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Medborgardialog 1 Punkter att spegla i den kommande utredningen 

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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Medborgardialog 1 Punkter att spegla i den kommande utredningen 

2 Medborgardialoger i Lunde, Kramfors, Bollsta och 
Ullånger 

 

Fyra medborgardialoger har hållits i den första omgång 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 verksamhets-

cheferna 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 i älvenområdet.  

 

3 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?  
12. Tänk utanför boxen – vilka lokaler kan användas till vad?  
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Medborgardialog 1 Punkter att spegla i den kommande utredningen 

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. 

 

 

 

Ulrika Hurdén 

Förvaltningschef 

 

 


