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Yttrande avseende bildningsnämndens beslut om 

förändrad skolorganisation 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Fastställa yttrandet 

Ärendet 

Bildningsnämnden beslutade 2019-05-22, § 46, att föreslå 

kommunfullmäktiga besluta att 

1. Ytterlännässkolan läggs ner från hösten 2020. 

2. Grämestaskolan görs till en F – 3 skola från hösten 2020. 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll 

Kommunallagen reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige beslutar om 

ska beredas. 

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen 

av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 

fullmäktigeberedning. 

28 § Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har 

beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan 

nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. 

När det gäller det aktuella ärendet om förändrad skolorganisation så innebär 

kommunallagen att kommunstyrelsen har rätt att yttra sig men inte någon 

skyldighet att göra så. Bildningsnämndens beslut går således direkt till 

kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande från kommunstyrelsen blir ett 

beslutsunderlag till det ärendet. 

Kommunstyrelsens ansvar 

Enligt aktuellt reglemente så är kommunstyrelsen kommunens ledande 

politiska förvaltning. Den har ett helhetsansvar för kommunens 
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verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Ett yttrande bör därför 

fokusera på saker som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Ekonomiskt läge för kommunen 

Kramfors kommuns ekonomi är i ett mycket ansträngt läge med stor 

skuldsättning, låg soliditet och hög total skattesats. Det beror på olika saker 

men en central faktor är den befolkningsminskning som under lång tid har 

pågått. Kramfors är den kommun i landet som i absoluta tal tappat flest 

medborgare sedan 1950.  

Kommun 1950 2018 Minskning Minskning 

Kramfors 38 355 18 423 -19 932 -52% 

Sollefteå 37 976 19 500 -18 476 -49% 

Strömsund 25 139 11 703 -13 436 -53% 

Torsby 22 158 11 719 -10 439 -47% 

Ljusdal 28 719 19 033 -9 686 -34% 

Ånge 19 037 9 411 -9 626 -51% 

 

Tyvärr ligger vi fortfarande högt upp i tabellen även om vi bara tittar på de 

senaste tio åren.  

Kommun 2009 2018 Minskning Minskning 

Sollefteå 20 442 19 500 -942 -5% 

Hagfors 12 636 11 698 -938 -7% 

Gällivare 18 533 17 630 -903 -5% 

Kalix 16 926 16 058 -868 -5% 

Kramfors 19 214 18 423 -791 -4% 

Torsby 12 508 11 719 -789 -6% 

Ånge 10 148 9 411 -737 -7% 

 

Skatter och bidrag, som är kommunens absolut största intäkter, påverkas i 

huvudsak av antalet innevånare. Med den långsiktiga 

befolkningsminskningen så blir dessa intäkter mindre än vad de skulle ha 

varit vid en oförändrad befolkning. Den långsiktiga befolkningsminskningen 

innebär att kommunen i såväl verksamhets- som finansiella aspekter befinner 

sig i en strukturellt sett annan situation än vad som varit tidigare. Det ökade 

trycket från demografin har under lång tid varit känt och det blir alltmer 

tydligt hur det påverkar kommunens utmaningar.  

Behoven och kostnaderna för välfärdstjänster förutses öka betydligt mer än 

skatteunderlaget. För att motverka gapet mellan utvecklingsnivån på 

kostnader och skatteunderlaget, och klara en ekonomi i balans, kommer det 

framöver ständigt krävas löpande effektiviseringar eller stora 

skattehöjningar. Detta har infunnit sig succesivt och under de senaste åren 

har det blivit all tydligare, och därmed också svårare att klara balansen 

mellan verksamhet och ekonomi. 
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Bildningsnämndens ekonomi 

En av kommunstyrelsens viktigaste uppgifter är den s.k. ”uppsiktsplikten” 

som bland annat innebär att följa och rapportera till fullmäktige hur samtliga 

kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur 

den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Bildningsnämnden har kämpat med sin ekonomi under lång tid och det har 

fattats flera beslut i såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige där 

nämnden (tidigare BKU – Barn, Kultur och Utbildning) uppmanats att vidta 

åtgärder för att uppnå en budget som är i balans. 

Nedanstående tabell redovisar prognoser och faktiskt helårsutfall från april 

2017 och fram till idag. 

2017 2018 2019 

April Augusti Utfall* April Augusti Utfall Februari April 

-16,7 -13,4 -0,3 -15,0 -17,5 -23,2 -25,0 -23,0 

Siffrorna avser miljoner kronor 

* Utfallet 2017 blev väsentligt bättre än prognoserna på grund av att 

nämnden erhöll 13,4 Mkr i extra tilläggsbudget i slutet av året.  

Nedan följer en redovisning av beslut med krav på åtgärder och 

handlingsplaner som fattats de senaste åren. 

2017 

Kommunstyrelsen 2017-04-11, § 46, begäran om redovisning av planer  

Kommunfullmäktige 2017-06-26, § 85, i samband med aprilprognosen 

Kommunfullmäktige 2017-10-30, § 145, delårsbokslut 

2018 

Kommunfullmäktige 2018-06-25, 84, i samband med aprilprognosen 

Kommunfullmäktige 2018-10-29, 123, delårsbokslut 

2019 

Kommunstyrelsen 2019-05-09-48, i samband med februariprogos 

Förslag till beslut avseende aprilprognos, kommer till kommunfullmäktige i 

juni 

  

Sammanfattande bedömning av bildningsnämndens ekonomiska situation 

Såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige har varit tydlig och 

upprepade gånger uppmanat bildningsnämnden att ta fram, och genomföra, 

handlingsplaner för att bedriva verksamheten inom befintliga ramar.  

Ur ekonomisk synvinkel är det därför positivt att nämndens arbete med dessa 

handlingsplaner börjar ge effekter.  Förslaget till ny skolorganisation innebär 
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en anpassning till färre elever och kan ses som ett exempel på ett 

strukturomvandlingsbeslut. Dessa beslut är ofta smärtsamma och det är inte 

konstigt att det finns opinion mot förslaget men färre medborgare innebär att  

verksamheten på något sätt måste anpassa sig. En anpassningsprocess som vi 

tyvärr fått genomgå många gånger tidigare. 

Sedan 1950-talet har ett 50-tal skolor lagts ner inom våra rektorsområden, de 

flesta på 60-talet. Många av dessa skolor var omoderna men den främsta 

anledningen till att skolor lades ner var strukturomvandlingen inom 

industrin.  

Bildningsnämndens beslut utgår från en omfattande utredning där har man 

landat i ett förslag som sänker kostnader och kommunstyrelsen gör 

bedömningen är att den utgör ett bra beslutsunderlag.  

Kommunstyrelsen ser positivt på det arbete som bildningsnämnden gör i 

översynen av sin framtida verksamhet. Det finns dock en oro för att 

omställningsarbetet går för sakta och vill därför i detta yttrande återigen 

påminna om vikten av att hålla tempo i omställningsarbetet. 

Helhetsansvar och utveckling 

Kommunstyrelsen har förutom ekonomin ett ansvar för åtgärder för att 

”allmänt främja utveckling och tillväxt” i kommunen och väljer därför att 

även yttra sig utifrån det perspektivet. 

En kommunal tillväxt handlar till stor del om konsten att hantera lokala 

förutsättningar och skapas ofta genom initiativ och ansträngningar av företag 

och enskilda näringsidkare men även av offentliga aktörer.  

Kommunen har totalt sett ett ansvar för sina medborgare och alla 

förvaltningar och kommunala bolag bidrar till att fullfölja kommunens 

åtaganden på olika sätt. Kommunen behöver tillhandahålla en attraktiv och 

bra service samt skapa förutsättningar för att människor ska trivas och ha det 

bra. Kommunen behöver vara framsynt och vidta åtgärder i god tid för att 

anpassa sig till rådande förutsättningar.   

Kramfors kommun har idag en arbetskraft som inte fullt ut motsvarar 

arbetsmarknadens behov. Utbildningsnivåerna inom kommunen ligger under 

riksgenomsnittet. Andelen äldre är hög i förhållande till andelen unga och 

medelålders medborgare. Den socioekonomiska statusen är generellt låg, 

ohälsotalen höga och antalet anmälningar om våld i nära relation har ökat. 

Antalet vuxna individer som saknar egen försörjning riskerar att öka.  

Utbildningsnivåerna styrs dels av tillgänglighet till utbildning och av 

strukturella och sociala normers inverkan på individens olika möjligheter 

och val.  

Kompetensutveckling och vikten av kvalificerad arbetskraft utgör en viktig 

resurs för näringslivets tillväxt i länet och Kramfors kommun. Företagen 
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upplever idag att det är svårt att attrahera attraktiv arbetskraft till sina 

företag.   

För de unga som av olika skäl inte fullföljer grundskola/gymnasieutbildning 

blir utbudet av jobb och möjligheterna till självförsörjning svår och 

kommunen får därmed en högre försörjningsbelastning. Dessa unga riskerar 

dessutom att hamna i en negativ spiral med utanförskap, droger, ohälsa och 

en kortare livslängd jämfört med övriga.  

Det är viktigt att de som växer upp i vår kommun vill och kan bo, verka och 

leva här och bidra till den samhälleliga utvecklingen. Vi behöver på bred 

front arbeta för att förändra inställning och attityd till skolgång och 

vidareutbildning efter gymnasiet, samtidigt som vi behöver öka 

möjligheterna till att kunna fullfölja påbörjade studier. I de fall där våra unga 

inte har de förutsättningar som behövs för att fullfölja 

grundskola/gymnasieutbildning behöver resurser tillsättas redan i tidigt 

skede/låg ålder, för att skapa möjligheter till studier, arbete och egen 

försörjning.  

Vår skola behöver vara en skola för alla, en skola där jämlikhet och 

jämställhet genomsyrar verksamheten. En skola som kan kompensera 

skillnader i socioekonomiska förutsättningar för att ge alla barn och 

ungdomar likvärdiga möjligheter. På så sätt förebygger vi negativa spiraler 

och utanförskap.  

Det förslag som bildningsnämnden beslutat om ligger väl i linje med de 

åtgärder som behöver vidtas för att både sänka kostnader och säkra 

kvaliteten i skolan.  

Att bildningsnämnden värnar om att behålla verksamheten för de yngre 

barnen på orterna är av stor betydelse ur ett samhälleligt perspektiv, det 

underlättar för föräldrar som valt att bosätta sig på mindre orter och den 

lokala attraktionskraften kan bibehållas.  

Fokus framåt är att säkra kompetensförsörjningen av lärare vid de skolor vi 

har så att ungdomarna får god kvalitet i utbildningen och att de på sikt bidrar 

till att kommunens utbildningsnivå ökar. Därigenom bidrar de även till att, 

om de väljer att bo kvar i kommunen, företagens behov av arbetskraft säkras.  

Föräldrarna har stort inflytande över ungdomarna och det är viktigt att de 

stöttar sina barn under hela skoltiden och att de förstår vikten och värdet av 

en fullföljd gymnasieutbildning kopplat till framtida hälsa. De skolor vi har i 

kommunen ska vara konkurrenskraftiga, intressanta och attraktiva för att 

attrahera såväl kompetent personal som föräldrar. 

Den socioekonomiska statusen behöver höjas och förebyggande åtgärder för 

att säkra kommande generations kompetens behöver vidtas. Ett krafttag 

behövs för att skapa mer jämlika livsvillkor för den enskilde och ett bättre 

utgångsläge för kommunen att växa. En befolkningsökning, en ökning av 

invånarnas inkomst och sysselsättning samt en förbättring av invånarnas 
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utbildningsnivå och hälsotillstånd skulle ha mycket stor betydelse för 

Kramfors kommuns fortsatta utveckling. 

Sammanfattningsvis gör kommunstyrelsen bedömningen att det är 

utbildningens kvalitet som långsiktigt är attraktivt och viktigt för tillväxt och 

utveckling och har därför inget att erinra mot bildningsnämndens förslag.  

Samråd 

I framtagandet av yttranden har flera avdelningar/enheter inom 

kommunledningsförvaltningen medverkat. 

Beslutsunderlag 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden. Bildningsnämndens beslut  

2019-05-22, § 46, Dnr BN 2019/273 

Utredning – Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0,  

Dnr BN 2019/272 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Bildningsnämnden 

Revisionen 

 

 

 

 

 


