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Bakgrund 
För att utreda hur förslaget hur förändringar av skolorganisationen på våra små orter 
påverkar samhället behöver följande frågor besvaras.  

• Hur påveras samhället? 
• Hur påverkas familjerna? 
• Hur påverkas näringslivet? 

Dokumentet innehåller en del som är generell för alla orter som är med i förslaget, och 
sedan individuella delar för de orter som berörs av det förslag som barn och 
utbildningskontoret presenterat.  

Nuläge  

Servicenivå 
 

 

 Skola Barn- 
omsorg 

Gymnas
tiksal 

Handel Drivmed
el 

Post 

Odensvi F-3 Ja Ja Handlarn Qstar På g 
Ukna F-3 Ja Ja ICA Qstar  
Loftahammar F-6 Ja Ja ICA DinX Ja 
Blackstad F-6 Ja Ja Ja Qstar  
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Spridning av skolor idag 
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Spridning av förskolor idag
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Allmängiltig påverkan på samhällen vid skolnedläggning 
En förändring av servicenivån på landsbygden påverkar livet för dem som har behov av 
servicen. Hur stor påverkan, och huruvida den uppfattas som negativ eller positiv 
varierar mellan samhällena och inom samhället.  

De senaste åren har det kommit flera rapporter som berör landsbygdskolan ur ett 
bredare perspektiv än det rent pedagogiska. Utifrån detta har jag plockat slutsatser som 
presenteras nedan med citat och hänvisning. Som inledning listas rapporter och 
forskning som fakta till den allmänna delen hämtats ifrån.  

• Skolnedläggningar på landsbygden - Konsekvenser för vardagsliv och 
lokalsamhälle, Licentiatuppsats av Magdalena Cedering, 2012 

• När byn förlorade sin skola – En fallstudie av avveckling av Backa skola 
Mats Lundgren och Ina von Schantz Lundgren, 2010 

• Att förstå det stora i det lilla byskolan som pedagogik, kultur och struktur 
Gunilla Karlberg-Granlund, 2009 

• Skolan mitt i byn 
Glesbygdsverket 2009 

• Byskolan och det lokala samhällsbygget – En bygde- och kommunekonomisk 
analys av byskolor, Granvik m.fl,  Hela Sverige ska leva, 2005  

• Utbildning i glesbygd – samspel eller konflikt? 
Annika Andræ Thelin och Karl Jan Solstad, 2005 

• Stjärnsund, framtiden och skolan: Landsbygdsutveckling i Hedemora Kommun 
Helena Kååks mfl. 2011 

• Krympa utan att stympa – Anpassning av verksamhetslokaler då 
befolkningsunderlaget minskar 
Svenska kommunförbundet, 2003 

• Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2011 
Tillväxtanalys 2011 

• Befolkning, service och företagande i Sveriges gles- och landsbygder 
Tillväxtanalys 2009 

• Arbetskraftsförsörjning i landsbygder 
Tillväxtanalys 2011 

• Samhällsekonomisk konsekvensanalys av beslut i offentlig service 
Alexander Hellqvis, Länstyrelsen i Kalmar 

 

Samhället 

Skolan som en resurs för utveckling 
Det är vanligt att skolan på olika sätt är aktiv i bygdens gemensamma arbete. Bland 
annat Karlberg – Granlund uttrycker detta:  
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”Genom att förankra undervisningen i elevernas gemensamma aktiviteter och i det sociala 
sammanhanget kan en meningsfull skola skapas. Men denna skola är inte bara till för barnen, utan 
kan vara en institution som gynnar människors växande i alla åldersgrupper.  

Deltagandet kan bestå av att man gör bygden nyhetsbrev, hemsida, anordnar fester, 
lucia, säljer fika vid högtider m.m.  

”Även Witten m.fl. (2001, citat ur abstrakt) argumenterar för att skolan har en dubbel funktion:”We 
propose that, beyond their educational function, schools can serve as catalysts for community 
participation, social cohesion and the vitality of neighbourhoods”. (Karlberg Granlund, s  213) 

Sammanhållning 
Karlberg-Granlund beskriver i sin forskning hur skolan utgör ofta en 
kommunikationsnod för bygden. Utan skola så kan det bli svårare att nå ut med 
information.  

Lars Johansson skriver i ”Landsbygdens framgångsfaktorer” att ”Från flera landsbygdsorter 
som har uppvisat en positiv utveckling är det just sociala nätverk som betonats som avgörande […] de 
rent sociala bitarna som påverkar trivseln på en ort, det vill säga den känsla av tillhörighet som täta 
sociala band ger, ska inte underskattas”. 

Skolan skapar relationer. En skola förenklar för nyinflyttade barnfamiljer att komma in i 
bygemenskapen. Utan skolan får ”byn” hitta andra sätt att inkludera invånarna. (Thelin 
och Solstad) 

” I ett flertal studier från Nya Zeeland  slår Witten m.fl fast att en byskola är en tillgång för en 
glesbygdskommun. Byskolan är ett minnesmärke i bygden och många relaterar platsen till bygdens 
historia. Vidare stärker skolan känslan för platsen, man har gått i en viss byskola, influerad av lokal 
kultur och aktiviteter i bygden. En byskola är mer än en plats för undervisning, den är även en 
informationskanal för hur familjerna mår, en informationskanal för vad som sker i bygden, en lokal att 
använda för aktiviteter utöver skoltid samt en plats för sociala nätverk, exempelvis småprat mellan 
bygdens föräldrar vid hämtning och lämning av barn vid skolan. Genom stängning uppstår förändringar 
som därmed berör fler än eleverna och deras undervisningsplats. Ofta tas en skola för given innan den 
hotas av nedläggning. Witten m. fl behandlar även byskolor ur föräldrarnas perspektiv. En skola 
bidrar till att öka känslan att tillhöra en bygd och dess gemenskap samt till sociala nätverk. Huruvida 
det finns en skola i grannskapet påverkar hur man ser på bygden. Byskolorna bidrar till att 
upprätthålla ett inkluderande och sammanhängande samhälle. Witten m.fl visar att byskolan inte bara 
har ett undervisningssyfte utan fyller en viktig social funktion som mötesplats där barn, föräldrar och 
personal träffas. Skolan är byns hjärta där människor från bygden möts och social interaktion uppstår. 
- Cederling 

”Samtliga barnfamiljer i en bygd knyts till skolan. Vidare bidrar byskolan till att elever och föräldrar 
integreras och deltar i ett lokalt gemensamt engagemang för barnen och bygden. Byskolans sociala 
funktioner upprätthåller känslan av att bo i en levande landsbygd. Direkta effekter av nedläggningar 
rör ekonomin för byggnader och personalnedskärningar. Indirekta effekter är minskad social integration 
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vilket i sin tur kan ha negativ hälsopåverkan genom exempelvis isolering. Det finns inget substitut för 
byskolans sociala funktioner och de familjer som drabbas hårdast av skolnedläggningar är de med låg 
inkomst, som avskärmas från övriga ortsbor när den sammanhållande länken, skolan, försvinner.” - 
Cederling 

”Att dra slutsatsen att en skolnedläggning är utan följder för de berörda vore emellertid 
förhastat.[hänvisning till forskarens bild av effekter på utflyttning] I den vetenskapliga 
litteraturen på området har fler aspekter uppmärksammats. En rad studier har undersökt hur det 
lokala näringslivet påverkas, andra har pekat på ett minskat engagemang i allmänhet och en förlorad 
gemenskapshetskänsla i den berörda bygden och ytterligare andra på hur skolan har en symbolisk 
betydelse som går förlorad, vid en nedläggning.” – Jan Amcoff 

Tillgång till lokaler 
Skolan används ofta som en mötesplats på kvällar och helger, och skolans 
gymnastiklokal används i många bygder för diverse hälsofrämjande aktiviteter för alla 
åldrar. ”Den fungerar som en knutpunkt och samlingslokal för många olika aktiviteter. Om 
byggnaden säljs skapar det svårigheter för lokalbefolkningen att hitta en liknande kulturbärare” - 
Karlberg-Granlund  

”När nedläggningsbeslutet är fattat kommer frågan vad som ska ske med skollokalen. Den kan hyras 
ut, säljas, stå tom eller rivas. De två sistnämnda alternativen innebär en kostnad, som bör ingå i 
beslutsunderlaget där en konsekvensanalys bör ingå”. - Cederling,  

Skolans betydelse för platsens attraktivitet 
” Att ha tillgång till barnomsorg och grundskola, i alla fall låg- och mellanstadium, i det egna 
lokalsamhället betraktas som en stor fördel för människor på landsbygden. Avsaknaden av dessa 
“tjänster” eller välfärdssystem gör det mindre troligt att unga familjer slår sig ner på dessa platser.” - 
Thelin och Solstad 

Tillväxtanalys presenterade 2011 studien ”Orter med befolkningsökning - Exempel på 
”attraktiva orter” perioden 2000-2010”. Studien visar befolkningsutvecklingen inom 
Sveriges tätorter (200-10 000 invånare) under åren 2000-2010 . Inom gruppen finns 
1838 tätorter och av dessa har 543 haft en befolkningsökning om minst 0,5 procent per 
år, det vill säga minst fem procent under perioden.  

I studien har Tillväxtanalys tittat närmare på ett 40-tal orter som, trots att 
hemkommunen minskat i befolkning, har haft en positiv befolkningstillväxt. Syftet var 
att se om det fanns några gemensamma drag hos de orter som har haft en 
befolkningsökning. I studiens sammanfattning beskrivs att de studerade orterna kunde 
kategoriseras enligt följande:   

• tätorter inom pendlingsavstånd till en annan tätort 
• gränsorter 
• tätorter med turismprägel 
• sjö-, eller skärgårdsnära tätorter 
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• tätorter med utpräglad "byanda" 

Det är vanligt att framgångsrika orter uppfyller fler av dessa kategorier.  

Tillväxtanalys konstaterade även att ”attraktivitet inte bara handlar om att få andra att besöka 
eller bosätta sig på en plats. Det handlar i lika hög grad om att skapa ökad livskvalitet för de boende 
på platsen och ortens näringsliv. Utan ett engagemang från de folkvalda företrädarna och ett gott 
samarbete mellan regionala, kommunala och lokala företrädare, riskerar processer och 
handlingskraftiga initiativ att stanna av.” 

Bland förutsättningarna för att en ort ska attrahera nyinflyttning eller behålla sin 
befolkning beskrivs ”goda basfunktioner” som:  

• bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband)  
• god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, bankomat 

osv) 
• närhet till arbetsmarknader  
• attraktivt boende (gärna nära vatten) 
• goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, 

hem och skola, eldsjälar, mm.) 

Inflyttning och Utflyttning 
Jan Amcoff vid Uppsala Universitet har studerat flyttmönstren efter skolnedläggningar. 
Han har ”undersökt hur flyttmönstren påverkas av en skolnedläggning på landsbygden, såväl bland 
människor i gemen som i subgruppen barnfamiljer och såväl inom promenadavstånd från skolan som i 
ett större upptagningsområde. Resultaten visar att inga mätbara effekter kan påvisas i något fall, vare 
sig i direkt samband med nedläggningen eller inom en tvåårsperiod.” Studien säger däremot inget 
om vilka effekter det har på inflyttningen.  

Granvik m. fl. beskriver en motsatt bild från Högarna i Östersunds kommun, där den 
nedlagda skolan innebar att 15 personer flyttade ifrån kommunen, varav 9 var skolbarn.  

Glesbygdsverkets tidigare studier visar att barnfamiljer i högre utsträckning än 
människor i andra åldersgrupper väljer att flytta till tätortsnära landsbygder, även till 
områden med ett totalt sett negativt flyttnetto. Tillgång till en grundskola med god 
kvalitet på ett rimligt avstånd från bostaden lyfts ofta fram som en av de viktigaste 
faktorerna för många människor vid val av boendemiljö och bostadsort. – ”Befolkning, 
Service och företagande i Sveriges gles och landsbygder” 

 

Näringslivet 

Skolans påverkan på annan service 
Skolorna på de berörda orterna handlar idag väldigt lite/inget i de lokala butikerna och 
kommer därmed inte påverka butikens omsättning i någon vidare omfattning. Den kan 
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däremot påverkas av att familjernas köpkraft flyttas till butiken på den nya skolorten. 
Man handlar i samband med hämtning/lämning.  

Skolans betydelse för näringslivet 
I Tillväxtanalys rapport ”Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service” från 2011 står det 
att ”En god tillgänglighet till service är av stor betydelse både för företagens möjligheter att växa och för 
möjligheterna att bo och verka i alla delar av landet. För en enskild medborgare eller för en familj kan 
det handla om att det finns en dagligvarubutik i närheten av bostaden, att det är möjligt att tanka bilen 
i närområdet eller att det är nära till skola och barnomsorg. [---] Behoven för oss medborgare är många 
gånger direkta och med en god och tillgänglig service som uppfyller nödvändiga behov är det enklare att 
få vardag och arbetsliv att fungera. 

För ett företag kan behoven vara både direkta och indirekta. [---]De indirekta behoven handlar ofta 
om förutsättningarna för ett företag att kunna lösa sina personalbehov. Med en god tillgång till service 
för boende i närområdet eller inom pendlingsavstånd underlättas både nyrekrytering och möjligheterna 
för företagen att kunna behålla befintlig personal. behoven varierar naturligtvis, både för företag och 
människor, mellan olika situationer och över tid.”  

Tehlin och Solstad beskriver hur företag med personal boendes i bygden kan behöva 
anpassa arbetstiderna för personalen för att dessa ska kunna hämta/lämna barn samt att 
rekrytering av ny personal kan försvåras. 

” I en av de Nya Zeeländska studierna [Kerns] visar man på ekonomiska effekter av 
skolnedläggningar genom minskade investeringar i byar där skolor lagts ner. Vid ekonomiska 
etableringar väljer man hellre en by där skolan finns kvar. Skolan är på många sätt en central punkt 
för en by och nedläggning kan på sikt till och med hota bygdens överlevnad.” - Cederling 

Familjen 
”Vad det gäller platsen för skola har de flesta familjerna i bygden hanterat förändringen genom att 
välja Österbymo som skolort för barnens skolgång. Därmed får föräldrarna ombesörja att hämta och 
lämna barnen med bil vid skolbussen. Familjerna har byggt nya rutiner utifrån den kommunala service 
som finns tillgänglig. Individernas omgivningsstruktur har förändrats i och med att skolan har lagts ner, 
byggnaden står kvar men åtkomsten är begränsad, i och med att skolverksamheten flyttats till annan 
ort. Vidare upplevs även vardagen krångligare i och med ökade avstånd, vilket i sin tur innebär mer 
bilkörning och mer pusslande för att få vardagen att gå ihop. ”Cedering 

”Utifrån vardagen i Ydre har intervjufamiljernas barn tagit ställning till vilka aktiviteter de väljer att 
ägna sin fritid åt och föräldrarna tagit ställning till huruvida det är praktiskt genomförbart, att det 
finns tid och kommunikationsmedel, att hjälpa barnen att koppla sig samman med valda aktiviteter. 
Prioriteringarna påverkas av var i livet man befinner sig och med vilka skeenden och händelsekedjor 
man väljer att fylla vardagens väv. Möjligheterna är inte oändliga, vi måste ta hänsyn till hindrande 
restriktioner av olika slag. Individens val är alltid begränsad i tid och rum. Föräldrarnas 
handlingsmönster innebär att de låter egna intressen stå tillbaka tills barnen blir större och kan sköta 
sina aktivitetskopplingar själva. Detta gäller i samtliga familjer främst för mammorna, vilket även 
Tillbergs studie visar. Resultaten av den här studien visar att skolväsendets rumsliga förändring har lett 
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till förändringar i vardagslivet för barnfamiljerna, exempelvis genom ökad bilkörning vilket i sin tur 
har lett till en ekonomisk belastning samt oro ur miljöhänseende. Vidare upplevs även vardagen 
krångligare i och med ökade avstånd och mer pusslande för att få vardagen att gå ihop. Dessutom 
innebär det att föräldrarna har mindre tid till andra aktiviteter, då mer tid har disponerats för 
skjutsresor. Vad föräldrarna får försaka är högst individuellt, men studien indikerar att det är 
föräldrarnas egentid, främst mammornas, som prioriteras bort.” - Cedering s.106 

Transporter 
Som landsbygdsbo är man inställd på ett liv med mycket transporter, och att man inte 
kan förlita sig på kollektivtrafiken. Redan idag åker många av eleverna på 
landsbygdsskolorna buss till och från sin skola. Efter nedläggningen av Backa skola 
genomfördes en enkät bland föräldrarna ” där bara drygt 25 procent av föräldrarna framförde att 
det inte hade någon betydelse alls att skolvägen hade blivit längre. […] Vid samtalen med eleverna så var 
det många som uttryckte sitt missnöje med att de kom till skolan långt innan lektionerna började på 
morgonen och att de även i många fall fick vänta även på skolskjuts hem. ”Stor skillnad att ha 5 minuters 
promenadväg och nu sitta ca 30 min. på bussen och sen ca 40 min. på skolan och vänta” (Förälder). 
Tidigare kunde en del av eleverna cykla själva, vilket inte längre är möjligt.” Lundgren och von 
Schantz 

Cerderling beskriver efter att studerat nedläggningen i Österbymo att ” Vidare upplevs 
även vardagen krångligare i och med ökade avstånd, vilket i sin tur innebär mer bilkörning och mer 
pusslande för att få vardagen att gå ihop.” 

”Uppenbart är också att berörda skolbarn får tillbringa mer tid i skolskjutsen och med att vänta på 
densamma. Förutom att det rimligen uppfattas som trist finns studier som antyder att detta kan få 
menliga effekter på inlärningen. Å andra sidan finns studier som pekar på att alltför små skolor kan 
ge liknande följder.” – Jan Amcoff 

”Att skolskjutssträckan ökar från, säg en mil till två, i samband med en skolnedläggning, förefaller 
inte vara tillräckligt skäl för att ändra ett beslut att flytta till eller från en plats på landet.” – Jan 
Amcoff  

Ekonomiska effekter 
”Det är en svårhanterlig politisk fråga då ekonomi ställs mot lokala intressen. Däremot betonar 
rapporten[från svenska kommunförbundet 2003] att skolnedläggningar kan leda till negativa effekter 
på kommunen då attraktionskraften minskar, vilket ger upphov till minskad inflyttning och ökad 
utflyttning. Nedläggning ger även upphov till ökade kostnader.” - Cederling  

Effekter från processen 
Flera av rapporterna trycker på vikten av långsiktiga beslut, bland annat Cederling och 
Karlberg – Granlund, då en återkommande diskussion om skolans vara eller inte vara är 
hämmande för utvecklingen. ”I verkligheten kan det vara så att utflyttningen avspeglar sig i att en 
familj i sänder flyttar från den nedläggningsdrabbade bygden under lång tid, ofta även en tid innan 
skolan läggs ner, om den varit hotad. Det kan finnas risk att debatten kring skolnedläggningar 
påverkar både barnafödande och flytt innan själva skolnedläggningen kommer till stånd.”-  Cederling 
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Under tiden som bygden mobiliserar för att behålla sin skola avstannar även mycket 
annat utvecklingsarbete.  
 

Karlberg – Granlund återkommer i sin forskning till att en diskussion om skolans vara 
eller inte vara uppfattas som ett angrepp mot de berörda landsbygdsbornas existens. 
”Byskolan symboliserar samhällets och kommunens omsorg om alla, även om periferin”.  

Och vidare: 
”Basu (2007, 110) hävdar att frågor om skolindragningar rör vid djupare frågor som berör rättvisa, 
medborgarskap och rättigheter. Också i detta debattmaterial framkommer att en byskola som är i sin 
ursprungliga användning, d.v.s. fungerar som en skola och upprätthålls av kommunen, symboliserar 
likvärdighet. ” 

Rekommendationer kring processen 
”Ytterligare ett råd är att låta politiker, i ett tidigt skede, föra en principiell diskussion kring 
grundläggande skolfrågor såsom maximal längd på skolskjutsar, lägsta antal elever per skola/klass 
och maximala elevkostnader. Genom att diskutera generellt kan man kringgå att fastna i diskussionen 
om en specifik ort.” - Cedering  
 
Kommunförbundet ger några handfasta råd till kommuner, där den framtida skolsituationen troligtvis 
kommer att innebära nedläggningar: 

• Vikten av att tillåta diskussionerna att ta tid och bearbetas av kommuninvånarna. 
• Lägga fokus på aspekterna kring skolornas kvalité tillsammans med det ekonomiska 

beslutsunderlaget. 
• Beslutsunderlaget bör vara detaljerat och beakta alternativa konsekvenser 
• Man bör titta närmare på om det finns möjlighet till samarbete över kommungränser, att 

basera skoltillhörighet på geografisk fördelning av elever och inte på administrativ 
tillhörighet.    - Cedering  

Kommentar 
Den sammanställda forskningen ovan kan verka ensidigt presentera problem och 
negativa effekter av skolnedläggningar. Det kan bero på att den forskning som finns 
tillgänglig är har för avsikt att belysa just hur samhället påverkas, och inom det området 
så tenderar effekterna att vara negativa. Det finns dock avsnitt i olika rapporter, ex 
Cedering, som berättar om hur barn och familjer trivs bra med sin nya skola, och hur 
enskilda barn kommit till sin rätt i ett större sammanhang.  
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Ortsspecifik påverkan 
 

Denna avdelning presenterar kort de berörda bygderna. Svaren är hämtade från 
bygderna, kommunen fakturasystem, KLT.se med mera.  

Tabellen som finns under ”sammanvägda konsekvenser” är hämtad från Länsstyrelsen i 
Kalmars rapport ”Samhällsekonomisk konsekvensanalys av beslut i offentlig service”. 
Värdena som finns i tabellen är framräknade på följande sätt.  

*   Interkommunal ersättning är det som Västerviks kommun betalar till den 
kommunen där eleven väljer att gå i skola. För ett barn inom förskolan är det ca 100 
000/barn/år, elev i grundskola (åk f-6) ca 77 000/barn/år inom skola och ca 98 
tkr/barn/år för högstadiet åk 7-9. Det går inte att veta hur många barn som kommer 
välja skola i annan kommun – men i beräkningen utgår vi ifrån det antagande som 
respektive föräldrargrupp gjort.  

**  Skattesystemet är uppbyggt så att kommunen får skatteintäkter för alla invånare, 
även barn, studerande och icke arbetande. Det beloppet är 2012 beräknat till 46 000kr. 
Kommunen får även kostnadsnadsutjämning för barn (och äldre) men minskad 
kostnadsutjämning för vuxna. Den minskade kostnadsutjämningen för vuxna ger att 
varje vuxen innebär 16 000kr för kommunen. För att få en riktig bild för barn (i detta 
fall en 9 åring) måste skolpeng och fritidspeng dras av. Det ger 53 700kr per 7-9åring. Se 
underlaget för beräkningen i bilaga 2. Det går inte att veta hur många personer som 
kommer flytta från kommunen som en följd av beslutet, beräkningen är därför gjord 
efter ett exempel att 15% av familjerna flyttar samt 2 personal per skola.  
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Odensvi 

Förslag 
-‐ Odensvi skola läggs ner och eleverna flyttas till Gamleby 

Nuläge  
 Idag Prognos 2020 
Förskola - familjedaghem 6+4 6 
F-6 32 29 
Fritids 17 - 
 

Avstånd 
Från 
Odensvi  

Till Min Km Resa med 
buss 

 Blackstad 14 23 - 
 Överum skola, förskola 20 35 - 
 Gamleby  19 22 Ca 30 min 
 Horns skola, förskola 25 31 - 
 Västervik 44 42 65-75 min 
 

Pendling 
2008 såg pendlingen i området ut som följer för Odensvi församling. 

104 personer pendlade till annan ort i Västerviks kommun. Bland dessa var 39 kopplade 
till Gamleby och 27 till Västervik. 28 personer pendlade till annan kommun, av dessa var 
8 till Vimmerby och 6 till Kinda.  

Samhälle och fritid 

Hur medverkar skolan i bygdens arbete? 
Skolan i Odensvi är bland annat med och ordnar sammankomster vid lucia och 
musikafton på våren i bygdegården, grötfest för ”de äldre” där barnen är med och 
arrangerar och underhåller.  

I vilken omfattning används skolan kvällstid?  
Skolan används till bland annat föräldramöten. 

Finns det alternativa samlingslokaler?  
Ja, Odenskans. Både möteslokal och aktivitetslokal. Oklart hur denna lokals ekonomi 
kommer påverkas om skolan inte längre är hyresgäst. (Fastigheten ägs av kommunen, 
med hyrs och drivs av Odensvi ekonomiska förening). 
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Finns det företag i bygden som är beroende av skolan för att rekrytera arbetskraft?  
Området har flera stora lantbruk och även mindre företag som uttrycker att skolan är 
viktig för deras rekryteringsbehov.  

Lokalekonomi 

Hur mycket handlar skolan i butiken, och hur stor del är detta av den totala 
omsättningen?  
Från fakturasystemet går det att få ut att 2011 handlade skolan i butiken för ca 26 000kr.  

Hur påverkas de allmänna kommunikationerna?  
De turer som idag går är alla anpassade till skolans verksamhet och är anpassade till de 
skolbarnen som redan reser med buss. Dessa bör därför inte påverkas av förslaget. Då 
även andra kan åka med skolbussar så kommer antalet turer till och från bygden att öka 
då mindre skolbarn behöver hemresa tidigare på dagen än äldre barn.  

Förutom skolpersonalen, hur många personer har någon av sina inkomster från 
skolan och dess verksamhet och kommer påverkas av förändringen?  

• Vaktmästare 0,21 tjänst 
• Städ  0,4 tjänst 
• Bespisning 0,635 tjänst 

(nuvarande tjänster, oklart hur mycket som kommer påverkas) 

Kommunekonomi 

Hur många kan antas flytta från kommunen vid en förändring av skolan. 
Bygden gör uppskattningen att minst 3 familjer kommer att flytta 

Att förutspå flyttningar blir inget annat än spekulationer – men behöver ändå kalkyleras 
på något sätt. Vi gör antagandet att varje familj består av 2 vuxna och två barn, och att 
15% av familjerna som berörs kommer att flytta från kommunen. Procenttalet är inget 
antagande av kommunen, utan finns endast med för att på något sätt kunna beräkna 
effekterna av utflyttning. Siffran kommer av Jan Amcoffs forskning som säger att 
utflyttningen inte ökar – men även våra egna iakttagelser från kommunen efter 
stängningen av tidigare skolor.  

Utifrån det kommer vi fram till att det finns 16 familjer (32 barn) och att 2,4 familjer 
kommer flytta från bygden. Det innebär ca 5 vuxna och 5 barn.  

Kommer föräldrarna placera sina barn i en annan kommun?    
Föräldrarna kan komma att välja att placera sina barn i Horns skola i Kisa kommun eller 
en skola i Vimmerby kommun. Enligt föräldrarföreningen så planerar ca 40% av 
föräldrarna att ta med sig barnen till en skola på deras pendlingsort. Det skulle innebära 
18 barn. 

Några möjliga konsekvenser  
• Föräldrar som arbetar i riktning Horn väljer att placera sina barn i Horns skola  
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• Föräldrar som arbetar i riktning Blackstad/Vimmerby väljer att placera sina barn 
i Blackstad eller Vimmerby  

• Boende i området väljer att flytta ifrån kommunen 
• Boende i området väljer att flytta närmare/till Västervik/Gamleby 
• Längre dagar på förskola/fritids för barn vars föräldrar är verksamma i Odensvi 
• Minskat underlag för butik 
• Svårare att klara driften av Odenskans. 
• Minskade arbetstillfällen för bygdens invånare 

 Sammanvägning av effekter 
 Odensvi (minskade 

kostnader) 
Gamleby (ökade 
kostnader) 

Direkta personalkostnader Antal 
tjänster 

Årskostnad 
(sek) 

Antal 
tjänster 

Årskostnad 
(sek) 

Grundskola och förskoleklass 3,5 +1 575 000 0,5 0 
     
Övriga direkta kostnader för kommunen     
Lokalhyra  0  0 
Strukturbidrag  +439 000  0 
Städning skola  +150 000  0 
Busskostnader (inkl kostnader för språkval)  +737 000  -1 326 400 
Fasta kostkostnader  +260 000   
     
Besparing (direkta kostnader)    +1 834 600 
     
Övriga kvantitativa faktorer     
Möjlig ökad interkommunal ersättning när barn placeras i 
annan kommun * 

 18 * 77 000   0 - 1 386 000 

Möjlig förlorad  skatteintäkt och kostnadsutjämning när 
familjer lämnar kommunen ** 

 5*16 000 + 
5*53 700 

 0 - 348 000 

Möjlig förlorad  skatteintäkt och kostnadsutjämning om 
friställd personal lämnar kommunen ** 

 2*16 000  0 - 32 000 
 

Bibehållen kapitalkostnad för skolbyggnad även om den 
inte nyttjas 

   -100 000 

Omsättningsminskning i lanthandeln p g a minskad 
inflyttning av barnfamiljer. Risk för nedläggning av butiken 
och därmed sämre service för samhällets invånare. 

   -? 

Möjlig engångskostnad vid administration av 
skolnedläggning 

   -? 

Möjlig besparing på grund av lägre årliga administrativa 
kostnader vid en skolnedläggning 

   +? 

Möjlig minskad investering i bygden av företag och 
privatpersoner 

   -? 

     
Övriga kvalitativa faktorer     
Barnens situation (klasstorlek, ämnesutbud, skolväg etc)    +/- 
Föräldrarnas situation (eventuell skjutsning av barn etc) 
 

   - 
 

Personalens situation (effekter av friställningar, antal 
barn/ämnen, förändringar i arbetsmiljö etc) 

   ? 

Skolans betydelse för bygden (i egenskap av 
samlingslokal, symbolvärde etc) 

   - 
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Ukna 

Förslag.  
-‐ Ukna skola läggs ner och eleverna flyttar till Överum 

Nuläge  
 Idag Prognos 2020 
Förskola 17 11 
F-6 23 27 
Fritids 11 - 
 

Avstånd 
Från Ukna  Till Min Km Resa med buss 
 Edsbruk skola, fsk 8 10 10-30 min 
 Överum skola, fsk 12 14 18 min 
 Falerums förskola 10 12 Ca 60 min 
 Gamleby  23 29 37-60 min 
 Åtvidaberg 23 27 Ca 70 min 
 Valdemarsvik 31 40 - 
 Västervik 40 53 60-100min 
 

Pendling 
2008 såg pendlingen i området ut som följer för Ukna och Ukna glesbygd. 

 94 personer pendlade till annan ort i Västerviks kommun. Bland dessa var 16 kopplade 
till Gamleby, 17 till Överums glesbygd och 7 till Edsbruk. 57 personer pendlade till 
annan kommun, av dessa var 19 till Åtvidaberg, 13 till Linköping samt 5 till 
Valdemarsvik.  

Föräldrarföreningen i Ukna har tagit fram en karta som visar pendlingsmönstret för 
förädrarna.- den finns med som bilaga 3  

Samhälle och fritid 

Hur medverkar skolan i bygdens arbete? 
Skolans elever medverkar i bygdens arbete genom att göra Sockenbladet i samarbete 
med intresseföreningen, för detta får de en liten summa pengar som går till deras 
skolresekassa.  

Skolan brukar medverka när det är något större arrangemang i bygden, ex vid grisjakten 
då de serverade lunch till 215 jägare. Skolan anordnar lucian i kyrkan varje år. 
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I vilken omfattning används skolan kvällstid?  
Gymnastiksalen används väldigt av både Storsjö IF och Ukna intresseförening, bland 
annat till  bordtennis, innebandy och löpning varje vecka året runt. Den används även 
till loppis m.m.  

Matsalen brukar användas av intresseföreningen varje jul då vi serverar jultallrik (gratis 
till alla pensionärer), även för olika möten av andra föreningar. Vuxenskolan använder 
ibland lokalerna till studiecirklar.  

Finns det alternativa samlingslokaler?  
Ja, församlingshemmet för möten och sammankomster.  

Lokalekonomi 

Hur mycket handlar skolan i butiken, och hur stor del är detta av den totala 
omsättningen?  
Inget som påvisas i kommunens fakturasystem. Köp kan ändå förekomma.    

Hur påverkas de allmänna kommunikationerna?  
De turer som idag går är alla anpassade till skolans verksamhet och är anpassade till de 
skolbarnen som redan reser med buss. Dessa bör därför inte påverkas av förslaget. Då 
även andra kan åka med skolbussar så kommer antalet turer till och från bygden att öka 
då mindre skolbarn behöver hemresa tidigare på dagen än äldre barn. 

Förutom skolpersonalen, hur många personer har någon av sina inkomster från 
skolan och dess verksamhet och kommer påverkas av förändringen?  

• Vaktmästare 0,28 tjänst 
• Städ  0,4 tjänst 
• Bespisning 0,635 tjänst 

(nuvarande tjänster, oklart hur mycket som kommer påverkas) 

Kommunekonomi 

Hur många kan antas flytta från kommunen vid en förändring av skolan. 
Att förutspå flyttningar blir inget annat än spekulationer – men behöver ändå kalkyleras 
på något sätt. Vi gör antagandet att varje familj består av 2 vuxna och två barn, och att 
15% av familjerna som berörs kommer att flytta från kommunen. Procenttalet är inget 
antagande av kommunen, utan finns endast med för att på något sätt kunna beräkna 
effekterna av utflyttning. Siffran kommer av Jan Amcoffs forskning som säger att 
utflyttningen inte ökar – men även våra egna iakttagelser från kommunen efter 
stängningen av tidigare skolor.  

Utifrån det kommer vi fram till att det finns 12 familjer (23 barn) och att 1,8 = 2 st 
familjer kan komma flytta från bygden. Det innebär ca 4 vuxna och 4 barn.  
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Kommer föräldrarna placera sina barn i en annan kommun?    
Föräldrargruppen uppskattar det till eventuellt 10 barn som skulle flyttas till Åtvidabergs 
skola/Falerums förskola.  

Möjliga konsekvenser  
• Föräldrar som arbetar i riktning Åtvidaberg väljer att placera sina barn i 

Falerums förskola alt Åtvidabergs skola 
• Föräldrar som arbetar i riktning Edsbruk – Valdemarsvik väljer att placera sina 

barn i Edsbruks skola/förskola 
• Boende i området väljer att flytta ifrån kommunen 
• Boende i området väljer att flytta närmare/till Västervik/Gamleby 
• Längre dagar på förskola/fritids för barn vars föräldrar är verksamma i Ukna 
• Ökade transportkostnader för familjerna 
• Minskade möjlighet för fritidsaktiviteter då gymnastiklokal blir otillgänglig 

 Sammanvägning av positiva och negativa effekter 
 Ukna (minskade 

kostnader) 
Överum (ökade 
kostnader) 

Direkta personalkostnader Antal 
tjänster 

Årskostnad 
(sek) 

Antal 
tjänster 

Årskostnad 
(sek) 

Grundskola och förskoleklass 3 +1 350 000 1 -450 000 
     
Övriga direkta kostnader för kommunen     
Lokalhyra  0  0 
 Minskat strukturbidrag  +469 000  +114 000 
Städning skola  +113 000  0 
Busskostnader (inkl kostnader för språkval)  +659 000  -635 000 
Fasta kostkostnader  +320 000  0 
     
Totalt  +2 911 000   -973 000 
     
Besparing (direkta kostnader)    +1 938 000 
     
Övriga kvantitativa faktorer     
Möjlig ökad interkommunal ersättning när barn placeras i 
annan kommun * 

 10 * 77 000  0 - 770 000 

Möjligt förlorad skatteintäkt och kostnadsutjämningsbidrag 
om familjer lämnar kommunen 

 4*16 000 + 
4* 53 700 

 0 -278 800 

Möjligt förlorad skatteintäkt och kostnadsutjämningsbidrag 
om friställd personal lämnar kommunen 

 2*16 000kr  0 - 36 000 

Bibehållen kapitalkostnad för skolbyggnad även om den 
inte nyttjas 

   -25 000 

Omsättningsminskning i lanthandeln p g a minskad 
inflyttning av barnfamiljer. Risk för nedläggning av butiken 
och därmed sämre service för samhällets invånare. 

   -? 

Möjlig engångskostnad vid administration av 
skolnedläggning 

   -? 

Möjlig besparing på grund av lägre årliga administrativa 
kostnader vid en skolnedläggning 

   +? 

Möjlig minskad investering i bygden av företag och 
privatpersoner 

   -? 

     
Övriga kvalitativa faktorer     
Barnens situation (klasstorlek, ämnesutbud, skolväg etc)    +/- 
Föräldrarnas situation (eventuell skjutsning av barn etc) 
 

   - 
 

Personalens situation (effekter av friställningar, antal 
barn/ämnen, förändringar i arbetsmiljö etc) 

   ? 

Skolans betydelse för bygden (i egenskap av 
samlingslokal, symbolvärde etc) 

   - 
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Loftahammar 

Förslag 
-‐ Loftahammars skola åk 4-6 avvecklas och eleverna flyttar till Gamleby 

Nuläge  
 Idag Prognos 2020 
Förskola 26  
F-6 35 Gruppen 10-12 år 

kommer öka med 12 
barn 

Fritids 20  

Avstånd 
Från 
Loftahammar  

Till Min Km Resa med 
buss 

 Edsbruk skola, förskola 21 25 42 min 
 Överum skola, förskola 23 27 38 min 
 Gamleby  21 26 42-45 min 
 Valdemarsvik 39 50 - 
 Västervik 39 50 77-85 min 

Pendling 
Ingen pendlingsstatistik finns framtagen för Loftahammar. 

Samhälle och fritid 

Hur medverkar skolan i bygdens arbete? 
I början på hösten genomförs Loftahammarsdagarna där skolbarnen deltar som 
"knallar” och kan sedan använda vinsten från försäljningen för att finansierar sedan en 
skolresa som genomförs när barnen går i sjätte klass. Aktiviteten ger barnen en 
möjlighet till praktiskt lärande. 

Luciafirandet i Loftahammar genomförs genom ett samarbete med skolan, kyrkan och 
privatpersoner. Skolan har genomfört undervisning i samarbete med 
hembygdsföreningen i samhället i ett projekt som har behandlat bronsåldern. Projektet 
har genomförts i och runt hembygdsgården. Loftahammars segelsällskap har i samarbete 
med skolan lärt barnen att segla. 

I vilken omfattning används skolan kvällstid?  
Möjligheten att nyttja skolan kvällstid kommer inte påverkas.  

Finns det alternativa samlingslokaler?  
Se ovan 

Finns det företag i bygden som är beroende av skolan för att rekrytera arbetskraft?  
Loftahammar har två större industrier och en stor mängd småföretagare inom bland 
annat besöksnäring, lant- och skogsbruk, byggföretag, och marinor. Den största 
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arbetsgivaren i Loftahammar (Findus) tillämpar skiftarbete. Företagen uttrycker att 
avståndet till mellanstadieskola kommer göra det svårt att rekrytera, då föräldrar ogärna 
vill låta sina barn resa så länge varje dag.  

Lokalekonomi 

Hur mycket handlar skolan i butiken, och hur stor del är detta av den totala 
omsättningen?  
Från fakturasystemet går det att få ut att 2012 handlade skolan i butiken för ca 8 000kr. 
Ytterligare köp kan förekomma.   

Hur påverkas de allmänna kommunikationerna?  
De turer som idag går är alla anpassade till skolans verksamhet och är anpassade till de 
skolbarnen som redan reser med buss. Dessa bör därför inte påverkas av förslaget. Då 
även andra kan åka med skolbussar så kommer antalet turer till och från bygden att öka 
då mindre skolbarn behöver hemresa tidigare på dagen än äldre barn. 

Förutom skolpersonalen, hur många personer har någon av sina inkomster från 
skolan och dess verksamhet och kommer påverkas av förändringen?  

• Vaktmästare 0,39 tjänst 
• Städ  0,8 tjänst 
• Bespisning 0,5 tjänst 

(nuvarande tjänster, oklart hur mycket som kommer påverkas) 

Kommunekonomi 

Hur många kan antas flytta från kommunen vid en förändring av skolan. 
Färäldrargruppen uttrycker att det är svårt att göra antaganden. ”men flera av de som har 
flyttat in till bygden den senaste tiden beskriver att de inte fattat samma beslut om det inte funnits en 
full grundskola. Den inflyttning som sker till Loftahammar just nu består till stora delar av 
”återvändare” som nu väljer att återvända då det bildat familj för att de värdesätter de värden som 
Loftahammar representerar, bland annat lugn och trygg skolmiljö. Flera av dessa återvändare beskriver 
att de har valt, och planerar, att starta egna företag i Loftahammar. Utan skola i samhället vittnar 
återvändare om att de inte hade valt att återvända till Loftahammar. De hade i stället valt att antingen 
vara kvar på den tidigare bostadsorten eller valt en annan kommun. Resonemanget bör därför även röra 
minskad inflyttning såväl som ökad utflyttning.” 

Att förutspå flyttningar blir inget annat än spekulationer – men behöver ändå kalkyleras 
på något sätt. Vi gör antagandet att varje familj består av 2 vuxna och två barn, och att 
15% av familjerna som berörs kommer att flytta från kommunen. Procenttalet är inget 
antagande av kommunen, utan finns endast med för att på något sätt kunna beräkna 
effekterna av utflyttning. Siffran kommer av Jan Amcoffs forskning som säger att 
utflyttningen inte ökar – men även våra egna iakttagelser från kommunen efter 
stängningen av tidigare skolor.  
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Utifrån det kommer vi fram till att det finns 18 familjer (35 barn) och att 2,7 = 3 st 
familjer kan komma flytta från bygden. Det innebär ca 6 vuxna och 6 barn.  

Kommer föräldrarna placera sina barn i en annan kommun?    
Då Loftahammar inte är en ort med mycket pendlig till andra kommuner så är det mer 
troligt att familjen väljer att flytta.  

Möjliga konsekvenser  
• Föräldrar som arbetar i riktning Valdemarsvik väljer att placera sina barn i 

Edsbruks skola alt Valdemarsviks skola 
• Boende i området väljer att flytta ifrån kommunen 
• Boende i området väljer att flytta närmare/till Västervik/Gamleby 
• Minskad inflyttning 
• Ökade reskostnader för familjerna 

Sammanvägning av effekter 
 Loftahammar (minskade 

kostnader) 
Gamleby (ökade 
kostnader) 

Direkta personalkostnader Antal 
tjänster 

Årskostnad 
(sek) 

Antal 
tjänster 

Årskostnad 
(sek) 

Grundskola och förskoleklass 2 +900 000 0,5 -225 000 
     
Övriga direkta kostnader för kommunen     
Lokalhyra  0  0 
Minskat strukturbidrag  +200 000  0 
Städning skola  0  0 
Busskostnader (inkl kostnader för språkval)  0  -107 000 
Kostkostnader  0   
     
Totalt  -1 100 000   +332 000 
     
Besparing (direkta kostnader)    768 000 
     
Övriga kvantitativa faktorer     
Möjlig ökad interkommunal ersättning när barn placeras i 
annan kommun * 

 0*77 000  0 

Möjligt förlorad skatteintäkt och kostnadsutjämningsbidrag 
om familjer lämnar kommunen 

 6*16 000 + 
6* 53 700 

 0 - 418 200 

Möjligt förlorad skatteintäkt och kostnadsutjämningsbidrag 
om friställd personal lämnar kommunen 

 2*16 000kr  0 - 32 000 

Bibehållen kapitalkostnad för skolbyggnad även om den 
inte nyttjas 

   -325 000 

Omsättningsminskning i lanthandeln p g a minskad 
inflyttning av barnfamiljer. Risk för nedläggning av butiken 
och därmed sämre service för samhällets invånare. 

   -? 

Möjlig engångskostnad vid administration av 
skolnedläggning 

   -? 

Möjlig besparing på grund av lägre årliga administrativa 
kostnader vid en skolnedläggning 

   +? 

Möjlig minskad investering i bygden av företag och 
privatpersoner 

   -? 

     
Övriga kvalitativa faktorer     
Barnens situation (klasstorlek, ämnesutbud, skolväg etc)    +/- 
Föräldrarnas situation (eventuell skjutsning av barn etc) 
 

   - 
 

Personalens situation (effekter av friställningar, antal 
barn/ämnen, förändringar i arbetsmiljö etc) 

   ? 

Skolans betydelse för bygden (i egenskap av 
samlingslokal, symbolvärde etc) 

   - 
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Blackstad 

Förslag.  
-‐ Blackstad åk 4-6 flyttas till Gamleby och/eller Ankarsrum 

Nuläge  
 Idag Prognos 2020 
Förskola - familjedaghem 24+13 - 
F-6 46 45 
Fritids 23 - 

Avstånd 
Från 
Blackstad  

Till Min Km Resa med buss 

 Gamleby 22 19 60-120 
 Västervik 48 35 50 min 
 Ankarsrum 26 17 90-120 
 Frödinge 21 18 26-40 min 
 Vimmerby 31 30 37-47 min 

Pendling 
Det finns ingen pendlingsstatistik framtagen för Blackstad. Föräldrarföreningen berättar 
”Många jobbar i Vimmerby. För att korta restider både för barn och som förälder så placerar man 
sina barn där det passar bäst. Det liv man lever efter arbetstiden då barnen deltar i olika aktiviteter 
och har sin så viktiga fritid måste möjliggöras. […]Arbetsorten är avgörande var man väljer att ha 
sina barn. ” 

Samhälle och fritid 

I vilken omfattning används skolan kvällstid?  
Skolan används för barngymnastik, aktivitetsmöten, studiemöten och föreningsmöten. 
Man använder skolans gymnastiksal, poolen. Fotbollsplanen som Föräldraföreningen 
spolar till isbana på vintern. Det finns även en kombinerad tennis/handboll/basketplan. 
Matsalen används kvällstid den som samlingslokal för möten.  

Finns det alternativa samlingslokaler?  
Till viss del, bygdegården. 

Finns det företag i bygden som är beroende av skolan för att rekrytera arbetskraft?  
Färäldrarföreningen beskriver ”Självklart är företagen beroende av att barnomsorgen finns i 
Blackstad. Det är för kraftigt ingrepp i företagens möjlighet till utveckling genom att ta bort skolan. 
Som företagare idag, oavsett om man bor i stad eller landsbygd är det viktigt att kunna erbjuda hög 
service på sin egen ort. Även att kanske kunna hjälpa till med att skapa arbete för någons respektive.” 

”Arbetsorten är avgörande var man väljer att ha sina barn. Många jobbar i Vimmerby. För att korta 
restider både för barn och som förälder så placerar man sina barn där det passar bäst. Det liv man lever 
efter arbetstiden då barnen deltar i olika aktiviteter och har sin så viktiga fritid måste möjliggöras.”  
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Lokalekonomi 

Hur mycket handlar skolan i butiken, och hur stor del är detta av den totala 
omsättningen?  
Från fakturasystemet går det att få ut att 2011 handlade skolan i butiken för ca 21 000kr. 
Ytterligare köp kan förekomma.   

Hur påverkas de allmänna kommunikationerna?  
De turer som idag går är alla anpassade till skolans verksamhet och är anpassade till de 
skolbarnen som redan reser med buss. Dessa bör därför inte påverkas av förslaget. Då 
även andra kan åka med skolbussar så kommer antalet turer till och från bygden att öka 
då mindre skolbarn behöver hemresa tidigare på dagen än äldre barn. 

Förutom skolpersonalen, hur många personer har någon av sina inkomster från 
skolan och dess verksamhet och kommer påverkas av förändringen?  

• Vaktmästare 0,39 tjänst 
• Städ  0,5 tjänst 
• Bespisning 0,795 tjänst* 

(nuvarande tjänster, oklart hur mycket som kommer påverkas) 
* Blackstad har 73% i grunden men har tillfälligt utökat till 79,5% denna termin och 
önskar fortsätta så nästa termin; det handlar om mellanmålshantering. 

Kommunekonomi 

Hur många kan antas flytta från kommunen vid en förändring av skolan. 
Att förutspå flyttningar blir inget annat än spekulationer – men behöver ändå kalkyleras 
på något sätt. Vi gör antagandet att varje familj består av 2 vuxna och två barn, och att 
15% av familjerna som berörs kommer att flytta från kommunen. Procenttalet är inget 
antagande av kommunen, utan finns endast med för att på något sätt kunna beräkna 
effekterna av utflyttning. Siffran kommer av Jan Amcoffs forskning som säger att 
utflyttningen inte ökar – men även våra egna iakttagelser från kommunen efter 
stängningen av tidigare skolor.  

Utifrån det kommer vi fram till att det finns 23 familjer (46 barn) och att 3,45 familjer 
kan komma flytta från bygden. Det innebär ca 7 vuxna och 7 barn.  

Kommer föräldrarna placera sina barn i en annan kommun?   
Föräldrargruppen svarar så här på frågan hur många barn som kan tänkas välja skola i 
annan kommun ” Frödinge skolan kan ta emot 50 elever. De står med öppna armar redan. Hur 
många som väljer det är omöjligt att säga. Men i jämförelse med Ankarsrum är det ur ett pedagogiskt 
och kvalitetsmässigt perspektiv bättre alternativ för många. Så de som väljer Frödinge är nog trots allt 
ett betydande antal.” 
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Möjliga konsekvenser  
• Föräldrar som arbetar i riktning Vimmerby väljer att placera sina barn i 

Frödinge/Vimmerby  
• Boende i området väljer att flytta ifrån kommunen 
• Boende i området väljer att flytta närmare/till Västervik/Gamleby 
• Längre dagar på förskola/fritids för barn vars föräldrar är verksamma i 

Blackstad 

 Sammanvägning av positiva och negativa effekter 
 Blackstad (minskade 

kostnader) 
Ankarsrum (ökade 
kostnader) 

Direkta personalkostnader Antal 
tjänster 

Årskostnad 
(sek) 

Antal 
tjänster 

Årskostnad 
(sek) 

Grundskola och förskoleklass 2,35 +1 057 000 0,4 -180 000 
     
Övriga direkta kostnader för kommunen     
Lokalhyra  0  0 
Strukturbidrag  +177 000  0 
Städning skola  0  0 
Busskostnader (inkl kostnader för språkval)  0  -90 000 
Kostkostnader  0  0 
     
Totalt  +1 234 000   -270 000 
     
Besparing (direkta kostnader)    +964 000 
     
Övriga kvantitativa faktorer     
Möjlig ökad interkommunal ersättning när barn placeras i 
annan kommun * 

 10 * 77 000   0-770 000 

Möjlig förlorad skatteintäkt och kostnadsutjämning när 
familjer lämnar kommunen ** 

 7*16 000 + 
7*53 700 

 0- 483 000 

Möjligt förlorat kostnadsutjämningsbidrag om friställd 
personal lämnar kommunen 

 3*16 000kr  0- 48 000 

Bibehållen kapitalkostnad för skolbyggnad även om den 
inte nyttjas 

   -400 000 

Omsättningsminskning i lanthandeln p g a minskad 
inflyttning av barnfamiljer. Risk för nedläggning av butiken 
och därmed sämre service för samhällets invånare. 

   -? 

Möjlig engångskostnad vid administration av 
skolnedläggning 

   -? 

Möjlig besparing på grund av lägre årliga administrativa 
kostnader vid en skolnedläggning 

   +? 

Möjlig minskad investering i bygden av företag och 
privatpersoner 

   -? 

     
Övriga kvalitativa faktorer     
Barnens situation (klasstorlek, ämnesutbud, skolväg etc)    +/- 
Föräldrarnas situation (eventuell skjutsning av barn etc) 
 

   - 
 

Personalens situation (effekter av friställningar, antal 
barn/ämnen, förändringar i arbetsmiljö etc) 

   ? 

Skolans betydelse för bygden (i egenskap av 
samlingslokal, symbolvärde etc) 

   - 
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PM kring konsekvenser av skolnedläggningar  
 

Översyn av små skolor i Västerviks kommun 20070918, Dnr 2006.190 
611 
Rapporten ”Konsekvenser av nedläggning i liknande kommuner” av Ola Karlsson 
begränsar sig till konsekvenser rörande befolkningsutveckling, måluppfyllelse och 
skolekonomi. Med hjälp av SKL plockade man fram tio jämförbara kommuner som 
bedömdes ha liknande förutsättningar som Västerviks kommun. Kommunerna var 
Vetlanda, Falkenberg, Nässjö, Söderhamn, Sala, Motala, Leksand, Mark, Alingsås samt 
Älmhult.  
 
Slutsatsen av rapporten är att det går inte att dra slutsatsen att nedläggning av skolor 
inom kommunens ytterområde gagnar kommunen, vare sig ekonomiskt eller 
pedagogiskt. 

Även följande kan noteras: 
7 av 10 av kommunerna har lagt ned de mindre skolorna i kommunens ytterområden. 
 
Fyra av dessa kommuner har helt eller delvis valt att behålla barnomsorgen och eller F-
3 kvar på orten. 
 
Måluppfyllelsen är sämre i de kommuner som har lagt ned skolor. 
 
Totalkostnaden för skolhuvudmannen per elev är lägre där man inte har lagt ned 
skolor. 
 

Enligt en forskningssammanställning kan följande noteras: 
Skolans betydelse för bygden betonas. Skolan har betydelse för att få barnfamiljer att 
flytta in i bygden. Men däremot har skolan inte lika stor betydelse för eventuell utflytt. 
 
Skolans storlek har ingen betydelse för undervisningsresultatet. 
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Skolnedläggningar på landsbygden, konsekvenser för vardagsliv och 
lokalsamhälle av Magdalena Cedering, 2012 
Hennes arbete anknyter en del till Jan Amcoffs arbete (se nedan). 
 
Hon har studerat Ydre kommun och har följande frågeställningar: 

• Hur organiseras vardagen före och efter skolnedläggningarna? 
• Vilka för och nackdelar har barnfamiljerna upplevt med skolnedläggningarna? 
• Förändras synen på bygden och boendemiljöns värden vid skolnedläggningar 

och i så fall hur? 
• På vilket sätt påverkar skolnedläggningarna invånarnas känsla för och 

beskrivning av bygden och dess invånare? 
 
Nedan följer några citat från rapporten: 
 
Vanliga argument i debatten är att skolnedläggningar orsakar problem med att 
rekrytera unga familjer till orten och somliga familjer kan till och med välja att flytta 
bort, för att ge barnen en skolgång nära hemmet. Detta skulle påverka lokala 
samhällsförhållanden såsom skatteintäkter, nedläggningar av butiker, samt 
rekryteringsunderlag till det lokal arbetslivet. Amcoffs studie visar däremot inga belägg 
för att skolnedlägg-ningar skulle ge upphov till förändrade migrationsmönster. Det är 
dock svårt att ur ett sådant material tolka resultaten, då man inte vet vad som händer 
om man inte lagt ner skolorna. Det finns många faktorer som kan spela in, exempelvis 
företagslokaliseringar. En studie utförd av Andræ och Solstad visar att byskolors 
aktiviteter ofta är väl förankrade i lokala förhållanden och traditioner. Vid 
nedläggningar av byskolor är det vanligt med lokalpolitiska konflikter och lokal 
mobilisering. Genom lokala initiativ förekommer det att boende i den nedläggnings-
hotade bygden upprättar friskolor. Det kan vara svårt att finansiera och 
organisera åldershomogena klasser för skolor med lågt elevantal. Många skolor väljer 
därför att arbeta med åldersblandade klasser. 
 
Ytterligare ett råd är att låta politiker, i ett tidigt skede, föra en principiell diskussion 
kring grundläggande skolfrågor såsom maximal längd på skolskjutsar, lägsta antal 
elever per skola/klass och maximala elevkostnader. Genom att diskutera generellt kan 
man kringgå att fastna i diskussionen om en specifik ort. Kommunförbundets 
fallstudie visar att många politiker har tagit ett principiellt beslut kring framtida 
skolnedläggningar. Men när det blir ett konkret fall kan det uppstå en konflikt mellan 
att följa vissa principer och lojaliteten mot människorna i den ort man har band till. 
 
Den danska studien slår fast att styrkan i reaktionerna kring skolnedläggningsbeskeden 
härrör från byarnas livskraft. Det är inte skolnedläggningarna i sig som ödelägger byar, 
utan det är byarnas förändrade demografiska struktur innan nedläggningarna, med 
successiv avfolkning och äldre invånare, som orsakar såväl skolnedläggningarna som 
att byarna dör ut. Det finns inget som indikerar att skolnedläggningar leder till 
ytterligare avfolkning eller minskad inflyttning. Däremot har de bekymrade byborna 
allt som oftast uppfattningen att byn kommer att dö ut om skolan läggs ner. Samtliga 
skolor i den danska studien lades ner med motiveringen minskat elevunderlag. 
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Amcoffs studie, som baseras på befolkningsdata för åren 1990-2004, visar dock att så 
inte är fallet. Antalet elever som bodde på landsbygden minskade stadigt beroende på 
urbaniseringsprocessen och minskat barnafödande, inte på grund av skol-
nedläggningar. Färre elever är en bidragande orsak till nedläggningar av byskolor. 
Ytterligare orsaker är uppfattningen att små skolor håller sämre kvalité än större 
skolor, samt att små skolor är ekonomiskt mindre effektiva än större skolor. Inget av 
argumenten kring kvalité eller ekonomi är allmänt vedertagna. Studien visar att de 
stängda byskolorna hade mindre elevunderlag än de byskolor som finns kvar. Amcoff 
undersökte flyttmönster stängningsåret, samt de närmsta åren efter byskolornas 
stängning. Att byta bostadsort kan vara ett stort beslut att fatta och tar några år att 
genomföra, vilket Amcoff noga understryker. Efter skolnedläggningar ökar 
utflyttningen som mest efter 6-8 år, hur många som flyttar ut hänger samman med 
avståndet till närmsta stad. Studien visar däremot inte hur invånarnas uppfattning om 
bygden kan ha förändrats. I verkligheten kan det vara så att utflyttningen avspeglar sig 
i att en familj i sänder flyttar från den nedläggningsdrabbade bygden under lång tid, 
ofta även en tid innan skolan läggs ner, om den varit hotad. Det kan finnas risk att 
debatten kring skolnedläggningar påverkar både barnafödande och flytt innan själva 
skolnedläggningen kommer till stånd. 
 
I en av de Nya Zeeländska studierna visar man på ekonomiska effekter av 
skolnedläggningar genom minskade investeringar i byar där skolor lagts ner. Vid 
ekonomiska etableringar väljer man hellre en by där skolan finns kvar. Skolan är på 
många sätt en central punkt för en by och nedläggning kan på sikt till och med hota 
bygdens överlevnad.  
 
Kommunen beräknade kunna spara omkring fyra miljoner kronor per år i och med 
skolnedläggningarna. Huruvida skolnedläggningar var rätt lösning för kommunens 
ekonomiska problem var något som diskuterades flitigt i kommunfullmäktige innan 
beslut togs. I dagsläget kan kommunen inte visa på några besparingar genom 
nedläggningarna. 
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Samhällsekonomisk konsekvensanalys av beslut i offentlig service, 
Alexander Hellquist, Länsstyrelsen i Kalmar län 
Föreliggande arbete är ett resultat av diskussioner mellan Länsstyrelsen i Kalmar län 
och Högsby kommun kring behovet att väga in andra aspekter än de rent ekonomiska 
vid beslut som rör offentlig service. Texten består av två delar. Den första är en kort 
handledning som beskriver de olika stegen i en konsekvensanalys. Den är främst tänkt 
att användas av tjänstemän som bereder beslut inom offentlig service, men är allmänt 
hållen för att kunna tillämpas på olika områden. 
 
Den andra delen är en konkretisering av handledningen – en genomgång av de 
aspekter som bör beaktas i en konsekvensanalys av omorganiseringar i grundskolor 
med vikande elevunderlag. 
 

Bakgrund 
Utifrån en genomgång av tillgänglig litteratur om de ekonomiska aspekterna av 
utbildning och nedläggningar och andra besparingsåtgärder inom skolan följer här en 
genomgång av aspekter som bör beaktas i en konsekvensanalys. En eventuell 
nedläggning av grundskolan i Fågelfors samhälle i Högsby kommun exemplifierar 
resonemangen. Disposition följer stegen i en konsekvensanalys som de behandlas 
ovan.  
 
Målgruppen för översikten är kommuner vars budget ansträngs av minskande 
elevunderlag i grundskolan. Således är det konsekvenserna för kommunens budget och 
invånare som ligger i fokus, även om andra effekter också ska redovisas.  

Identifiering av åtgärder 
Det finns många sätt att hantera ett vikande elevunderlag, och så många som möjligt 
bör beaktas. Men beroende på problemets och målets karaktär kan antalet rimliga 
åtgärder ofta begränsas. 
 
Nedan följer en lista över åtgärder som har hittats under litteraturgenomgången. Som 
nämns ovan är ett möte med berörda aktörer ett bra sätt att få en fullständig bild av 
vad som kan göras. 
 

• Omfördelning i den kommunala budgeten/bortprioritering av andra 
kommunala verksamheter. 

• Höjning av kommunalskatten. 
• Effektivare användning av lokaler/samordning med andra 

verksamheter/uthyrning av lokaler till externa aktörer under vissa tider (också 
över kommungränser).  

• Effektivare användning av lärarresurser (också över 
kommungränser)/sammanslagning till åldersblandade klasser/användning av 
ny pedagogik/användning av IT eller annan teknik. 

• Effektivare användning av skolbespisning/fastighetsskötsel/lokalvård 
etc/samordning med andra kommunala verksamheter (också över 
kommungränser). 



 2012-12-07 
 

5 (5)  Bilaga 1

• Marknadsföring/andra åtgärder för att öka elevunderlaget. 
• Överlåtande av delar av/hela skolverksamheten till föräldrakooperativ/andra 

externa aktörer. 
• Nedläggning/sammanslagning av hela/delar av skolverksamheter (också över 

kommungränser). 

Ekonomi 
• Hur påverkas kommunens budgetflöden vid olika åtgärder? Skolpeng, 

skatteunderlag vid in/utflyttning, skatteutjämningsbidrag, kostnader för 
administration, personal, lokaler, skolskjuts, annan barnomsorg etc 

• Hur påverkas statens budgetflöden vid olika åtgärder? Vilka 
socialförsäkringssystem kan påverkas? 

• Hur påverkas andra aktörers ekonomi vid olika åtgärder? 
Skolskjutsentreprenörer, lokala affärer. 

• Hur påverkas personalens ekonomi vid olika åtgärder? 
• Hur påverkas föräldrarnas ekonomi vid olika åtgärder? 

 

Slutsats 
Även om det är svårt att dra några slutsatser finns det således inget tydligt mönster 
som pekar på att skolnedläggningar skulle ha någon större kostnadsbesparande effekt 
för de undersökta kommunerna.  
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Skolan mitt i byn, Glesbygdsverket 2009 
Diskussionsunderlag och checklista framtagen tillsammans med Skolverket och SKL. 
 
I de exempel som tas upp i skriften har kommunens ekonomiska problem varit den 
utlösande faktorn när frågan om nedläggning väckts. I debatten kring de hotade 
skolorna finns ofta också en diskussion om likvärdigheten. Kan en liten skola uppfylla 
alla de krav som läroplanen och skollagen ställer på en svensk skola? Skolan har kanske 
ingen godkänd gymnastiksal eller saknar behöriga lärare för undervisning i B-språk. 
Eller också befarar man att antalet elever blir för lågt, vilket kan påverka elevernas 
sociala utveckling negativt. Med ett alltför lågt elevantal finns uppenbara risker att 
undervisningens kvalitet och elevernas sociala miljö inte kan godkännas. 
 
Annika Andrae Thelin, skolpsykolog, tidigare forskningschef i Skolverket och från 
2003 verksam inom Myndigheten för skolutveckling arbetar med skolutvecklingsfrågor 
och forskning. Annika Andrae Thelin har tillsammans med den norske skolforskaren 
Karl Jan Solstad arbetat fram ”Utbildning i glesbygd – samspel eller konflikt? En 
kunskapsöversikt”. I boken betonas ”Hur viktigt det är att man i skolplaneringen 
tar hänsyn till de skilda villkor som utmärker olika glesbygdsmiljöer geografiskt, 
näringsmässigt och ekonomiskt men också med avseende på befolkningsutveckling, 
lokal kultur och värderingar” (Urban Dahllöf, professor emeritus). Högskolan i Nesna, 
Norge arbetar med frågeställningar om utbildning i glesbygd. Ett samarbete mellan 
Regionalt utvecklingscentrum i Umeå (RUC) och Högskolan i Nesna etablerades 2006. 
Utvecklingsarbetet i ”24-milaskolan” och projektet ”Lärande i glesbygd” exemplifierar 
samarbetet. Verksam på högskolan i Nesna är forskaren Hallstein Hegerholm. En ny 
finsk doktorsavhandling ”att förstå det stora i det lilla” (Gunilla Karlberg- Granlund) 
offentliggjordes i januari 2009. Gunilla Karlberg-Granlunds forskning ”torpederar 
myten om att pedagogiken i små skolor skulle vara sämre än i stora skolor” (ur 
Vasabladet 29 januari 2009). Tvärtom hävdar hon att man genom att studera de små 
skolorna, når de stora frågorna om hur en skola ska fungera, där barn trivs och får 
motivation att lära sig. Konstateras kan att Norge över tid arbetat betydligt mer med 
specifika frågeställningar rörande pedagogik och utbildning i glesbygd än Sverige. 
 
Sveriges kommuner står 2009 och framåt inför dubbla utmaningar. Dels en kraftigt 
försämrad kommunekonomi, med bland annat minskande statsbidrag, dels ett vikande 
barn- och elevunderlag, framför allt i glesbygd. I det sammanhanget kommer 
byskolornas framtid att ifrågasättas även om lokala politiker många gånger själva ser 
fördelar med att behålla byskolorna. 
 
Erfarenheterna från kommuner där beslutsfattare och gräsrötter i den berörda 
bygden kunnat samarbeta om en lösning för en hotad byskola visar att det är 
viktigt att få igång en dialog i ett tidigt skede. Annars är det risk att positionerna 
blir låsta. Det är ett omfattande arbete att ta fram ett heltäckande faktaunderlag för 
beslut om en skolas framtid. Det är viktigt att en samhällsekonomisk bedömning 
och analys görs och att det inte enbart är den kommunala ekonomin som styr. 
Checklistan är ett förslag till hur ett sådant arbete kan struktureras. 
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Skolbyggnaden 
1. Hyreskostnad. Hur är den beräknad – schablon eller verkliga drift- och 
kapitalkostnader? Är hyran marknadsmässig för orten? 
2. Kan skollokalerna säljas? Prisnivå? Kommer kommunen att betala driftbidrag 
till de nya ägarna? 
3. Behöver den nuvarande skolan byggas om för att kunna användas i framtiden? 
Kostnad? 
4. Behöver den skola dit eleverna eventuellt ska flyttas, den ”nya skolan”, byggas 
om eller byggas till? Hur är den kostnaden beräknad? 
5. Kan lokalkostnaderna minskas genom att; 
– lokalerna hyrs ut till annat än kommunal verksamhet. Tänkbar intäkt? 
– lokalerna samutnyttjas av olika kommunala förvaltningar? 
nya verksamheter i skolan sommartid ex vandrarhem, lägerskola etc.? 
 
… 
 
Skolskjutsar, Personal, Skolmåltider, Organisation, Utrustning, Kultur, osv. 
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När byn förlorade sin skola, Lundgren m fl Högskolan Dalarna, 2010:7 
I denna rapport är avvecklingen av en mindre landsbygdsskola belägen i södra delen av 
Hedemora kommun i fokus. Frågan om avveckling av skolor är i många fall kopplad 
till en lands- och glesbygdsproblematik. Det viktigaste motivet är vanligen att när 
elevunderlaget är för litet blir det även för dyrt att driva skolan vidare. I det lilla 
samhället spelar skolan en viktig roll då den kan kopplas till hur t.ex. barnfamiljer väljer 
bostadsort, som i sin tur påverkar köpunderlaget i byns mataffär o.s.v. och får därmed 
även en symbolisk betydelse. I fallet Backa skola kom diskussionen om denna skulle 
avvecklas eller inte att bli en långdragen process som, med varierande intensitet, pågick 
under en följd av år. När det började stå klart för föräldrarna att det lutade åt ett beslut 
om en avveckling väcktes reaktioner och en delvis konfliktfylld process uppstod 
mellan föräldrar, politiker och förvaltningstjänstemän. Att konfliktfyllda processer 
uppstår vid avveckling av skolor inte är ovanligt vittnar bl.a. rapporten Skolan mitt i 
byn (Glesbygdsverket, 2009) om. Syftet är att studera avvecklingen av Backa skola. 
Följande frågeställningar formuleras: - Vilka uppfattningar kommer till uttryck om 
varför skolan avvecklades och hur hanterades avvecklingen enligt kommunpolitiker, 
förvaltningstjänstemän, lärare, elever och föräldrar? - Vilka effekter beskrivs att 
avvecklingen har gett upphov till och hade avvecklingen kunnat genomföras på andra 
sätt? Resultatet av den här studien bidrar till ökade kunskaper som kan nyttiggöras i 
andra liknande situationer. Studien är en kvalitativ fallstudie där datainsamlingen 
genomfördes under våren och försommaren 2010. Kommunens huvudargument för 
avvecklingen av Backa skola var att ekonomiska besparingar var nödvändiga. Detta 
vann föga gehör hos berörda föräldrar. En klar majoritet av föräldrarna (70 %) uppgav 
att det enligt deras uppfattning inte fanns några goda skäl till att skolan skulle 
avvecklas. Ett av föräldrarnas argument var att det var en landsbygdsskola och att det 
fanns ett egenvärde i att behålla sådana skolor. Föräldrarna var genomgående också 
mycket negativa till den information de hade fått inför avvecklingen. Nästan 80 
procent uppgav att de ansåg att den information de fick var mycket dålig (63 %) eller 
dålig (15 %). Framför allt gällde det på vilket sätt som informationen gavs, att 
innehållet var bristfälligt, eller att ingen lyssnade på deras synpunkter. Kontakten 
mellan förvaltningstjänstemän och politiker som möter föräldrarna kan ses som att det 
kollektivt rationella möter det individuellt rationella, d.v.s. vad som är rationellt för 
kollektivet behöver inte vara detta för den enskilda individen. I praktiken kom striden 
att stå mellan en grupp mycket aktiva föräldrar och några av de ledande politikerna i 
utbildningsnämnden. Avvecklingen av en skola är inte bara en fråga för de elever och 
föräldrar som berörs, den berör också den personal som måste byta arbetsplats, eller i 
värsta fall riskerar att bli arbetslös. Personalen kunde inte på samma sätt som 
föräldrarna agera. De fick istället vänta och se vad som skulle komma att ske med 
deras framtida arbete. Det går att ha olika uppfattningar om hur det sätt som 
avvecklingen av Backa skola gick till och vad denna resulterade i för eleverna kan 
tolkas. De involverade aktörerna verkar emellertid vara eniga om att 
avvecklingsprocessen hade kunnat genomföras på ett bättre sätt, men många är ändå 
förvånansvärt nöjda med hur det hela till slut utföll för elevernas del, även om inte allt 
är frid och fröjd. Många av föräldrarna uppgav att de uppfattade att deras barns 
skolsituation, trots alla farhågor, i många fall har blivit lika bra och i en del fall t.o.m. 
bättre än tidigare. Av föräldrarna uppger 90 procent att deras barn trivs bra eller 
mycket bra med sina nya lärare. Samtalen med eleverna gav de en likartad bild. 
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Trefjärdedelar av föräldrarna svarar att deras barn trivs bra eller mycket bra med sina 
kamrater, vilket också i det här fallet överensstämmer väl med den bild som samtalen 
med eleverna gav. Av föräldrarna uppger 70 procent att deras barn trivs bra eller 
mycket bra i sin nya skola. Vad som emellertid uppfattas ha blivit sämre är skolvägen 
där bara drygt 25 procent av föräldrarna framförde att det inte hade någon betydelse 
alls att skolvägen hade blivit längre. Det verkar ändå i det stora hela som att de berörda 
eleverna klarat sitt skolbyte bra. En av de erfarenheter som kan dras avseende vad som 
är viktigt att ta hänsyn till vid avvecklingen av en skola är att det är betydelsefullt att de 
berörda informeras och inte minst att praktiska frågor så långt som möjligt kan 
besvaras för att lugna oroliga föräldrar och elever. Överhuvudtaget att argumenten för 
avvecklingen är klara och tydliga och att de är möjliga att sakligt försvara samt att det 
finns långsiktiga planer. Även en kommuns geografiska struktur har betydelse för hur 
skolan kan organiseras. I en, som i det här fallet, kommun med en dominerande 
centralort, flera mindre samhällen och ett antal byar kan skolans verksamhetslokaler 
inte bara förläggas till de större befolkningsanhopningarna. Frågan är emellertid när 
resurserna inte räcker till, vilka det är som ska bli utan skola på det ställe de bor? Detta 
var egentligen vad frågan om avvecklingen av Backa skola ytterst handlade om, en 
politisk prioriteringsfråga. Politiska prioriteringsfrågor kan, i ett samhälle med 
representativ demokrati, i ett sociologiskt perspektiv förstås från vad som sker i ett 
enskilt fall genom att detta relateras till ett vidare sammanhang. Därmed kan 
kunskaperna från ett enskilt fall även användas för att bättre förstå andra liknande fall 
och ge vägledning om vad som kan tänkas vara fruktbara strategier för politikers och 
förvaltningstjänstemäns agerande. 
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Utbildning i glesbygd-samspel eller konflikt, Andrae Thelin mfl, 
Myndigheten för skolutveckling 2005 
Rapporten är en sammanfattning och analys av kunskaper om uppväxt-, utbildnings- 
och levnadsvillkor för barn och ungdomar, som växer upp och går i skolan i svenska 
och norska glesbygder. 
 
Många kommuner tvingas i dag att lägga ner små skolor i glesbygd p.g.a. de höga 
kostnaderna per elev. Bortsett från ekonomin tycks ansvariga på såväl central som 
lokal nivå ha dåliga kunskaper om starka och svaga sidor hos dessa små skolor, deras 
betydelse för bygden och vad som blir följden av en stark skolcentralisering för elever, 
orter och lokalsamhällen i glesbygd. I detta arbete går författarna igenom svensk och 
norsk forskning, som är relevant för dessa frågeställningar. Resultaten värderas i 
förhållande till såväl lokala och regionala förutsättningar som nyare strömningar med 
t.ex. globalisering och marknadskrafter i fokus. 

Dagens samhälle 121116, Nedlagda landsbygdsskolor påverkar inte 
utflyttningen 
Jan Amcoff, docent i kulturgeografi, Uppsala universitet: 
Landsbygdsskolor över hela landet hotas av nedläggning. Skolnedläggning på 
landsbygden är en het potatis som engagerar många fler än de direkt berörda 
barnfamiljerna. Min forskning visar att en nedlagd skola på landsbygden inte påverkar 
vare sig in- eller utflyttningen från området i fråga. 
 
I Sverige börjar barn skolan vid 6-7 års ålder. Det är väl känt att antalet födda barn 
varierar mycket över tid. Efter en bottenkänning i slutet av 1990-talet ökade 
barnafödandet i Sverige under hela 00-talet. Med 2011 års statistik på plats ser dock 
trenden ut att ha vänt igen. Följaktligen är en topp av förstaklassare att vänta om 4-5 
år, även om den inte alls blir lika stor som senast, vid mitten av 1990-talet. 
Med den nationella bilden i ryggen är det lika viktigt att konstatera att variationerna är 
stora både mellan och inom landets kommuner. Med en allt större andel unga vuxna i 
och kring de större städerna är det där barnen har fötts, men här vill jag framförallt 
rikta uppmärksamheten mot den inomkommunala utvecklingen. Efter några decennier 
under slutet av 1900-talet då många barnfamiljer bosatte sig på landsbygden har 
trenden vänt. Såväl andelen som antalet barn som bor utanför tätorter minskade i 
samtliga län under 00-talet och minskningen accelererade under decenniets andra hälft. 
Med minskade barnkullar på landsbygden och en ständig ekonomisk press ser många 
kommuner över sin skolstruktur. Landsbygdsskolor över hela landet hotas av 
nedläggning. Skolnedläggning på landsbygden är dock en het potatis som engagerar 
många fler än de direkt berörda barnfamiljerna. Det visar att frågan handlar om något 
mer än att lösa skolans formella uppgift, att utbilda. Ett av de vanligaste argumenten är 
att bygdens attraktivitet minskar utan skola. Man befarar utebliven inflyttning och ökad 
utflyttning, i synnerhet av barnfamiljer. 
 
I en studie som publicerats i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften  
Educational Planning har jag undersökt hur flyttmönstren påverkas av en 
skolnedläggning på landsbygden, såväl bland människor i gemen som i subgruppen 
barnfamiljer och såväl inom promenadavstånd från skolan som i ett större 
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upptagningsområde. Resultaten visar att inga mätbara effekter kan påvisas i något fall, 
vare sig i direkt samband med nedläggningen eller inom en tvåårsperiod. 
Resultaten borde egentligen inte överraska eftersom flyttningen till och från 
landsbygden har gått upp och ned under de gångna 50 åren, trots att antalet skolor har 
minskat kontinuerligt. Många landsbygdsbarn åker skolskjuts. Att skolskjutssträckan 
ökar från, säg en mil till två, i samband med en skolnedläggning, förefaller inte vara 
tillräckligt skäl för att ändra ett beslut att flytta till eller från en plats på landet. 
Att dra slutsatsen att en skolnedläggning är utan följder för de berörda vore emellertid 
förhastat. I den vetenskapliga litteraturen på området har fler aspekter 
uppmärksammats. En rad studier har undersökt hur det lokala näringslivet påverkas, 
andra har pekat på ett minskat engagemang i allmänhet och en förlorad 
gemenskapshetskänsla i den berörda bygden och ytterligare andra på hur skolan har en 
symbolisk betydelse som går förlorad, vid en nedläggning. Uppenbart är också att 
berörda skolbarn får tillbringa mer tid i skolskjutsen och med att vänta på densamma. 
Förutom att det rimligen uppfattas som trist finns studier som antyder att detta kan få 
menliga effekter på inlärningen. Å andra sidan finns studier som pekar på att alltför 
små skolor kan ge liknande följder. 
 
Många kommuner står inför svåra beslut rörande eventuell skolnedläggning. Till 
syvende og sidst handlar det om politiska avvägningar, men med ett gott 
kunskapsunderlag möjligheterna att redan på förhand bedöma följderna av ett beslut. 
Min förhoppning här är att ha bidragit till kunskapsunderlaget genom att belysa en 
aspekt på frågan. 
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Bilaga 2 
Beräkning av hur kommunens skatteintäkt och kostnadsutjämning påverkas när 
invånare flyttar 
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Bilaga 3 
Pendlingskarta för Ukna 
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