 Nej 

 Att dom som bor delat i 

Bollsta och Nyland ska få 

börja högakusten beroende på 

hur länge man bott i båda 

ställena för jag har bott i 

Nyland hela mitt liv men bor 

delat nu och jag skulle vilja 

börja högakusten och ha rätten 

att åka buss från bollsta 

 "Att jag ska få busskort vilken 

skolan jag än väljer. 

 Att bussen går direkt. " 

 De som går på Nylandsskolan 

ska också få välja att gå på 

gudmundro t.e.x om man bor i 

Bollsta fast går på 

Nylandsskolan så blir det 

enklare att åka till gudmundro 

än till höga kusten. 

 Att man ska kunna välja skola 

själv, kortare bussturer, kortare 

dagar och att man får busskort. 

 "Att skolskjutsen int ska ta för 

lång tid. " 

 Att det kommer bus från 

Sollefteå från nippan hållet sen 

går den till Dämsta sen till 

kungs gårn sen in till Nyland 

sen direkt till kramfors vi 

sparar pengar och bensin  
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 Att vi som går på Högakusten 

ska få samma skjuts. Och att 

man ska få kortare skolresor. 

Att man ska få gratis busskort. 

Att man ska få välja skola 

själv. 

 "Att även fast man bor på ca 

kungsgården/ i nyland så ska 

man kunna gå på gudmundro.  

 Att nylandsbor har lika mycket 

chans att komma in på 

gudmundrå som bollstabor 

osv. 

 Det ska kunna gå en buss som 

kan hämta upp dem som vill 

gå på gundmundrå på 

kungsgården/lo/nyland." 

 Om detta förslag skulle gått 

igenom tycker jag ni behöver 

en skolskjuts genom Nyland 

som inte är jätte lång, vi ska 

fortfarande ha ett fritt skolval 

och att kanske ge elever gratis 

busskort första terminen. 

 Min bror går på ytterlännäs 

och är med i en grupp som har 

typ 20 eller något med 

persioner och om ytterlännäs 

stängs ned kommer den 

gruppen splittras. 

 "Busstiderna till skolan skulle 

kunna vara lite tidigare så att 

eleverna hinner till skolan och 

till lektionerna på rätt tid, bäst 

cirka 10 minuter tidigare 

beroende på trafik. 

 Gratis busskort till de som 

behöver ett." 

 "En direktbuss som startar i 

bollsta och som sen endas 

stannar vi hållplatser längs 

storavägen, annars kommer 

man behöva sitta på bussen 

väldigt länge om man ska åka 

massa kringeli krokar för att 

hämta upp alla elever som bor 

långt från stora vägen. På 

hemvägen tar den samma väg. 

För dom som bor så långt från 

vägen att dom inte kan bli 

upphämtad av direktbussen 

kan det finnas en annan buss 

som hämtar upp dom. 

 Om man vill gå på gudmundrå 

istället ska man ha samma rätt 

till skolskjuts.  

 Potatis 

 Nope 

 Nä 

 Att ytterlänes inte ska stängas 

 Att det är bättre att gå på en 

mindre skola för då pågår 

mindre mobbning. 

 Om ytterlännäs läggs ner och 

man börjar på 

Högakustensskolan att man då 

får byta till vilken klass man 

vill 

 Att om  det blir av, så får de 

som vill byta i hösterminen i 

åttan busskort eftersom att 

nästan ingen vill byta i 9:an.  

 Inget 

 Jäger 

 De blir ju dyrt för alla måste 

ha ett busskort å de kommer 

bli ont om plats i alla lokaler 

och man kommer få svårt att 

arbeta på grund av att vi är så 

många 

 det blir dyrt med busskort och 

resan till skolan kommer bli 

svårare. trångt i 

lokalerna/klassrummen ingen 

ro"" 

 Miljön, och om vi som går i 

sjuan nu måste byta skola och 

lärare i nian kommer det bli 

svårare att få bra Slutbetyg när 

man går ut nian. 

 Nä ingenting 

 Vem ska betala busskort ?  

 Att ytterlännesskolan ska inte 

stängas 

 Fixa så att man får gå i samma 

klass som sina gamla 

klasskompisar eller att man får 

välja klass själv. 

 Varför kan man inte låta de 

som redan går på ytterlännes 

få gå klart om man nu vill 

stänga ner. Då påverkas i te 
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slutbetygen och 7:orna vet vad 

de ska göra. Om man ändå vill 

stänga ytterlännes 2020 så kan 

man Bell vänta ett år till. 

 Att ytterlänes inte ska läggas 

ner 

 Nope. 

 Nej 

 Nej 

 Tänk på elevernas bästa. Jag 

menar att eleverna behöver 

vara pigga för att lära sig o 

komma ihåg vad man lärde 

sig. De nya eleverna eller 

lärare man kommer träffa 

kommer att göra ens elevs 

hjärna upp och ner. Tänk på 

vårt bästa, TACK 

 Nej 

 Hej...

  



Kramfors kommun 
Datum 

2019-05-02 
      

      
Sida 

99(110) 

 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0 

Bilaga 18 – Elevdialog – Grämesta 

En elevdialog genomfördes på Grämestaskolans årskurser 4-6. 37 elever har 

svarat på enkäten. 

De frågor som ställdes var följande: 

1. Vilken årskurs går du i? 

2. Om Grämesta läggs ner och eleverna flyttas till Kramforsskolan, 

vilka fördelar ser du med detta förslag? 

3. Om Grämesta läggs ner och eleverna flyttas till Kramforsskolan, 

vilka nackdelar ser du med detta förslag? 

4. Är det något annat som du vill säga som vi ska tänka på? 

 

Samma person från bildningsförvaltningen (Charlie) har besökt samtliga 

klasser och informerat om varför frågorna ställs och svarat på frågor 

eleverna haft vid frågetillfället. Frågorna är besvarade via Forms, ett 

enkätverktyg med styrd behörighet så inga andra än eleverna i målgruppen 

kunnat svara på frågorna. Eleverna har svarat digitalt på frågorna. 

Sammanställningen nedan är direkt hämtat från elevernas svar.  

 

 
2. Om Grämesta läggs ner och eleverna flyttas till Kramforsskolan, 

vilka fördelar ser du med detta förslag? 

 

 Nej 

 Nya kompisar 

 För att ingen ska vara med 

dom hära idiot lärarna. 

 Kommer inte flytta dit 

 Attt man får nya kompisar  

 Jag ska inte gå på den här 

skolan sen så. 

 Man vänj sej att va inne i 

kramfors och att va med 

dom klasskompisarna man 

komma gå me 

 Då vet man redan vilka 

alla är när man börjar sjuan 

 "skolan är ju gammal" 

 Dom sparar på pengar och 

denna skit skola läggs ner 

 Får göra mer på 

kramforsskolan 

 Dom får bättre 

lärare...bättre undervisning 

kanske rättvisa beslut att 

om jag inte har gjort något 

så får jag skulden för om 

jag säger ifrån.....!!! 

 "Inget" 

 Jag tycker det skulle va det 

det bästa för alla elever 

 Att jag har några kompisar 

där 

 Atte vara med mer 

kompisar  

 Inga 

 Inga 
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 Jag får träffa mina 

kompisar och kusiner. 

 Vill gå på grämesta , inte 

kramfors. 

 "Många jag känner. 

 Jag kan gå på skolan." 

 Vet inte 

 "Jag skulle få gå i skolan 

med min kusin  . När jag 

bor hos pappa så kan jag 

gå till skolan." 

 Att kramfors kanske sparar 

pengar 

 Vill inte gå på 

kramforsskola. 

 Inget 

 Man får en ny start och 

man träffar sina vänner 

från den andra skolan 

 Inga för jag trivs på 

Grämesta  

 Att jag inte behöver byta 

till kramfors skolan. 

 Jag slipper åka buss 

 Att man får nya vener 

 Man får en ny start och Att 

man kan får nya vänner på 

den skolan 

 Man kan träffa nya vänner 

och man får använda 

telefoner på rasterna det är 

mycket roligare på raster 

där än var det har varit här 

 Inget 

 Att jag kommer gå i 7:an 

då så vi flyttar skola ändå. 

 Man kan få nya kompisar 

och en ny start. (För vissa) 

 Man kan få nya kompisar 

 

 

3. Om Grämesta läggs ner och eleverna flyttas till Kramforsskolan, 

vilka nackdelar ser du med detta förslag? 

 

 Man måste åka långt. 

 "Kanske för många på en 

skola" 

 Angår inte mig. 

 Kommer inte flytta dit 

 Inga 

 Inga 

 Nej 

 Det blir många elever på 

en skola 

 Dem som inte går i 

lågstadiet måste ju flitta 

 Det blir för många inne på 

kramfors. 

 Inga 

 Ja nästan inget men dom 

som bor här får ju längre 

att åka  

 Mer barn i en skola  

 Vissa får åka långt 

 Att jag inte kommer gå på 

min gamla skola längre 

 Kan bli mobbad 

 Det tar jättelång tid att åka 

dit,man känner typ ingen 

där���😩😡😤 

 Vet ej 

 De blir väldigt trognt i 

klasrumet. 

 Lärare är bra på grämesta. 

Jag har bra med kompisar, 

det är bra skolgård.  

 "Kommer sakna själva 

skolan. 

 Jag kommer sakna 

fotbollsplanen." 

 Vet inte var alla 

klassrummen är 

 När jag bor hos mamma 

skulle jag behöva ta bussen 

eller åka bil och jag vet 

inte när dem bussarna åker. 

Alla fina minnen kommer 

att försvinna😣 

 Skarpåker blir över full 

och att det blir väldigt 

långt för vissa att åka till 

skolorna 
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 Nära hem. Bra med 

kompisar på grämesta.  

 Allt 

 Jag vill inte att skolan 

stänger för att jag kommer 

inte ha samma Klass 

 Alla för jag vill vara kvar 

på grämesta jag trivs här.aa 

 Typ allt att allt kommer att 

ändras. 

 Har inga kompisar där. 

 Att man kommer inte 

kunna trefa sina gammla 

klasskamrater  

 Jag förlorar mina vänner 

på min nuvarande skola 

 Att jag kanske aldrig få ha 

det roligare där är vad jag 

har det här med alla vänner 

 Vet inte 

 om det blir att det lägger 

ner  så står  en skola helt 

tomt. i stället kan man 

andvända skolan att ha 

skola.så att barn får lära 

sig något. 

 Folk blir ofta stressad när 

dom byter skola och 

hamnar efter i många 

ämnen. (Många blir det) 

Och vad kommer hända 

med lärarna. 

 Det är bra kompisar på 

GRÄMESTA!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

4. Är det något annat som du vill säga som vi ska tänka på? 

 

 Är det något annat som du 

vill säga som vi ska tänka 

på? 

 Nej 

 LÄGG NER 

GRÄMESTA!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!! 

 Att lägga ner skolan fort. 

 Nej 

 Lägg ner grämesta 

 Nej 

 Lägg ner skit helvetets 

skolan 

 Nej 

 att fixa grämesta skolan så 

den blir snygg och fin. 

 Det kommer bli alldeles 

för många personer inne på 

kramfors och i slutändan 

kommer ni ändå behöva 

renovera större eller fixa 

en ny skola 

 Sluta med förbud grämesta 

 Välj rätt beslut!!!!! 

 Nej  

 Grämesta suger 

 Nej 

 Nej 

 Nej���😡😩😤 

 .noooooooppppp 

 Kommer klasen att 

😢😢😢😢😢????????? 

 Det är bra som det är nu 

 Jag vet inte 

 Vet inte 

 Tänk på att alla elever ska 

få plats på alla skolor  det 

är viktigt.  

 Att det är förmoglingen 

ingen som vill flytta och 

det hjälper ingen. Och ett 

dagis vore onödigt om dem 

ändå inte kan använda hela 

skolan. Och det finns jätte 

många saker som är bättre 

här än på kramforsskolan 

t.ex vi har en skog, vi har 

en stor fotbollsplan, en 

basketplan. 

 Nej 

 Får långt till Solanges" 

 Om skolan stänger så vill 

jag helst hamna i c med 

mina kompisar!" 

 Att vi ska få vara kvar här 
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 Om det inte finns plats på 

kramforsskolan vart flyttas 

dom då? Vad kommer 

hända med sidan som inte 

används och hur många 

lekrum behöver man? Hur 

stor matsal? Hur kom man 

på att det skulle bli en 

förskola?? Vad blir det om 

det inte blir en förskola?  

 Jag vill inte att 

grämestaskolan läggs ner. 

 Att jag vill gå på grämesta 

skolan. 

 Måste man betala sitt egna 

busskort om man bor i 

Frånö 

 Jag skulle vilja gå i 

kramforskolan 7B 

 Vet inte 

 Om grämesta lägger ner 

och kramfors skolan är 

fullt  vad gör man då? Det 

kanske kan bli ett lekland 

helt grattis.det är ganska 

långt till Sundsvall! 

 Tänk på lärarna måste ha 

någonstans att jobba och 

inte bli utan jobb. 

 Det är ett dåligt förslag, att 

lägga ner grämesta. 
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Bilaga 19 – Kostorganisationen i kommunen 

 

Bollsta – Nylandsområdet 

 

 

Kramforsområdet 
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Högakustenområdet 

 

 

Ansvarsområden Kostenheten 
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Bilaga 20 – Förfrågan om skolskjutskostnader 

Byberg och Nordin har fått frågan att beräkna kostnaderna för skolskjuts för 

elever som idag går på Ytterlännäs istället skulle gå på Gudmundrå och/eller 

Högakustenskolan. 

Här är underlaget: 

Alternativ 1:  

Samtliga högstadieelever 7-9 som nu går på Ytterlännässkolan (131 st) åker i 

fortsättningen in till Gudmundråskolan samt åter på eftermiddagen. 

 

Förmiddag 
Tillkommande transportkostnad för detta beräknas utifrån en modell där 

eleverna åker exakt som de gör vårterminen 2018 fram till Bollsta busstn. 

Därifrån kommer det att finnas ett behov av ytterligare 131 platser på 

sträckan in till Kramfors. 

Passagerarräkning visar att det i befintlig linjetrafik i dagsläget finns 

disponibla platser för en stor del av behovet. Vår bedömning är att följande 

förändring behövs för att klara behovet. 

 Två befintliga fordon som nu kör i området får en extra körning från 

Bollsta till Kramfors. Dessa rymmer 25 elever vardera och täcker 

alltså upp 50 platser totalt. 

 Ett nytt fordon av motsvarande modell införskaffas och sätts in som 

förstärkning mellan Bollsta och Kramfors. 

Med ovanstående åtgärder kommer ytterligare 75 platser att tillföras på 

sträckan och vi anser att det kommer att täcka hela behovet. 

Eftermiddag 
Skolsluten är inte samtidigt för alla klasser alla dagar och många av eleverna 

kommer med all säkerhet att välja andra tider för sin hemtransport utifrån 

aktiviteter inne i Kramfors. Vår bedömning är att nuvarande linjeutbud 

kommer att täcka det tillkommande behovet. 

Om det ändå visar sig att det blir vissa toppar där det blir för många 

resenärer går det att lösa genom att någon eller båda de befintliga fordon 

som används på förmiddagen kör tom från Bollsta där de står på 

eftermiddagen för att köra som dubbleringsfordon mellan Kramfors och 

Bollsta. 
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Kalkyl kostnad per år: 

antal  beskrivning  á pris  summa  notering 

1  kapital  225 000 kr  225 000 kr  Extra fordon Bollsta-

    Kramfors fm 178 dgr 

3  tim  225 kr  120 150 kr  Extra fordon Bollsta-

    Kramfors fm 178 dgr 

28  km  7 kr  34 888 kr  Extra fordon Bollsta-

    Kramfors fm 178 dgr 

0  tim  225 kr  0 kr  Befintligt fordon 1 extra 

    ner till Kramfors 

12  km  7 kr  14 952 kr  Befintligt fordon 1 extra 

    ner till Kramfors 

0  tim  225 kr  0 kr  Befintligt fordon 2 extra 

    ner till Kramfors 

12  km  7 kr  14 952 kr  Befintligt fordon 2 extra 

    ner till Kramfors 

2  biljettmaskin  10 200 kr  20 400 kr 

430 342 kr 

64 551 kr  Indexuppräkning då 

  summorna är i nivå 2013 

494 893 kr  Beräknad slutkostnad 
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Alternativ 2:  

Samma som alternativ 1 men klass 7 på Nylandsskolan åker istället till 

Herrskogsskolan. 

 

Förmiddag 
Här åker eleverna med ordinarie linjetrafik ner till Lugnvik där de kliver 

över till skolbuss till Herrskogsskolan. Denna del kommer inte att innebära 

några ytterligare transportkostnader. 

Eftermiddag 

Befintlig skolbuss till Bjärtrå förlängs till Nyland (Sunnanåker) 5 dgr per 

vecka. Det blir 15 km enkel väg som mest (om Sunnanåker hamnar i 

Herrskog). Totatalt tillägg för eftermiddgen blir då 30 km samt 0,5 tim. 

Totalkalkylen för både transporten till Kramfors enligt alternativ 1 samt 

Herrskog enligt alternativ 2 blir då enligt nedan: 

antal  beskrivning  á pris  summa  notering 

1  kapital  225 000 kr  225 000 kr  Extra fordon Bollsta-

    Kramfors fm 178 dgr 

3  tim  225 kr  120 150 kr  Extra fordon Bollsta-

    Kramfors fm 178 dgr 

28  km  7 kr  34 888 kr  Extra fordon Bollsta-

    Kramfors fm 178 dgr 

0  tim  225 kr  0 kr  Befintligt fordon 1 extra 

    ner till Kramfors 

12  km  7 kr  14 952 kr  Befintligt fordon 1 extra 

    ner till Kramfors 

0  tim  225 kr  0 kr  Befintligt fordon 2 extra 

    ner till Kramfors 

12  km  7 kr  14 952 kr  Befintligt fordon 2 extra 

    ner till Kramfors 

0,5 tim  225 kr  20 025 kr  Befintlig skolbuss extra 

    Bjärtrå>Sunnanåker 

30  km  7 kr  37 380 kr  Befintlig skolbuss extra 

    Bjärtrå>Sunnanåker 

2  biljettmaskin  10 200 kr  20 400 kr 

487 747 kr 

73 162 kr  Indexuppräkning då 

  summorna är i nivå 2013 

560 909 kr  Beräknad slutkostnad 
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Bilaga 20 – Historisk återblick skolenheter i Kramfors kommun 

Med reservation för att det kan finnas felaktigheter i det historiska materialet 

presenteras här nuvarande och nedlagda skolor i kommunens tre områden 

Kramfors/Lunde, Kusten (Ytterlännäs) och Älven (Herrskog). 

Kramfors - Lundeområdet 

Nuvarande skolor Byggår/ombyggd stadium 

Grämestaskolan 

Gudmundråskolan 

Kramforsskolan 

Skarpåkersskolan 
 

1954 

1890/1976 

1907/1956 

1973/2014 
 

LM 

LM/H (H) 

MH (LM) 

L 
 

Nedlagda skolor Byggår/ombyggd nedlagd 

Fiskja skola 

Strömnäs 

Nensjö 

Svanö 

Gudmundråvallen 

Brunne 

Gumås 

Limsta 

Nästvattnets skola 

Frånö  (LM) 

Östby  (LM) 

Skjerted (Folkskolehus) 

Å (Folkskolehus) 
 

1931 

1900 

1952 

1922 

1890 

1914 

Före 1931 

Före 1931 

? 

1900 

1894/1910 

Före 1901 

Före 1901 
 

1959/60 

1962/63 

1967/68 

1967/68 

1967 

1969/70 

? 

? 

1955 

1994/95 

1993/94 

? 

? 
 

Kustenområdet 

Nuvarande skolor Byggår/ombyggd stadium 

Herrskogsskolan (H-K skolan) 

Nordingråskolan 
Ullångersskolan 
Docksta friskola fr. 2013 

 

1952/53(69) 

1950 

1946/47 
  1950 

LMH/LM 

LM  

LM 
  LM 

Nedlagda skolor Byggår/ombyggd nedlagd 

Bålsjö 

Salteå 

Östaned 

Kungsgården 

Lövvik 

Marieberg 

Nyadal 

Nyland (Ullånger) 

Själand 

Salsåker 

Näs 

Vännersta 

Lockne 

Klockestrandsskolan  (LM) 

Lugnviksskolan  (LM) 

Mjällomsskolan  (LM) 

Strinneskolan  (LM) 

Torromsskolan  (LM) 

Dockstaskolan (LM) 
 

1900 

1923 

1886 

1898 

1907 

1900 

1914 

1918 

1928 

1900 

1925 

1910 

1925 

1935/36 

1954 

1920 

1964 

1955/56 

1950 
 

1959/60 

1959/60 

1959/60 

1950 

1962/63 

1964/65 

1965/66 

1961/62 

1961/62 

1962/63 

1967/68 

1967/68 

1964/65 

1992/93 

2013 

2005 

2005 

2013 

2013 
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Älvenområdet 

Nuvarande skolor Byggår/ombyggd stadium 

Bollstaskolan 

Nylandsskolan 

Ytterlännässkolan 
 

1891/1979 

1922/69/2006 

1953/67 
 

LM 

LM 

H 
 

Nedlagda skolor Byggår/ombyggd nedlagd 

Styrnäsgården 

Angsta 

Ed 

Kärr 

Forsed 

Hammarsön 

Hov (Torsåker) 

Ålsta (Dal) 

Sunnanåker 

Västansjö 

Dalsskolan  (LM) 

Dynässkolan 

Torsåkersskolan  (LM) 

Väjaskolan  (LM) 

Styrnässkolan (LM) 

Styrnäs friskola fr 2006 
 

1880 

1923 

1923 

1906 

1882/1926 

1925 

1890 

1860 

1917 

1892/1935 

1948 

1890 

1950 

1923/1954/55 

1952/54 

1952/54 
 

1958/59 

1961/62 

1961/62 

1962(63 

1964/65 

1970/71 

1949/50 

1948/50 

1980/81 

1983/84 

2005 

1985 

2005 

2005 

2006 

2015 
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