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1 Inledning och bakgrund 

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

1. … att med stöd i medborgardialoger och tillsammans med en 

”framtidsgrupp”, 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.  

2. Lämna delrapporter vid nämndens sammanträden i september och 

december 2016. 

3. Lämna slutrapport vid nämndens andra sammanträde 2017. 

 

Bakgrunden var de förändrade förutsättningar i kommunen, bl.a. att: 

 Behovet av förskoleplatser har ökat parallellt med att kommunen 

ansökt om och fått medel i Förskolesatsningen ”Färre barn i 

barngrupperna”. Detta har inneburit att flera nya förskoleavdelningar 

redan har öppnat eller är på väg att öppna, bl.a. i Nordingrå och 

Bollsta. 

 De flesta förskolor har fulla barngrupper, liksom skolorna har trångt 

om lokaler. 

 Med anledning av den stora gruppen asylsökande används idag alla 

skollokaler och externa lösningar är nödvändiga på flera håll.  

 Många asylsökande i Kramfors har nu varit så länge i Sverige att man 

närmar sig tidpunkten för att få uppehållstillstånd. När man får detta 

blir man också föremål för SFI, vilket innebär att man har rätt till 

barnomsorg, d.v.s. förskola och fritidshem. 

 Skarpåkerskolan är i stort sett full. Vilket innebär att nyinflyttade i 

centrala Kramfors hänvisas till Grämestaskolan. 
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2 Medborgardialoger 

Tre medborgardialoger genomfördes under 2016, där förvaltningen 

informerade om de ”stora” aktuella frågorna och Kramfors kommuns Vision 

2031. Tanken var att samtal skulle föras runt frågan: Vad kan visionens 

betyda för våra förskolor, skolor och övriga verksamhetsformer inom 

nämndens område? Tyvärr lockade medborgardialogerna mycket få 

personer, vilket innebär att förvaltningen behöver ta sig an denna typ av 

kommunikation på annat sätt.  Den medborgardialog som ändå samlade ett antal 

personer lyfte fram bl.a. följande som viktiga aspekter som kan utvecklas/blir ännu 

bättre: 

 Marknadsföring av kommunen och inte minst boendemiljö och 

turism 

 Statusen på skola/lärare och en bra arbetsmiljö  

 Kommunens hemsida och t.ex. sociala medier  

 Sammanföra enavdelningsförskolor till större enheter  

 Lyfta fram kvalitetet på de teoretiska programmen på gymnasiet 

mera.  

 Säkra, ändamålsenliga och välskötta fastigheter och skolgårdar (inne- 

och utemiljöer) 

 Teknisk utrustning och internet 

 Närhet mellan hem och förskola  
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3 Framtidsgruppens  

En arbetsgrupp bestående av ett tvärsnitt av personal från olika skolformer 

och geografiska områden bildades. Fem möten har genomförts, 25/8, 15/9, 

19/10, 30/11, 19/1 samt 14/3.  

Gruppens deltagare: 

Förskola Anna-Lena Ullberg Älven 

 Ulla-Karin Ringström Kramfors  

Monica Hällström Kramfors  

Susanna Tjärnberg Högakusten 

Fritidshem Örjan Sundqvist Älven 

 Camilla Edlund Kramfors   

 Christina Mellander Högakusten 

F-6 Marlene Yrjas Älven 

 Ingela Vergara-Höglund Kramfors  

 Linda Fahlén  Kramfors    

 Anna Sundqvist Högakusten 

7-9 Malin Boström Älven 

 Per Öhman  Kramfors  

 Lars-Åke Damber Högakusten 

Särskolan Ann-Louise Nordlöf  

Skolledare Sune Johansson Kulturskolan 

 Stefan Karlstedt Grundskolan 

 Erika Peterson Särskolan 

 Ellinor Sundell Förskolan 

  

Arbetet har letts av Anki Johnson, biträdande förvaltningschef med stöd av 

Ellinor Sundell, förskolechef; Stefan Karlstedt, utvecklingschef; Erika 

Peterson, rektor; Sune Johansson, rektor 

Både gruppens medlemmar och alla skolledare har haft uppdrag att se till att 

all personal på alla enheter fått tillfälle att samtala om uppdraget och de 

samtalsfrågor som dryftats. De allra flesta har lämnat någon eller några 

synpunkter och tankar på de samtalsfrågor som prioriterats. 
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 Samtalsfrågor med kommentarer/svar 3.1

3.1.1 Hållbart och framstående – vad betyder det? I praktiken? 

Om en verksamhet ska ha en framtid är det nödvändigt med en stabilitet i 

barn-/elevunderlaget. Det vi bygger, behöver fungera både i upp- och 

nedgång, vara förändringståligt, inte personberoende. Det är angeläget att 

arbetet kan bedrivas så att teamarbete möjliggörs. 

Det är viktigt att man pratar positivt om verksamheten och jobbar som 

ambassadörer för kommunen, inte minst ut rekryteringsperspektiv. 

Kvalitetsfrågorna är grundläggande och bärande – systematiskt 

kvalitetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete 

En skolas eller förskolas vara eller inte vara är inte enbart en fråga för 

verksamheten, utan en övergripande kommunfråga. För att locka fler 

medborgare och företag till kommunen är det nödvändigt att det finns 

tillgång till barnomsorg och skola inom rimligt avstånd.  

Nämndens roll i förhållande till Fullmäktige kan behöva förtydligas. Hur 

kommer det sig att tillgången till förskola och äldreomsorg är nämndsfrågor 

medan en grundskolas vara eller inte vara är en Fullmäktigefråga? 

 

3.1.2 Hur liten kan en grupp/klass/skolan vara? Kritiska punkter? 

En grundskola F-6 ska inte vara mindre än ca 70-75 elever, vilket betyder att 

det är ca 10 elever i varje årskurs. Då kan man slå ihop grupper till B-form. 

Dock är det inte säkert att man klarar behörighetskraven på en sådan liten 

enhet, utan att en eller flera pedagoger behöver ambulera. Vid A-form, d.v.s. 

att klasserna organiseras åldershomogent behövs minst 120 elever, men 

gärna fler. De ”bästa” storlekarna på åldersgrupperna är ung. jämna 10-tal, 

som på ett enklare sätt kan renodla eller samordna grupper. 

Högstadiet kräver ytterligare fler ämneskompetenser t.ex. moderna språk. 

För att klara detta behövs uppåt 200 elever på skolan om inte pedagogerna 

ska behöva ambulera. En möjlig lösning kan vara att enheten kompletteras så 

att det blir en F-9-enhet 

Förskolan bör organiseras i mer än en avdelning per enhet, gärna tre – fyra 

avdelningar.  På mindre orter kan förskolan med fördel integreras i skolan så 

att t.ex. tjänster och resurser kan samordnas med fritidshemmet. 



Kramfors kommun 
Datum 

2017-03-24 
      

      
Sida 

7(10) 

 

KRAMFORS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I FRAMTIDEN 

3.1.3 Hur många arbetsplatser är det rimligt att ambulera till? 

Max två enheter och helst inom samma skolområde 

Utmaningar vid ambulerande tjänster: 

 Logistik och schemaläggning 

 Behörigheter  

 Var har man sin bas/tillhörighet 

 Övriga aktiviteter t.ex. uppdrag som rastvakt; mentor, 

kontakter med föräldrar 

 

?? Undervisning på distans? Kan det möjliggöra att ha tillgång till behöriga 

lärare och ha lärarassistent på plats? 

3.1.4 Hur litet kan en arbetslag vara? 

Ett arbetslag kan vara 3-5 personer, men för att klara kompetens och 

ämnesbehörigheter kan det behövas mellan 5-10 personal beroende på typ av 

verksamhet. Ju längre upp i skolsystemet desto fler ämnesbehörigheter 

behövs.  

Ur ett arbetsmiljö- och utvecklingsperspektiv är det positivt att åtminstone 

vara 8-10 personer på en arbetsplats. 

 

3.1.5 Hur lång tid är det rimligt att åka skolskjuts? 

Det beror på barnets ålder, ju yngre desto kortare. 

Viktigt att beakta ev. väntetid före och efter skolan, som är resurskrävande 

för verksamheten. Det finns en riktlinje för skolskjutsar, som om man följer 

den är relativt rimlig.  

Det upplevs onödigt att åka skolskjuts i nästan en timme även om man bara 

har ett par km till skolan. Handlar om turens färdväg. 

 

3.1.6 Samverkansmöjligheter – lokalmässigt? Resursmässigt? 

Samverkan sker redan idag mellan t.ex. ämnen. De nya skolområdena har 

skapat bättre förutsättningar att skapa sammanhållande länkar på olika sätt 

t.ex. lärartjänster. 

Samma sak gäller förskolan, större enheter skapar bättre förutsättningar för 

att samordna olika uppdrag. 

Samverka med Kostenheten – Där det är möjligt, bygga bort mottagningskök 

och skapa tillagningskök. Det kan ge både ekonomiska och miljömässiga 

vinster. Dessutom kan fler få möjlighet till heltidstjänster  

Framför allt vid mindre enheter är det fördel att finnas ”under samma tak” 

och samverka fritidshem och förskola, t.ex. vid öppning och stängning. 
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3.1.7 Verksamheter som ökar/minskar just nu… Behov av förändringar 
inom kort? Idéer? 

Det är ett stort tryck på förskolan idag framför allt i centrala Kramfors och 

antalet platser behöver byggas ut. Ur verksamhetsperspektiv skulle det vara 

mycket positivt att skapa/bygga en ny förskola med flera avdelningar. Om 

behovet av platser skulle minska finns det flera förskolor i centrala Kramfors 

som med fördel skulle kunna avyttras då lokalerna är mycket slitna och 

opraktiska 

Förskolebarn blir så småningom skolbarn. Alltså är det nödvändigt att ta 

höjd för detta i skolan. Några enheter, som t.ex. Skarpåkerskolan och 

Nylandsskolan kan behöva beakta detta alldeles särskilt. 

 

3.1.8 Hur bygger vi vidare på vi-känslan? Attraktiv arbetsgivare? Attraktiva 
arbetsplatser? 

God arbetsmiljö, både fysisk och psykisk, är grundläggande. 

Lokalerna är en viktig del av den pedagogiska miljön, men många förskolor 

och skolor är i stort behov av renovering och uppfräschning. Allt kan inte 

åtgärdas samtidigt, men om en tydlig handlingsplan upprättas, kan känslan 

av att utbildning i Kramfors är viktig, skapa ännu mer hopp och framtidstro.  

Samma förhållande gäller förutsättningarna för kompetensutveckling. En 

tydlig och medveten fortbildningsplan skapar attraktionskraft och 

arbetsglädje. En sådan kan också öka intresset av att söka arbete eller stanna 

kvar i Kramfors. Då det idag är brist på flera kompetensområden är det också 

angeläget att skapa så goda förutsättningar som möjligt till vidareutbildning 

för den/de som kan tänka sig detta. 

Andra viktiga perspektiv är att det finns fungerande stödfunktioner, t.ex. 

IKT, vaktmästeri, ekonomi och administration. 

Plattformsarbetet som pågår skapar sammanhållning och en gemensam 

grund att stå på. Det skapar i sin tur framtidstro och väcker nyfikenhet från 

andra. Det är viktigt att arbetet fortsätter och inte tappar fart. 
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4 Slutsatser – nycklar till framtiden 

 Hållbart och framstående 4.1

 Stabilitet i barn-/elevunderlag – inte personberoende 

 Ambassadörskap – tala väl om verksamheten  

 Systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete 

 Förskola/skola – hela kommunens angelägenhet 

 Teamarbete 

 Kritiska punkter 4.2

4.2.1 Förskolan  

Bör organiseras med mer än en avdelning per enhet 

4.2.2 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 

4.2.3 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. 

 Hur många arbetsplatser är det rimligt att ambulera till? 4.3

 Max två enheter och helst inom samma område 

 Hur litet kan ett arbetslag vara? 4.4

 Tre till fem (3-5) personer inom samma uppdrag 

 För att klara ämnesbehörighet på en skola behövs minst fem (5), 

gärna 10 pedagoger 

 Ur ett arbetsmiljö- och utvecklingsperspektiv – gärna åtta (8) till 10 

personer på en arbetsplats 

 Hur lång tid är det rimligt att åka skolskjuts? 4.5

 Ju yngre desto kortare 

 Viktigt att beakta väntetid, före och efter skolan, som är 

resurskrävande 

 Samverkansmöjligheter? 4.6

 De nya skolområdena har skapat bättre förutsättningar för 

kombinationstjänster 

 Samverka mer med kosten 

 Förskolan i skolan – samverka med fritidshemmet 
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 Behov av förändringar 4.7

 Större förskolor med flera avdelningar, framför allt i centrala 

Kramfors. 

 Behovet av skolplatser i centrala Kramfors kommer att öka. 

 Vi-känslan? Attraktiv arbetsgivare? Attraktiva 4.8
arbetsplatser? 

 Utveckla arbetsmiljön 

 Handlingsplan för uppfräschning och uppdatering av ute- och 

innemiljö 

 Kompetensutveckling – Fortbildningsplan 

 Likvärdighet och delaktighet i alla led 

 Fungerande stödfunktioner: IKT, vaktmästeri, ekonomi, 

administration 

 Fortsatt plattformsarbete – skapar sammanhållning, gemensam grund 

och framtidstro! 

 

 
  

 

Anki Johnson 

Biträdande förvaltningschef 

 

 

 


