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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. 
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2 Medborgardialogen i Bollstabruk 

Den 25 september hölls medborgardialog i Bollsta Folkets Hus. 

Med på mötet var förvaltningschef Ulrika Hurdèn och verksamhetscheferna 

Anki Johnson och Stefan Karlstedt, Nämndsordförande Thomas Näsholm 

samt rektorer och förskolechef från området samt personal från 

verksamheterna. 

Totalt kom ca 40 personer till medborgardialogen i Bollsta FH, en blandad 

grupp av intresserade ortsbor, personal, politiker, föräldrar och övriga 

intresserade. 

 

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 i älvenområdet.  

 

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): 

 Ytterlännässkolan läggs ner 

 Bollstahallen/simhallen 

försvinner 

 Samhället tappar sin 

attraktivitet – avfolkas 

 Negativ miljöpåverkan pga 

bussåkande(Hälsokommun?) 

 Stora klasser – otrygghet 

 Framtidsbygget – en hel 

kommun tappar tilltro 

 Sjunkande huspriser 

 Olika kriterier för olika skolor 

och områden 

 Barnfamiljer flyttar inte in till 

området om det blir stora 

förändringar 

 Vad kostar nybyggnationen av 

en ny enhet/skolhus-förskola i 

Kramfors? 

 Påverkar den kostnaden 

BKU´s budget? 

 Avstånd – dyra skolskjutsar 

 Långa skoldagar – 

likvärdigheter minskar 

 Samla både Nyland och 

Bollsta lågstadiet på samma 

skola innebär större lokaler för 

fritidshem 

 Drastiska förändringar som  t 

ex att flytta högstadiet från 

Bollstabruk till Kramfors 

skulle ha en väldigt negativ 

påverkan av 

samhällsutvecklingen i 

Bollstabruk/älvenområdet 
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 Elevantalet på Bollstaskolan 

stämmer inte. Är över 190.  

 Bollstabruks/älvens befolkning 

blir allt yngre i samma takt 

med att pensionärer säljer sina 

hus till barnfamiljer. Detta tas 

inte hänsyn till. 

 Farligt att stirra sig blind på 

elevantal/klass. Kvalitet i 

undervisningen är också 

viktig. Kvalitet kostar. 

 Centralisering 

 Stora grupper/klasser 

 Splittring 

 Få valmöjligheter 

 Stökigare 

 Mindre hjälp 

 Svårare att få inflyttning om 

inte skolorna är bra. Orter 

”läggs ner” 

 Samhällsutveckling; butiker, 

café, sporthall, simhall 

 Sämre utemiljö vid andra 

skolor i kommunen (Kramfors 

centrum) 

 Skolnedläggningar; 

Ytterlännäs, risk för stora 

enheter/klasser vid 

sammanslagning  

 Svårt att rekrytera utbildad 

personal, obehöriga lärare 

 Att det görs skillnad i 

kommunen ex elevantal kontra 

personal 

 Skolskjutsar; längre dagar för 

eleverna, längre resor, ingen 

trygghet, färe som kan gå till 

skolan, dyrare pga bussturer 

 Elever; svårt att fånga upp 

elever med icke behöriga 

lärare 

 

Följande möjligheter listades av grupperna vid grupparbetet under kvällen: 

 Gör Ytterlännässkolan till 

en 4-9/6-9-skola – lokaler 

och personalens 

kompetens  utnyttjas 

bättre, (språklärare, 

slöjdlärare osv) 

 Bollsta och Nyland blir F-

3-skolor ev md plats för 

någon förskoleavdelning. 

 Hög budgeten för BKU så 

att löneläget kan anpassas 

till grannkommunernas 

nivåer 

 Se över kvadratmeterpriset 

som hyresvärden tar. Är 

det rimliga priser? -

Konkurrensutsätt annars, 

om ni kan. 

 Området har en aktiv 

befolkning som tar ett stort 

ansvar för sitt samhälle 

(Bollstabruks intresse-

förening, Nylands 

engagerade, Styrnäs 

framtid). Om samhälls-

servicen stärks här så 

stärker ni den tendensen. 

 Vid stora enheter: klara bra 

kompetens på behöriga 

lärare, mer attraktivt att 

söka till en skola med 

behöriga lärare, 

speciallärare/specialpedag

oger till alla. 
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 Starta fler 

friskolor/förskolor vilket 

ger fler valmöjligheter. 

 Ser inga möjligheter alls 

 Samordna lokaler 

(bättre/fler) 

 Stabilt elevunderlag - 

Eleverna tryggare på en 

mindre enhet 

 4-9-skolor i hela 

kommunen; nyttja 

speciallokaler bätter och 

speciallärare, förskolan till 

lågstadiet 

 Godare ekonomi 

 Decentralisering 

 Betald utbildning 

 Förvalta lokalerna 

 Tekniska 

lösningar/videolänk för 

äldre elever 

 Återgå till 6-9-på 

Ytterlännäs 

 Förbättra personalpolitik 

 Signalpolitik 

 Flytta elever minskade 

antal elever i Kramfors för 

att man kan satsa på andra 

orter än Kramfors.  

 Utveckla personalpolitiken 

för våra lärare 

 Förskolan får bättre lokaler 

(Bollstaskolan) 

 Ytterlännäs blir kvar och 

utökas med 4-6 och blir en 

4-9/6-9-skola 

 Samordna tjänster bättre – 

utbildad personal följer 

med 

 Förskolan flyttar till 

Bollstaskolan 

 Mindre tryggare klasser 

 Tryggare 

inom/utomhusmiljö 

 Fortsatt gott 

samhällsengagemang 

 Att politiker och 

tjänstemän ser på 

skolfrågan ur ett 

samhällsperspektiv och 

inte bara som en 

skolvalsfråga 

 Ta tillvara SKL´s 

erbjudande om assistans 

angående rekrytering av 

personal 

 Rekrytera personal från 

andra länder 
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4 Nästa steg 

I oktober återkommer förvaltningen med en ny omgång medborgardialoger. 

Parallellt med detta skrivs 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.  

Utredningen kompletteras för att sedan lämnas till politiken för beslut. 

Ulrika Hurdén 

Förvaltningschef 

 

 


