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1 Inledning  

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. 

  

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

förvaltningen följande uppdrag: 

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. 



Kramfors kommun 
Datum 

2018-06-11 
      

      
Sida 

4(7) 

 

Medborgardialoger i Lunde och Kramfors      maj 2018 

2 Medborgardialogerna i Lunde och Kramfors 

Den 21 maj hölls den första medborgardialogen i Lunde Folkets Hus. 

Med på mötet var förvaltningschef Ulrika Hurdèn och verksamhetscheferna 

Anki Johnson och Stefan Karlstedt, Nämndsordförande Thomas Näsholm 

samt rektorer och förskolechefer från området. 

Totalt kom ca 40 personer till medborgardialogen i Lunde, en blandad grupp 

av föräldrar, politiker och  övriga intresserade. 

 

Den 30 maj hölls den andra medborgardialogen, denna gång i Teaterkaféet, 

Kramfors Folkets Hus. 

Med på mötet var förvaltningschef Ulrika Hurdèn och verksamhetscheferna 

Anki Johnson och Stefan Karlstedt, Nämndsordförande Thomas Näsholm 

samt rektorer och förskolechefer från området. 

Totalt kom 15 personer till denna medborgardialog, en blandad grupp av 

föräldrar och politiker.  

 

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 vid Grämestaskolan och i 

Kramfors.  

 

3 Medborgardialogernas medskick till den kommande 
utredningen 

Följande farhågor listades av grupperna vid grupparbetet under kvällen (alla 

punkter finns med från alla grupper – därför är en del punkter likvärdiga): 

 Svårt att få ihop barngrupper 

till förskolan i Grämesta. 

Frånöföräldrar åker inte 

”bakvägen”. Frånö söker plats 

i Kramfors. 

 Stora skolkomplex inne i 

Kramfors med mycket barn 

och lärare som inte har tid att 

hjälpa. 

 Långa resor tidsmässigt för att 

de yngsta barnen åk 1-3 och 

förskoleklass.  

 Sämre utemiljö i Kramfors 

 För mycket barn på för liten 

yta, sämre kvalitet. 

 Se varje barns enskilda behov 

(mer anonymitet) 

 Tappar bykänslan ”alla känner 

alla” 

 Tryggheten minskar 

 Kramforsskolan – dåligt rykte 

 Ingen tänker på barnens bästa 
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 Svårare att få inflyttning till 

ytterområdena om skolor läggs 

ner 

 Stora klasser mindre tid för 

elever 

 Sämre utemiljö, längre 

bussresor, mindre kvm-yta 

/elev både inne och ute. 

 Ytterområden avbefolkas 

 Centralisering 

 Blir placerad på en skola man 

inte valt. 

 Lärare som inte vill byta 

arbetsplats (skola) 

 För stora klasser med 

obehöriga lärare är en farhåga 

 Var är ekonomiska siffror? 

 Dyra ombyggnationer 

 Att bygga nytt/ut i Kramfors 

blir dyrare än att behålla 

Grämesta 

 Oattraktiv kommun 

 Längre avstånd  

 Dyrare skolskjutsar 

 Dålig utemiljö 

 Sämre kvalitet 

 Skolan viktig för bygden 

 Oro för eleven 

 Att det inte blir bra och det blir 

en försämring 

 Längre skolväg/skoldag 

 Bygden kanske behöver sin 

skola 

 Tappa det nära, lilla, familjära 

 Otryggt för barnen – för stora 

enheter 

 En bra och väl fungerande 

skola läggs ner 

 Sämre tillgänglighet 

 Centralisering 

 Minskad attraktivitet 

 Kösituationen (förskola) 

 Långa resor för att lämna barn 

 Rekrytering till små enheter 

svårt 

 Stora barngrupper – hög 

belastning (förskola) 

 Små enheter – liten flexibilitet 

 För stora förskolor – för 

mycket barn 

 Segregering – 

upptagningsområden 

 Kan inte spara enbart på 

personal 
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Följande möjligheter listades av grupperna vid grupparbetet under kvällen: 

 Möjligheter till samarbete + 

samverkan  förskola – 

fritids/lågstadiet i Grämesta 

(tider – förtätning) 

 Utbildningskvaliteten säkert 

högre på en liten enhet (lugnet 

– tiden) 

 Grämestas fina skolmiljö ute 

och inne bör få utnyttjas 

 Flytta in Frånö & Lunde för-

skola på Grämesta+låg-mellan 

 Förskolor med fler avdelningar 

kan öka samarbete mellan per-

sonalen och öka flexibiliteten 

 Öka upptagningsområdet till 

Grämesta (Klockestrand, 

Lugnvik, Nyadal) 

 Minska storlek på klasserna på 

Skarpåkern (klassrummen är 

byggda för 20 elever, nu 24) 

 Utemiljön på Grämesta; skog, 

isbana, skidspår 

 5-årsgrupp till skolan 

 Flytta ihop förskolan till 

Grämesta mer personal som 

kan hjälpas åt 

 Tryggt med en liten skola där 

alla blir sedd 

 Lägre kvm-kostnad på att 

renovera Grämestaskolan 

istället för att bygga nytt i 

Kramfors  

 Jämn fördelning av elever 

mellan befintliga skolor 

 Flytta några klasser från 

Skarpåkersskolan till K-fors 

 Kortare skoldag utan lång 

resväg 

 Fritt skolval 

 Utveckla utemiljön på 

Kramforsskolan 

 Skarpåkern blir förskola 

 Fler kramforsbarn till 

Grämestaskolan 

 Lunde naturlig centralort 

 Ytterlännäs åk 7-9 till 

Kramfors 

 Lärare som åker mellan 

skolorna 

 Grämestaskolan plats för fler 

 Fortsätta utveckla 

Grämestaskolans pedagogiska 

skolmiljö 

 Det finns pengar 

 Närhet 

 Lättare att rekrytera 

 Bra utemiljö på Grämesta 

 Slå ihop skola/förskola 

 Bättre utbildning 

 Lättare att rekrytera personal 

 Lättare att få kompisar 

 Möjlighet att tänka nytt och  

förstärka/förbättra 

 Mer kompisar att välja ibland 

 Omfördela resurser dit de 

behövs 

 Nya upptagningsområden kan 

ge nya möjligheter 

 Förskola och åk F-3 i 

Grämesta för bra samarbete 

 Översyn är positivt – trans-

parens, effektivisering osv 
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 Utvecklande för förskolans 

verksamhet 

 Rekryteringsläget förbättras 

 Kompetensutnyttjandet bättre 

 Jobba med integration med 

blandade grupper 

 Flexibel organisation med fler 

avdelningar 

 Mindre köer med fler 

avdelningar (bygg ut) 

 Fler avdelningar med lokaler 

nära för samverkan mellan 

personal och barn i olika hus. 

 Nybygge = fina 

ändamålsenliga lokaler 

 Öppna Frånö hotell (förskola) 

 

4 Nästa steg 

I september hålls medborgardialoger i Bollsta och Ullånger på samma sätt 

som de nu genomförda medborgardialogerna i Lunde och Kramfors. 

Parallellt med dessa påbörjas utredningen. Utkast till de olika kapitlen 

kommer att publiceras allteftersom i syfte att ge föräldrar och andra 

intresserade möjlighet att ha synpunkter på det underlag som utredningens 

förslag till beslut kommer att grunda sig på.  

I mitten på oktober hålls andra omgången av medborgardialoger där 

utredningen presenteras och tillfälle till respons på utredningens material 

ges.  

Utredningen kompletteras för att sedan lämnas till politiken för beslut i 

november 2018. 

Ulrika Hurdén 

Förvaltningschef 

 

 


