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1 Inledning
I april 2019 gav utbildningsnämnden uppdraget att starta en skolutredning
utifrån tidigare lokalutrednings intentioner.
”Utifrån de utmaningar som kommunen och nämnden står inför initierar
nämnden en utredning för att utveckla och anpassa utbildningsnämndens
verksamhet utifrån lokalutredningens intentioner”.
I augusti 2019 hade utbildningsnämnden ett extrainsatta möte där
konsekvenser av ramförslag 2020 behandlades. I samband med detta
förtydligade man uppdraget av skolutredningen:
”Uppdra till förvaltningen att fortsätta ta fram förslag till
strukturförändringar i verksamheten, som ger ytterligare långsiktiga
effektiviseringar de kommande åren.”
Tidigt 2017 genomförde PWC en verksamhetsanalys ”ur ett lokalperspektiv”
för Ånge kommun. Uppdraget var att besvara frågan om Ånge kommun har
optimerade lokaler för dagens och morgondagens verksamheter. Uppdraget
var bl.a. att genomlysa verksamhetslokaler inom barnomsorg och
grundskola. Sammanfattningsvis så framhöll PWC att Ånge kommun bör
skapa mer samordning och långsiktighet rörande lokaler för förskola och
grundskola. Detta för att kunna vara mer resurseffektiv. PWC ansåg att mer
lokaleffektivitet också gör att förutsättningarna för att skapa en ännu bättre
verksamhet ökar. I sin rapport ansåg PWC att Ånge kommun också bör göra
strukturella förändringar. PWC:s förslag till Ånge kommun var att skapa
förskolor med fler avdelningar, samt organisera grundskolan i färre enheter.
Förslaget vara att man skapade en enda högstadieskola och att man slår ihop
dagens två särskolor till en.
2013 genomfördes den senaste skolutredningen i Ånge kommun. Målet med
dåvarande skolutredningen var:
- Att få fram plan för skol- och förskoleorganisationen som är
långsiktigt hållbar både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.
-

Att behålla kvalitén på kommunens förskole- och skolverksamhet
trots minskande barn- och elevkullar och sämre ekonomiska
förutsättningar.

Målet med dagens skolutredning kan ses på samma sätt. Här är det också
viktigt att ta med faktorer så som organisatoriska möjligheter utifrån hur
dagens verksamhet ser ut. Ser man till tidigare skol- och lokalutredningar så
finns en del kritiska nivåer att ta ställning till.
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Förskolan bör organiseras med mer än en avdelning per enhet. Stora
samordningsvinster kan göras med större enheter.
Grundskolan (låg- och mellanstadiet) bör inte ha för få elever. Det kan
innebära att man då behöver organisera skolan i B-form (olika åldrar i
samma undervisningsgrupper). För få elever kan även innebära svårigheter
att tillgodose behörighetskraven i de olika ämnena för lärare.
Grundskolan (högstadiet). Om inte pedagogerna ska behöva ambulera
behövs fler elever än vad prognosen visar framöver. En enhet kan dock se ut
på många olika sätt, t.ex. F-9 eller 7-9, vilket underlättar tjänstefördelning
och möjliggör schemaläggning på samma enhet. Här är det lokalernas storlek
och utförande (specialsalar så som hemkunskap och slöjd) som kan bli
avgörande för hur man organiserar.
Parallellt med skolutredningen genomför Ånge kommun en lokalutredning.
Den syftar till att se över samtliga verksamhetslokaler. Kommunfullmäktige
har beslutat att kommunen kan påbörja byggandet av en samlad förskola vid
Åsgatan. Projekteringen landade i att samla all förskoleverksamhet i Ånge
tätort vid ett och samma ställe. Befintliga lokaler byggs om och anpassas till
förskoleverksamhet. I dagsläget finns redan tre avdelningar vid Labyrintens
förskola vid Åsgatan. Samordningsvinsterna är många. Dels ur ett
kompetensförsörjningsperspektiv och dels ur ett ekonomiskt perspektiv.
Samtidigt ser kommunen en kvalitetshöjning för de barn som finns i
verksamheten. Dagens förskolor är på sikt i behov av stora renoveringar
vilket talar för att en ny, samlad förskola och att det är rätt riktning för
framtiden.
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om förändring i ramfördelning
2020 för utbildningsnämnden med – 7,9 mkr. I oktober 2019 föreslog
kommunstyrelsen en justering av ramfördelning till -3,5 mkr utifrån dagens
prognos. Beslut om ny ram fattas i kommunfullmäktige i november. Även
om utbildningsnämnden tillförs mer ekonomiska medel för 2020 går Ånge
kommun mot en oviss ekonomisk framtid. Förslaget till ramfördelning
innebär att verksamheten måste ses över då den inte kan stå kvar i samma
form och struktur. Utan strukturella förändringar och anpassningar innebär
en sådan minskning av ramen att samtliga verksamheters ramtilldelning
minskas men i samma verksamhetsform som idag. Skolutredningen
förespråkar strukturella förändringar där man tar hänsyn till utbildningens
och undervisningens kvalité. En avgörande fråga är då hur man kan anpassa
och samordna verksamheter enligt tilldelad ram och samtidigt arbeta mot
hög måluppfyllelse. Utifrån den frågeställningen så blir
kompetensförsörjning och arbetsmiljöperspektivet mycket viktiga faktorer
för denna utredning.
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1.1 Uppdragets bakgrund
En av bakgrundsfaktorerna till skolutredningen är Ånge kommuns
minskande invånarantal vilket också medför ett minskat elevantal. Det är
mycket bekymmersamt att Ånge kommuns befolkning minskar.
Enligt prognosen för kommande år tappar kommunen ca 100 invånare/år
fram till 2028 då vi beräknas vara ca 8468 personer.

Ser man till antal elever i grundskolan så minskar det med ca. 100 st. fram
till 2028. Antal barn i förskola beräknas minska med ca 35.

Liknande siffror för befolkningsutveckling har presenterats flertalet gånger i
tidigare skolutredningar och PWC-rapporten.
En anledning till utredningen är således att kommunens barn- och elevantal
krymper. Här riskerar vi att stå med lokaler med för få barn och elever i. På
så vis hamnar kommunen i ett läge där alltför stor del av de ekonomiska
resurserna äts upp av lokalkostnader istället för att gå till verksamheternas
inre uppdrag. Vårt viktigaste uppdrag är att ge våra barn och ungdomar en
utbildning av hög kvalité, därför är en översyn nödvändig.
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För att kunna fortsätta bedriva kvalitativ utbildning med minskat
skatteunderlag behöver organisationen anpassas till det läge kommunen nu
befinner sig i och med sikte på förväntat läge framöver. Det förväntade läget
framöver finns prognostiserat i den senaste befolkningsprognosen.

1.2 Framtida kompetensförsörjning
En av de största utmaningar som Ånge kommun, i likhet med många andra
kommuner, står inför är framtidens kompetensförsörjning inom skolans- och
förskolans område. Den senaste kartläggningen som gjordes för Ånge
kommun visade att ca 80 medarbetare inom utbildningsnämndens område
uppnår pensionsålder av 65 år inom en 10-årsperiod. Statliga krav på rätt
kompetens och behörighet medför att kommunen behöver tänka till om hur
man organiserar sina verksamheter så att det blir god kvalité och rättssäkert
för eleverna (se rubrik 2.4 lärarlegitimation).

1.3 Åk.6
En annan faktor att ta hänsyn till i denna skolutredning är den politiska
ambition som finns för åk.6. Ett parallellt uppdrag finns idag att se över
möjligheten att organisera åk.6 tillbaka till mellanstadieskolorna. I dag
återfinns åk.6 vid våra två högstadieskolor, Minervaskolan och
Fränstaskolan. Senast detta utreddes var i maj 2018. Då kom man fram till
att det inte var möjligt för samtliga låg- och mellanstadieskolor att göra detta
i befintlig lokalstruktur. Förutsättningarna såg olika ut och det krävdes större
strukturella förändringar för att detta skulle vara möjligt att genomföra som
helhetsgrepp i kommunen. Bland annat så har vi idag en lokalsamordning
med både förskola och grundskola i Ljunga och Torpshammar. Lägg därtill
att grundsärskolans lägre år finns i Ljungaskolans lokaler. Björkbackaskolan
är också en stor utmaning i fråga om åk.6. Idag inrymmer man både
grundskola 1-5, förskoleklassen och fritidsverksamheten i byggnaden. Från
och med höstterminen 2019 går även eleverna från Alby skola på
Björkbacka. Detta efter beslut i april 2019 om att lägga ner Alby skola.
Eleverna från Alby skola (32 st.) inryms i befintliga klasser. En flygel med
två tillhörande klassrum saknas fortfarande för att kunna organisera en f-6
skola på Björkbackaskolan.
Rättssäkerheten kring betygsättning i åk.6 är ett argument som ofta lyfts
fram. Här ska lärarna vid högstadieskolorna, redan efter en termin sätta
betyg på eleverna. Det här ställer mycket stora krav på överlämning men är
alltför ofta betydligt mer komplicerat och svårt. Utifrån detta så är det här en
fråga som måste finnas med i utredningen.
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1.4 Asylsökande
Från 2015 ökade antalet asylsökande till att idag minska kraftigt. I Ånge
kommun finns just nu 62 asylsökande personer varav 22 är barn och
ungdomar (uppgiften förändras konstant). Asylsökande elever har rätt att gå i
skola. I dag finns dessa i gymnasieskolan, grundskolan och i förskolan.
Samtliga är medräknade i det underlag som redogörs för i skolutredningen.

2 Lagstiftning som styr skola och förskola
2.1 Skolans/förskolans uppdrag
Förskolan och skolans uppdrag regleras främst i skollagen (2010:800).
Skollagen reglerar vilka huvudmannens skyldigheter är och vilka rättigheter
som barn/elever har beträffande utbildning. Utöver detta finns även
skolförordningen (2011:185) som komplement. Som tillägg till dessa lagar
finns ett antal styrdokument som stöd för såväl huvudman och verksamhet
att stödja sig på. Skolverkets allmänna råd är ett exempel.

2.2 Timplanen
Timplanen reglerar det minsta antalet garanterade undervisningstimmar som
en elev har rätt till i skolan. I timplanen redogörs för fördelningen av dessa
timmar mellan olika ämnen. Timplanen är stadieindelad vilket betyder att
undervisningstimmar per ämne är uppdelar i lågstadiet åk 1-3, mellanstadiet
åk 4-6 och högstadiet åk 7-9. Timmar får inte längre flyttas mellan -låg, mellan och högstadiet. Timmar i exempelvis matematik har utökats och
moderna språk i årkurs 6 har införts.

2.3 Det fria skolvalet
Det fria skolvalet som infördes 1992 är en skolreform som låter föräldrar och
barn välja skola inom den egna hemkommunen. I vissa fall får man också
välja skola utanför den egna hemkommunen.
“Hemkommunen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan och
vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Alltså
inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor. Som regel har
kommunen att hänvisa elever till olika skolor. Detta görs också enligt
kommunens egna skolskjutsreglemente.
Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen.
Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en
elev ges en plats vid en skola. Men vårdnads-havarens önskemål får inte gå
ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Den
principen brukar kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor
i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid
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att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När platserna
tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt
till en plats på skolan.

2.4 Lärarlegitimation
Sedan 2011 har man som examinerad lärare möjlighet att ansöka om
lärarlegitimation. I skollagen regleras kraven genom lärarlegitimationen. Det
är endast lärare med lärarlegitimation som får ansvara för undervisning och
betygssättning, med få undantag.
Lärarlegitimationen reglerar också vilka ämnen och vilka årskurser som den
legitimerade läraren har rätt att undervisa och sätta betyg i.
Legitimationskravet leder till att det krävs fler elever och klasser per skola ju
äldre eleverna blir för att klara den ämnesbehörighet som skollagen kräver.
Den nya lärarutbildningen utbildar lärare mot lågstadiet, där utbildningen ger
behörighet i de flesta ämnen en elev har i detta stadium.
Lärarutbildningen mot mellanstadiet är något mer ämnesfördjupad och ger
vanligtvis behörighet i svenska, engelska och matematik + antingen SOblocket, NO-teknikblocket eller två praktiskt-estetiska ämnen.
På högstadiet är det krav på ämneslärarbehörighet och ämnesblocket SO
delas upp i religion, samhällskunskap, historia och samhällskunskap samt
ämnesblocket NO delas upp i kemi, fysik och biologi.
Inom utbildningsväsendet finns det pedagoger som är utbildade inom olika
utbildningsupplägg och med olika ämneskombinationer.
2.5 Politikens uppdrag att se till alla elevers utbildning
I skollagens 1 kap 5 § står det:
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Skollagen och skolförordningen överlämnar till landets kommuner som
offentliga utförare av utbildning (huvudman) eller privata sådana att
genomföra utbildning och undervisning utifrån lagtexten. I lag och
förordning beskrivs innehållet i undervisningen och de grundvärderingar
utbildningen skall grundas på. Hur utbildningen organisatoriskt planeras
lämnar lagstiftaren till huvudmannen. Kommunen har ansvaret att erbjuda
alla elever inom kommunen en likvärdig utbildning som uppfyller
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lagstiftningen och måste därför organisera utbildningen på ett sådant sätt att
likvärdig kvalitet kan erbjudas alla elever.

3 Gymnasieskolan
Bobergsgymnasiet är en väl fungerande gymnasieskola med hög andel
behöriga/legitimerade lärare och goda elevresultat. Läsåret 17/18 gick
samtliga avgångselever ut med gymnasieexamen. För läsåret 18/19 var
siffran 97,3%. Skolan har haft ett pågående utveckling- och kvalitetsarbete
under flera år och elevernas resultat har förbättrats över tid. För höstterminen
2019 ser elevunderlaget på Bobergsgymnasiet ut som följer:
Nationella program
IMSPRÅK
IMIND
IMYRK

151
13
15
11
190

Tabellen nedan visar en jämförelse över tid för elever i gymnasieskola och
elevströmmar. Här kan man se att andelen folkbokförda elever i Ånge som
går på Bobergsgymnasiet har ökar för varje år sedan 2014. I jämförelse med
riket ligger Ånge ca 12% högre för sin egen gymnasieskola.
Elever i gymnasieskola och elevströmmar
Antal elever i gymnasieskola,
folkbokförda i kommunen
Andel folkbokförda elever
i Ånge som går på Bobergsgymnasiet (%)
Jfr. snitt i riket andel elever i kommunens/
kommunalförbundets egna skolor (%)

2014 2015 2016 2017 2018
320

327

368

346

336

48,8 52,9 60,3 62,4 63,1
52,1 52,2 53,8 52,8 51,4

Under 2018 genomförde KPMG en kvalitetsgranskning av
Bobergsgymnasiet där man analyserade verksamheten och lyfte förslag på
åtgärder i syfte att utveckla skolan. Kvalitetsgranskningen bifogas
utredningen. I samma lokaler finns även Tillagningskök, musikskola,
idrottshall och vuxenutbildning.

4 Grundskolan och grundsärskolan
Ånge kommun har idag fem grundskolor organiserade i olika stadier. Vid två
av skolorna finns även grundsärskola. Vid Ljungaskolans grundsärskola går
elever i åk 1-5. Där finns även äldre elever som följer grundsärskolans
timplan. Vid Fränstaskolan finns grundsärskola organiserad för åk.6-9. Här
nedan följer en presentation av skolorna.
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Samtliga skolor i Ånge kommun använder Fränsta simhall för
simundervisning.

4.1 Minervaskolan
Minervaskolan är en grundskola med åk. 6-9. Vid skolan finns i dagsläget
191 elever och organiseras med 2 paralleller för åk.6, 7 och 9. I åk.8
organiserar man det i dagsläget med 3 paralleller. Nödvändiga specialsalar så
som hemkunskap och slöjd finns vid skolan. Minervahallen och stora
grusplanen (i centrum av skolområdet) används vid idrottsundervisning.

4.2 Fränstaskolan
Fränstaskolan är en grundskola med åk. F-9. Här finns även grundsärskola
för åk.6-9. Vid skolan finns i dagsläget 255 elever och 5 elever i
grundsärskola. För åk-1-5 har skolan en klass per årskurs. Åk. 6-9 är
organiserade i 2 paralleller. Nödvändiga specialsalar så som hemkunskap
och slöjd finns vid skolan. Fränsta idrottshall och andra ytor används vid
idrottsundervisningen.

4.3 Björkbackaskolan
Björkbackaskolan är en grundskola med åk. F-5. Vid skolan finns i dagsläget
222 elever. Skolan organiseras i dagsläget med två paralleller per årskurs.
Från höstterminen 19/20 inryms även elever från Alby skola efter att skolan
stängdes. Björkbackaskolan nyttjar specialsalar vid Minervaskolan
(ca.100m. från skolan).

4.4 Ljungaskolan
Ljungaskolan är en grundskola med åk. F-5. Här finns även grundsärskola
för åk. F-5 samt äldre elever i grundsärskolans ämnesområde. Skolan
organiserar mycket av undervisningen i B-form (F-1, 2-3, 4-5). Vissa
enskilda ämnen organiseras och läses per årskurs.
Vid skolan finns i dagsläget 49 elever och 10 elever i grundsärskolan.
Ljungaskolan och Knattebo förskola inryms i samma byggnad. Från
höstterminen 19/20 samarbetar man där förskolans 5-åringar har verksamhet
inne i förskoleklassens lokaler. Detta för att möta ett större behov av barn i
förskolan.
Skolan har en mindre idrottshall i separat byggnad. Inga övriga specialsalar
finns vid skolan. Slöjdundervisningen hanteras på Fränstaskolan. Eleverna
åker till och från Fränstaskolan för detta.
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4.5 Torpshammars skola
Torpshammars skola är en grundskola med åk. F-5. Åk. 1-2 organiseras i Bform. För åk. 3-5 är klasserna uppdelade årskursvis. Vid skolan finns i
dagsläget 59 elever.
Skolan har en mindre idrottshall i separat byggnad. Inga övriga specialsalar
finns vid skolan. Slöjdundervisningen hanteras på Fränstaskolan. Eleverna
åker till och från Fränstaskolan för detta. Torpshammars skola och
Hammarens förskola inryms i samma byggnad. I skolans lokaler finns även
allmänt bibliotek.

5 Förskolan
Förskolan är idag organiserad genom två områden. Område väst och område
Öst. Ingen av förskolorna i område väst delar lokaler med skolan. I område
Öst (Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar) finns förskola i samma
byggnad som skolan.

5.1 Område väst
1. Alby förskola (Alby). Beläget i lokalen där Alby skola tidigare
inrymdes. I dagsläget finns 14 barn inskrivna i verksamheten.
Verksamheten organiseras genom en avdelning.
2. Gulsippans förskola (Ånge). Beläget i egna lokaler i Ånge tätort. I
dagsläget finns 34 barn inskrivna i verksamheten. Verksamheten
organiseras genom två avdelningar.
3. Parkbackens förskola (Ånge). Beläget i samma byggnad som
Parkbackens äldreboende. I dagsläget finns 29 barn inskrivna i
verksamheten. Verksamheten organiseras genom två avdelningar.
4. Knyttets förskola (Ånge). Beläget i samma byggnad som
Parkbackens äldreboende. I dagsläget finns 32 barn inskrivna i
verksamheten. Verksamheten organiseras genom två avdelningar.
5. Solgårdens förskola (Ånge). Beläget i egna lokaler i Ånge tätort. I
dagsläget finns 34 barn inskrivna i verksamheten. Verksamheten
organiseras genom två avdelningar.
6. Labyrintens förskola (Ånge). Beläget i egna lokaler i Ånge tätort. I
dagsläget finns 50 barn inskrivna i verksamheten. Verksamheten
organiseras genom tre avdelningar. Den tredje avdelningen öppnades
under 2018 p.g.a. stor efterfrågan av barnomsorg.
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5.2 Område öst
1. Knattebo förskola (Ljungaverk). Beläget i samma lokaler som
Ljungaskolan och grundsärskolan. I dagsläget finns 53 barn inskrivna
i verksamheten. Verksamheten organiseras genom fyra avdelningar.
Under 2017 tog man över bibliotekets lokal och under 2019 sker
även samarbete med skolan där avdelningen med 5-åringar inryms i
förskoleklassens lokaler.
2. Sörgårdens förskola (Fränsta). Beläget i samma lokaler som
Fränstaskolan. Förskoleverksamheten har våningen över och skolans
F-2 har nedervåning i ett hus med två etage. I dagsläget finns 36 barn
inskrivna i verksamheten. Verksamheten organiseras genom två
avdelningar.
3. Skattkistans Förskola (Fränsta). Beläget i egna lokaler i Fränsta
tätort. I dagsläget finns 54 barn inskrivna i verksamheten.
Verksamheten organiseras genom tre avdelningar.
4. Hammarens Förskola (Torpshammar). Beläget i samma lokaler
som Torpshammars skola. I dagsläget finns 29 barn inskrivna i
verksamheten. Verksamheten organiseras genom två avdelningar.

6 Musikskolan
Musikskolan är idag ingen lagreglerad verksamhet. Musikskolan bedrivs
utifrån den ambitionsnivå kommunen har genom tilldelning av ekonomiska
medel. Totalt antal tjänster 7,2 varav 0,5 proj/ledning. Ca 0,6 tjänst säljs.
Assistenthjälp ca 0,2 tjänst.
Avgiftsfri
Från och med läsåret 17/18 är musikskolan i Ånge kommun avgiftsfri. Det
innebär att alla elever har möjlighet att spela ett instrument eller sjunga, utan
att det kostar något. De elever som anmäler sig till två instrument samtidigt
(dvs två instrument/sång under samma termin/läsår), betalar avgift 350
kr/termin för sitt andra instrument.
I augusti 2019 beslutade utbildningsnämnden att sänka musikskolans
rambudget med 1 mkr.

7 Ekonomi
7.1 Budget för Utbildningsnämnden 2019 och framåt
2019 års ram för utbildningsnämnden uppgår till drygt 201 mkr. Nämndens
kostnader är 229 mkr, varav 144 mkr för personal, 52 mkr för lärverktyg,
undervisningsmaterial m.m, 24 mkr för hyror, 6 mkr för köp av städ och 3
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mkr för kapitaltjänst. Utbildningsnämndens intäkter är 28 mkr där den stora
huvuddelen utgörs av statsbidrag (20 mnkr), barnomsorgsavgifter (4,4
mnkr), och interkommunala intäkter (0,9 mnkr). Ramen motsvarar i princip
föregående års ram vilket märks i den budget som ligger för 2019. Där
saknas det 2 mkr för att ha en budget i balans. Verksamheten och nämnden
arbetar för att ta fram och genomföra åtgärder för att komma i balans men på
längre sikt blir den så kallade osthyvelprincipen ohållbar. För att få de
ekonomiska effekterna, samtidigt som konsekvenserna på verksamheten blir
minimala, måste det genomföras strukturella åtgärder. Inte bara
utbildningsnämndens ekonomi är ansträngd. Hela Ånge kommun kämpar
med en tuff ekonomisk situation.

7.2 Effekter av minskat elevunderlag
Vid ett minskat elevunderlag minskas förbrukningskostnaderna för
exempelvis lärverktyg och måltider. Går det inte att minska mängden
personal, t ex p.g.a. att undervisningsgrupperna är små och varje
undervisningsgrupp måste ha en pedagog, så är den minskningen inte i
paritet med minskningen av utbetalad skolpeng. Det medför att underskottet
på berörd enhet istället växer och den ekonomiska situationen för nämnden
förvärras.

7.3 Effekter av sammanslagning eller nedläggning av
verksamheter
7.3.1

Gymnasieskolan

Nedan presenteras ekonomiska förutsättningar och budget för
Bobergsgymnasiet i dagsläget. Exemplet förklarar dagens kostnader i
jämförelse med om Bobergsgymnasiet avvecklades och samtliga elever gick
gymnasieutbildning i annan kommun. Räkneexemplet bygger på 95 elever
per årskurs och aktuella kostnader från höstterminen 2020.
Kostnad för alla våra elever i andra skolor/kommuner

43 500 000

Ökade kostnader för resor och inacc.
Summa:

500 000
44 000 000

Budget Bobergsgymnasiet

40 000 000

Bobergsgymnasiets del av hyra/ städ
Summa:

4 200 000
44 200 000

Möjlig besparing:

200 000

Budget för Bobergsgymnasiet är inkl. resor, inackorderingstillägg och
interkommunal ersättning samt ersättning till friskolor.
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Den totala kostnaden för hyra och städ (inkl. vuxenutbildning, idrottshall,
musikskola, kök) uppgår till 7 200 000 (hyra 5 580 000 kr per/år, städ 1 620
000 kr).

7.3.2

Grundskolan

Nedan presenteras ekonomiska förutsättningar och budget för grundskolorna
idag. Exemplet förklarar budgetposter för 2020 om grundskolan organiseras
enligt dagens placering och organisation.
Grundskolan 2020
Björkb*
Personalkostnad inkl först
11599
Hyra uppräknad till 2019:s nivå
3100
Övr kostnader, lärverktyg m.m.
579
Övr kostnader Städ
464
kapitalkostnader
85
Intäkter Statsbidrag 1:e-lärarer
801
Tot Budget Kkr
15026

Mi
Ljungav
11055
3142
3174
1099
549
137
829
252
180
34
625
273
15162
4391

Fr
14704
3830
710
1132
133
632
19876

Tpr
3179
1350
147
252
34
100
4862

Tot
43678
12553
2121
2929
466
-2430
59317

Den andra tabellen presenterar ekonomiska förutsättningar och budget för
grundskolorna om man gör strukturella förändringar enligt utredningens
förslag. Förslaget innebär att Minervaskolan blir 7-9 skola,
Björkbackaskolan blir F-6 och Fränstaskolan blir F-6. Ljungaskolan och
Torpshammars skola avvecklas i och med nytt läsår. Eleverna flyttas till
Fränstaskolan eller Minervaskolan. Exemplets kostnader utgår från
höstterminen 2020.
Grundskolan 2020
Björkb*
Personalkostnad inkl först
13484
Hyra uppräknad till 2019:s nivå
3100
Övr kostnader, lärverktyg m.m.
644
Övr kostnader Städ
464
kapitalkostnader
85
Intäkter Statsbidrag 1:e-lärarer
801
Tot Budget Kkr
16976

Mi
Ljungav
12444
1627
3174
550
615
71
829
146
180
34
625
136
16618
2291
halvår

Fr
14290
3830
665
1132
133
818
19231

Tpr
1700
675
77
126
34
50
2562
halvår

Följer man utredningens förslag blir besparingen 1 641 000 på skolorna.
Kostnader för skolskjutsar i form av busskort beräknas öka med ca. 400 000.
Genom anpassning av verksamheten blir det även en besparing på 50% tjänst
i förskoleklass samt 125% tjänst på fritids. Totalt handlar detta om en
besparing på 400 000 på halvårsbasis. På hyra och städ blir besparingen
371 000 för utbildningsnämnden. Ingen besparing görs på rektorstjänster då
kompetensen behövs vid de enheter som är kvar. Den totala besparingen
uppgår till 2 mkr.

Tot
43545
11329
2070
2697
466
-2430
57676
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Förskolornas verksamhet beräknas inte i förslagen. Fortfarande osäkerhet
hur besparingen blir på hyran då utbildningsnämnden har
förskoleverksamhet kvar i skolbyggnaderna.

7.3.3

Grundsärskolan

Nedan presenteras ekonomiska förutsättningar och budget för
grundsärskolorna 2019 och 2020. Tabellen förklarar även kända förändringar
i elevantal.
Särskolans budget
Personal
Hyra
Städ
Övriga kostnader lärverktyg m.m.
Kapitaltjänst
Summa:
Särskolan Fränsta/Ljunga
Antal elever vid båda skolorna
Antal personal vid båda skolorna
Rektor

2019
3 500
572
115
667
14
6887

2020
3 441
572
115
628
14
6790

15
7,5
0,5

13
7,5
0,5

Den andra tabellen presenterar ekonomiska förutsättningar och budget för
grundsärskolorna om man gör strukturella förändringar enligt utredningens
förslag. Förslaget innebär att grundsärskolorna som idag finns vid
Ljungaskolan och Fränstaskolan slås ihop till en enhet. Tabellen beskriver
förutsättningar för en grundsärskola i Sörgårdens lokaler eller i Gulsippans
lokaler. Exemplet beräknas utifrån 2020 års kostnader.
Särskolans budget
Personal
Hyra
Städ
Övr. kostnader
Kapitaltjänst
Summa:
Antal elever
Antal personal
Rektor

Gulsippan
3000
685
130
628
14
4457

Sörgården
3000
274
130
628
14
4046

13
6,5
0,25

13
6,5
0,25

Utifrån exemplen ovan så är det möjligt att göra en besparing genom att slå
ihop särskolans båda verksamheter till en. Besparingen blir 2 333 000 om
särskolan flyttas in i Gulsippans lokaler.
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Ytterligare besparing på 400 000 kan göras om verksamheten flyttas in i
Sörgården. För verksamheten krävs tre lärare och 3,5 elevassistenter. 0,5
elevassistent behövs och anordnas genom LSS och beräknas utifrån behov av
fritids för elev äldre än 13 år. Elevunderlaget är föränderligt och behovet kan
öka.

7.3.4

Åk.6 till mellanstadieskolor

Tabellen nedan visar kostnader om åk.6 flyttas tillbaka till låg- och
mellanstadieskolorna utan att annan strukturell förändring genomförs.
Kostnader är beräknade enligt Ånge kommuns beräkningsmodell för skolans
verksamhet. Totalt innebär förändringen att verksamheten blir 791 000 kr.
dyrare för höstterminen (halvår).
Personal

Lärverktyg

Elever åk.6

Björkbackaskolan

(+) 1534000

(+) 57000

(+) 38

Minervaskolan

(-) 997000

(-) 56000

(-) 38

Ljungaskolan

(+) 321000

(+) 10000

(+) 7

Fränstaskolan

(-) 565000

(-) 32000

(-) 21

Torpshammars skola

(+) 500000

(+) 20000

(+) 13

Beräkningsmodellen använder sig av faktorer så som elevantal, antal elever i
övriga årskurser (ålder) och storlek på skolan. Skolans elevantal genererar
även till kringpersonal och elevhälsa. Utöver nämnda kostnader tillkommer
även kostnader för tjänsteköp, där låg- och mellanstadieskolor behöver köpa
lärartjänst av högstadieskolorna för eleverna i åk.6. Tillkommer gör även
kostnader för transporter av elever till och från undervisning på annan skola
(pga avsaknad av specialsalar vid de mindre skolorna).

8 Slutsats och förslag
Nedan presenteras ett antal förslag på åtgärder och strukturella förändringar.
Förslagen rangordnas inte. Dock bör man ha med sig att olika åtgärder kan
ha betydelse för hur andra är möjliga att genomföra på sikt. I denna
utredning presenteras förslag som så långt som möjligt innebär att
kommunen kan använda sig av befintliga lokaler.
Några faktorer är viktiga att beakta i de förslag som lämnas. Att säkerställa
elevers rätt till god och likvärdig utbildning ska eftersträvas. Därefter
behöver man ta hänsyn till kompetensförsörjning och arbetsmiljö.
Elevkullarnas storlek och elevprognoser är också viktiga faktorer för hur
verksamheten ska organiseras i framtiden. Med för få elever på varje skola
och i varje årskurs ökar sårbarheten. Fortfarande krävs rätt lärarkompetens
och ämnesbehörighet. Flera lärartjänster och ämneskompetenser kan bli
svåra att rekrytera om kommunen har för små verksamheter.

Ånge kommun
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Den ekonomiska aspekten och långsiktigheten är också mycket viktiga för
hur kommunens verksamheter ska organiseras i framtiden.

8.1 En högstadieskola åk. 7-9
Flytta Fränstaskolans elever i åk.7-9 till Minervaskolan. Minevaskolan blir
kommunens enda renodlade högstadieskola för åk.7-9. Strukturförändringen
anses som möjlig och på så vis samlar man den lärarkompetens som behövs
och ersätter obehöriga med behöriga och legitimerade lärare. Genomförs
förändringen inför läsåret 21/22 så skulle elevantalet uppgå till 249 elever.
Minervaskolan skulle bli en skola med fyra paralleller i varje årskurs.
Minervaskolan har kapacitet att ta emot beräknat elevantal. Vissa
strukturförändringar på Minervaskolan skulle bli nödvändiga. Bl.a. kan all
slöjd flyttas ut i befintlig annexbyggnad där trä-och metallslöjden redan finns
idag och på så vis frigörs lokaler i huvudbyggnad. I övrigt kan det även bli
aktuellt att se över andra lokaler och klassrum för att på bästa sätt hantera
mottagandet av elever. Skolskjutsar för elever från kommunens östra delar
blir längre och dyrare. Skolskjuts för de elever från Fränsta som idag inte har
haft skolskjuts tillkommer.

8.2 Två F-6 skolor skapas
Enligt politisk viljeinriktning och ambition för åk.6 så innebär förslaget att
man för tillbaka åk. 6 till mellanstadiet. Till skillnad från idag då de är
placerade vid högstadiet. Genom att hantera åk.6 inom mellanstadiets ramar
kan lärarna, som tidigare följt eleverna, säkerställa den betygsättning som
ska göras i åk.6. I dag upplever lärarna vid högstadiet en svårighet att sätta
betyg på elever som man endast har haft under en termin.
Flytta in Ljungaskolans och Torpshammars skolas elever till Fränstaskolan.
Förslaget är möjligt först då en sammanslagning av högstadiet kan
genomföras. Genom att skapa en större F-6 skola i Fränsta så kan man
säkerställa och samla behöriga lärare på ett och samma ställe. Fränstaskolan
har även alla nödvändiga specialsalar som behövs för undervisningen.
Förslaget innebär att elever som i dagsläget inte har skolskjuts till
Ljungaskolan och Torpshammars skola behöver ha det till Fränstaskolan.
Elever (i åk.6) som tidigare har gått över till Minervaskolan placeras vid
Björkbackaskolan som blir en F-6 skola. Övergång till högstadiet sker först i
åk.7. Förslaget innebär stora utmaningar för att hantera och skapa de
lokalutrymmen som krävs. I dagsläget finns inga möjligheter att inrymma
åk.6 i befintliga lokaler på Björkbackaskolan. För att kunna genomföra detta
krävs att man bygger ut Björkbackaskolan eller att man placerar åk.6 i andra
lokaler. Ett förslag är att placera åk.6 i musikskolans nuvarande lokaler vid
Bobergsgymnasiet men att de tillhör Björkbackaskolans organisation.
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Förslaget innebär att nya lokaler bör ordnas för musikskolan. I dagsläget
finns inget exempel på nya lokaler för musikskolan. Eleverna befinner sig då
ca 100 meter från Björkbackaskolan och i direkt anslutning till idrottshallar
och matsal. Elevernas uteraster kan med fördel vara inom Björkbackas
skolområde. För båda alternativen gäller att viss undervisning sker på
Minervaskolan. Det handlar främst om hemkunskap och slöjd.

8.3 Två grundsärskolor blir en
Skapa en grundsärskola genom att slå ihop de två som idag finns vid
Ljungaskolan och Fränstakolan. Förslaget är i enlighet med PWC:s
lokalutredning. Frågan om att sammanföra kommunens båda grundsärskolor
har tidigare varit aktuell. Syftet var att samla nödvändig kompetens för att
säkerställa behörighetskraven. I dagsläget saknas viss behörighet och
kompetensförsörjningen försvåras av att verksamheten är lokaliserad till två
olika orter.
Tidigare såg man över möjligheten att flytta grundsärskolan från
Ljungaskolan och in till Fränstaskolan. På så vis kunde man placera
grundsärskolan närliggande intill grundskolan i åk.F-9.
Förslaget utgick från att grundsärskolan placerades i lokalerna där
Sörgårdens förskola idag finns. Förslaget förutsätter att Sörgårdens förskola
placeras i andra lokaler. Till detta hörde att se över möjligheterna att samla
all förskola i Fränsta i en och samma enhet.
Grundskolans organisation vid den ort som grundsärskolan placeras är
avgörande för hur man beslutar om detta. Det ska finnas möjlighet för elever
som är mottagna i grundsärskolan att gå integrerade i grundskolan. På så sätt
behöver organisationen för grundskolans- och grundsärskolans årskurser
vara i närhet av varandra. En samlad grundsärskolan kan alltså placeras i
Fränsta men då behöver även grundskolan vara åk.F-9.
Sett till förslaget att Björkbackaskolan blir en F-6 skola och att
Minervaskolan blir kommunens 7-9 skola så bör även en samlad
grundsärskola placeras i Ånge. Förslaget är att placera grundsärskolan i
lokalerna där Gulsippans förskola finns idag. Gulsippans förskola ligger ca
200 meter från skolområdet där Minervaskolan och Björkbackaskolan finns,
vilket kan anses som nära. Detta är möjligt först då Gulsippans förskola
flyttar ner till den samlade förskolebyn på Åsgatan.

8.4 Organisera förskolan med fler avdelningar
Redan idag finns beslut på att slå ihop förskolorna i Ånge tätort till en större
enhet vid Åsgatan. Projekteringen har visat på flera samordningsvinster.
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Möjligheten att även organisera förskolan på ett ställe i Fränsta bör ses över
på samma sätt som gjorts i Ånge. Stora samordningsvinster finns att göra
och sårbarheten minskar.
Genom att slå ihop Sörgårdens och Skattkistans förskolor samlar man även
all kompetens på ett ställe. Sett till dagens barnkullar i Fränstaområdet, bör
kapaciteten på en sådan enhet vara ca. 90-100 barn. Förslaget är att
projektera för en utbyggnad av Skattkistans förskola och flytta ner Sörgården
dit. Flyttas Sörgårdens förskola kan lokalerna användas till annan
verksamhet.
Knattebo förskola i Ljungaverk och Hammarens förskola i Torpshammar
finns i samma lokaler som skolan. Om skolorna slås ihop till en F-6 skola i
Fränsta bör förskolornas lokalisering ses över. I dagsläget finns inga förslag
hur detta ska hanteras. Huruvida förskolorna ska finnas kvar i samma lokaler
eller inte bör i så fall utredas vidare.

8.5 Gymnasieskolan bör finnas kvar i Ånge kommun
Gymnasieskolans betydelse för Ånge kommun bedöms vara stor. Sett till
dess kvalité, samarbete med lokalt näringsliv och beräknade kostnader för
gymnasieskolans vara eller icke vara är utredningens bestämda åsikt att den
bör finnas kvar.
En avveckling av gymnasieskolan innebär inte någon större ekonomisk
besparing. Troligtvis kan en avveckling få långt mer negativa konsekvenser i
framtiden om kommunen inte har någon egen gymnasieskola. Exempel på
negativa konsekvenser är att den kompetensförsörjning som gymnasieskolan
idag bidrar till försvinner samt att fler elever skulle lämna kommunen i tidig
ålder.
Framtida elevunderlag är dock mycket viktigt och vägledande för i vilken
omfattning verksamheten kan bedrivas. Därför bör Ånge kommun fortsätta
utreda möjligheter till utveckling av gymnasieskolan.

8.6 Andra alternativ
Utöver de förslag som har presenterats så finns andra alternativ till
strukturella förändringar. Dessa förändringar får inte samma ekonomiska
effekter, utan blir snarare dyrare att genomföra och driva vidare. Förslagen
bygger på den viljeinriktning som tidigare har presenterats.
•

Åk 6 flyttas tillbaka till de skolor som har utrymme. Möjligt att göra
detta i Torpshammar och Ljungaskolan från höstterminen 2020. Gör
man något av detta minskar elevantalet på både Fränstaskolan
och/eller Minervaskolan kraftigt, samtidigt krävs minst en lärare
extra vid skolorna som behåller åk.6. Högstadieskolorna behöver
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fortfarande den ämneslärarkompetens som finns idag.
Viljeinriktningen med åk.6 på mellanstadiet uppfylls men
kostnaderna ökar.
•

Åk.6 stannar kvar vid Björkbackaskolan. Förslaget har beskrivits
tidigare och samma åtgärder krävs även nu. Förslaget innebär att
bygga ut skolan eller placera åk.6 i musikskolans lokaler.

•

Fränstaskolan står kvar som F-9 skola men har möjlighet att ta emot
antingen Ljungaskolans elever eller Torpshammars skolas elever om
någon av skolorna avvecklas. Med dagens elevunderlag och
befintliga lokaler kan Fränstaskolan inte ta emot elever från båda
skolorna.

•

Slå ihop dagens två grundsärskolor till en. Förslaget kan genomföras
enligt det som har beskrivits tidigare. Förslaget går att genomföra och
är oberoende av hur man gör med den verksamhet som finns i
lokalerna.

Kent Ylvesson, Utbildningschef
Utbildningsnämndens verksamheter
0690-250100
kent.ylvesson@ange.se
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Bilagor

Bilaga 1 – Antal invånare 1-19 år i Ånge Kommun
Nedan presenteras en tabell där antalet invånare per år redovisas. Statistiken
är den officiella statistiken från juli 2019 (SCB).
Födda
Ålder/årskurs ht-2019
år
2018
1 år
2017
2 år
2016
3 år
2015
4 år
2014
5 år
2013
Förskoleklass
2012
Åk 1
2011
Åk 2
2010
Åk 3
2009
Åk 4
2008
Åk 5
2007
Åk 6
2006
Åk 7
2005
Åk 8
2004
Åk 9
2003
Åk 1 gy
2002
Åk 2 gy
2001
Åk 3 gy

Antal i befolkningsregistret
94
67
78
95
84
81
84
84
94
76
84
114
91
107
102
102
104
96
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Bilaga 2 – Antal elever nu och 5 år framåt
Nedan presenteras en tabell över antal elever per årskurs och skola. Tabellen
visar även elevprognos fram till och med läsår 23/24.
Antal elever per årskurs och skola
F

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Antal

Björkbacka 19/20

32 39 47 34 32 38

222

Björkbacka 20/21

45 32 39 47 34 32

229

Björkbacka 21/22

46 45 32 39 47 34

243

Björkbacka 22/23

27 46 45 32 39 47

236

Björkbacka 23/24

38 27 46 45 32 39

227

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Minerva 19/20

47 46 53 45

191

Minerva 20/21

38 47 46 53

184

Minerva 21/22

32 38 47 46

163

Minerva 22/23

34 32 38 47

151

Minerva 23/24

47 34 32 38

151

F

1

2

Ljunga 19/20

5

8

5 13 11 7

49

Ljunga 20/21

10 5

8

5 13 11

52

Ljunga 21/22

11 10 5

8

5 13

52

Ljunga 22/23

14 11 10 5

8

5

53

Ljunga 23/24

7 14 11 10 5

8

55

F

5

1

2

3

3

4

4

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Fränsta 19/20

19 16 11 20 11 18 50 37 39 34

255

Fränsta 20/21

14 19 16 11 20 11 38 49 35 40

253

Fränsta 21/22

24 14 19 16 11 20 32 34 49 35

254

Fränsta 22/23

23 24 14 19 16 11 45 31 34 49

266

Fränsta 23/24

13 23 24 14 19 16 28 47 31 34

249

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Torpshammar 19/20

8

9

7 12 10 13

59

Torpshammar 20/21

8

8

9

7 12 10

54

Torpshammar 21/22

5

8

8

9

7 12

49

Torpshammar 22/23

9

5

8

8

9

7

46

Torpshammar 23/24

5

9

5

8

8

9

44
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Bilaga 3 – Antal grundskoleelever från Ånge kommun i annan
kommun eller i fristående skola
F
Kordelia 19/20

12

1

2 3 4

5

6

7

8

9

Antal

9 12 9 7 11 18 10

9

9

106

1

1

Prolympia 19/20
Engelska skolan 19/20
Härjedalen 19/20

1
1

1
1

1

Stöde + Sundsvall 19/20 10 grund. (+6 platser sjukhusskola)
Berg 19/20

7 grund.

3

1
1

4
10
7
131

Ånge kommun

Datum

2019-10-21

Bilaga 4 – Befolkning Ånge kommun enligt nyckelkodsområden
(Haverö, Borgsjö, Torp) 2019
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Bilaga 5 – Befolkningsprognos Ånge kommun enligt
nyckelkodsområden (Haverö, Borgsjö, Torp) 2019
Haverö
Antal
Personer
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Bilaga 6 – Fristående enheter i Ånge kommun

Kordelia friskola är den enda fristående skolan i Ånge kommun. Kordelia
friskola ligger i Erikslund. Skolan har elever från hela kommunen. I
dagsläget går 106 elever på skolan från årskurs F-9. Skolan har eget
fritidshem och eget tillagningskök.
Kordelia friskola startades 2016 och drivs av Kordelia friskola AB.
Kordelias ledord är:
- Den lilla skolan med det stora hjärtat
- Kreativiteten utgör grunden
- Alla elever möts efter sina förutsättningar

Sida

29(30)

Ånge kommun

Datum

2019-10-21

Särskilda bilagor
Bilaga – Lokalutredning 2017
Bilaga – PWC kvalitetsgranskning av gymnasieskolan

Sida

30(30)

