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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 Ullånger 

Den 27 september hölls medborgardialog i Ullånger. 

Med på mötet var förvaltningschef Ulrika Hurdèn och verksamhetscheferna 

Anki Johnson och Stefan Karlstedt, Nämndsordförande Thomas Näsholm 

samt rektor från området samt personal från verksamheterna. 

Totalt kom ca 40 personer till medborgardialogen i Ullånger, en blandad 

grupp av intresserade föräldrar, ortsbor, personal, politiker 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): 

 Nedläggning av  F-6-skolor 

Kusten 

 Centralisering till Kramfors 

 Sammanslagning av skolor 

 Personalen flyr till andra 

kommuner/yrken, dålig 

personalprolitik 

 Ej utbyggnad av förskolan 

Ullånger 

 Att 5-åringarna inte får flytta 

tillbaka 

 Fyllt i klasserna/förskolan så 

att inflyttning minskar 

 Höjt barnantal på förskolorna 

pga platsbrist 

 Svårt att rekrytera utbildad 

personal 

 Brist på bostäder för framtida 

familjer 

 Att Kramfors centralort 

prioriteras 

 Stora enheter ökade problem 

 Kompetens: Behöriga lärare, 

ett fungerande EHT som kan 

följa barnet, uppmärksamma, 

åtgärda, följa upp 

 Ekonomi: nedläggning av 

skola i kusten med friskola 

istället 

 Barn- och elever: Stora klasser 

är  inte lösning, studiero är 

viktigt.   För lite personal för 

behoven som finns, små 

enheter = mindre värd? , 

Kanske större chans till att få 

större trygghet för 

barnen/gemenskap, att se 

barnet hela dagen, delad 

personal 



Kramfors kommun 
Datum 

2018-10-01 
      

      
Sida 

5(7) 

 

Medborgardialog i Ullånger                          27 september 2018 

 Nybyggnation: Se möjligheter 

att bygga nytt i Ullånger 

 Det blir svårt att rekrytera 

kompetent personal till skolor 

i glesbygd och det kommer 

inom några år innebära att 

utbildningen blir sämre och 

tryggheten lägre när ”gamla 

gardet” slutar 

 En skolort skulle innebära lång 

resväg och längre arbetsdag 

för våra barn 

 Processen att välja skolort kan 

leda till ökad friktion mellan 

orter eftersom skolan är viktig 

symbol för att samhället lever 

 Personalbrist – svårt att 

rekrytera utbildad personal 

 Nedläggningar (HK-skolan, 

Renens förskola) pga 

sjunkande barnantal = bygden 

utarmas 

 Löften som inte hålls – Ny 

avdelning Ullångers förskola 

 Bristande underhåll 

 Skolor ställs mot varandra 

 Långa avstånd mellan 

skola/fritids och hem gör att 

familjer inte väljer att flytta hit 

 Centralisering tar död på 

landsbygden – gör inte 

kommunen attraktiv 

 Att inte högstadiet på 

Högakustenskolan får vara 

kvar 

 Den kommunala ekonomin 

 Om förskola/fritids inte ligger 

under samma tak blir det 

sämre för barnfamiljer att 

flytta in 

 Inflyttningen sker inte till 

centralorterna utan till 

kransorterna 

 

Följande möjligheter listades av grupperna vid grupparbetet under kvällen: 

 Nybyggnad F-9 

 Utveckla 

upptagningsområdet HK-

7-9 

 Renovera befintliga skolor 

 Anställa lärarassistenter 

för att göra våra 

lärartjänster mer attraktiva 

 Förbättra utemiljön på HK-

skolan 

 Utbyggnad av förskolan i 

Skog 

 Snabb utveckling av fiber 

 Nybyggnation av nya hus i 

Ullånger 

 Nattis, utbyggnad av 

förskolan i Ullånger 

 Statliga skolor eller ökat 

statligt stöd till 

kommunerna 

 Frivilliga resurser i skolan  

 Nybyggnation 

”centralisering”  - Bygga 

en ny F-9-skola i Ullånger 

– koppla ihop med Sund-

brolund, Fritids i Skog, 

Nordingrå, Nora och 

barnen åker buss dit. 

Samhällsekonomiskt och 

mkt bra, personal-

kompetenser för alla 

ämnen åt eleverna, 
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Vårdcentral, tandläkare 

idrottsarena för alla elever, 

Samarbete med äldrevård 

 Likvärdighet – att våra 

barn får samma grund 

 Ledning som lyssnar på sin 

personal – de har oftast 

lösning 

 Trivsel och engagemang – 

Personal som trivs och 

gillar att jobba och ge av 

sin tid, engagerade vuxna 

som bryr sig om 

eleverna/barnen. 

 Små enheter – Barn-

grupper i förskolan som  

har en god överblick på 

barnet. 

 Små enheter ser  alla barn 

 Möjlighet för mindre 

grupper för de som 

behöver det 

 Pedagoger som låter 

barnen få bli sitt bästa jag! 

Att barnen får lyckas. 

 En nybyggd skola med helt 

anpassade lokaler efter 

moderna normer och 

behov som byggs i lugn 

och ro, Attraktiv att jobba 

på och riktigt bra för 

eleverna. 

 Bättre fritidshem för de 

äldre barnen där de skulle 

erbjudas aktiviteter som 

öva på instrument, spela 

orkester,  idrott, dans, 

teater, och läsa läxor. Efter 

fritidsdagens slut bör 

eleverna få skolskjuts. 

 Framtidstro, trygghet. Att 

våga flytta till ett nytt 

arbete om skolan är 

attraktiv. Att våga 

hemvända om en vet att 

barnen kommer ha en 

orubbelig skola. En skola 

som samlar barn från 

många håll skapar skapar 

samhörighet över 

bygränser. 

 En större enhet skapar 

möjlighet för fler vänner 

som gillar samma saker 

om smaken är åt det 

smalare hållet. 

 En gemensam skolskjuts 

när mellanstadiet slutar 

även för lågstadiet som får 

gå på fritids mellan 13-

14.40. Billigare för 

förvaltning och roligare för 

barnen. 

 Attraktiva inomhus- och 

utomhusmiljöer behövs för 

att ”locka hit” fler 

människor 

 Utbyggnad av förskola i 

Ullånger som inkluderar 

”nattis” 

 Mindre barngrupper – mer 

tid för pedagoger till varje 

elev 

 Tryggt med mindre skolor 

 Utöka förskolan i Skog till 

två avdelningar, förskola i 

Lugnvik flyttas dit istället.  

 Positivt med förskola på de 

mindre orterna, lockar 

barnfamiljer till inflytt 

utifrån 
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 Vissa önskar att arbeta 

deltid vilket kan göra att 

den typen av tjänster ändå 

kan vara attraktiva för t ex 

föräldrar i barnfamiljer 

eller ”äldre” som önskar 

att gå ner i tid. 

 Distansutbildning för 

förskollärare – kopplat till 

de mindre förskolorna , 

studera och arbeta 

samtidigt 

 Höja kvalitén där den är 

bristande 

 Förskola, skola, fritids 

under samma tak – bra för 

sammanhållen utbildning. 

Stor vinst för alla – 

föräldrar, barn/elever, 

personal och ekonomi 

 Fortsätta att utveckla Höga 

Kusten, Visit Höga Kusten 

– Hela Ångermanland 

 Fortsätta att utveckla Höga 

Kusten – så att ännu fler 

vill flytta hit 

 Utveckla kollektivtrafiken 

så man kan bo i K-fors och 

arbeta i omgivande städer.

 

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 

 

 


