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1 	Huvudman och ombud 

1.1 	Uppgifter om huvudmannen 

Sökandens 'ja am ( exempel llolagel AB) 

lölliPl(dig(lrf (Ks 	nc- 
Orgamsabonsform 

OiganigPiollSlumunctlpersonnuillIner 
15LA 'KV 00 - 	K31 

Utdelningsadress, pOSMUMITICT och ort 

Pt Ur 	UV- SV (PÅ gra N1-623t uk' 
Webbadress 

  

H-poxIsdress 

exkl ie r 	\ 	fe 
Telefon al betet 	Mobil 

0 dl 	-  	 (Å• 	9-0  

1.2 	Bifoga huvudmannens registeruppgifter 

Handlingar som styrker sökandens råtts] iga handlingsförmåga ska bifogas ansökan Se nedan vilken 

handling SOM ska bifogar:11 espeklive organisationsfornt Se avsnitt 16 för bilagor.  

Akliebolag. registreringsbevis flår Itolagsverket 

HammlelsbolJn och karnmandilbolag: registreringsbuvis från °dagsverket och bolagsa vial 

Enskild firma: personbevis och registerutdrag föls Skattevei kel som visar alt sökanden är godklind för 
r-skatt 

FAononn=k forennsg legutresuigxbel is frän Flolagsverket och folemugefis stadgar 
4-••• • g foremngens stadgar och foltec kinin over styrelsens medlemmar med personnummm 

	

fun 	rossamtundets stadgar ,.ich gegisfreringsbevis frän registret over trossamfund 
hos 	kollega/ 

Suffelse registreringsbevis frän lanssprelstm och stiftelseförordnande 

1.3 	Offentligt inflytande 

Offentligt diflvtande innebär att en kommun eller ett landsting bal" akts( 
forcningen eller rättsligt IM) tande över gel ksgmhelen på något annat sa 

Om detta är fallet, redogör utförligt för 

Se 2 kap 
bolaget eller 

skollagen. 

bestdmmanderållen i bolaget eller föreningni samt kommunens inflytande i bolaget elltp 
föreningesi 
orsakerna till ött samverkan år nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en 
enskild för all verksamheten ska komna fin stånd, sam] 

vilka särskilda skäl SOT f11111S Med hållS5T1 till LL Ibid diii iger is innehåll eller utformning 



Skolenbetens namn 

  

Ombudets namn 

  

Webbadress 

Mobil 

Ange= endos 1. vd etöbu 	Utdelningsachess, postnumme r CH cet vid befintlig skola 

1.4 	Huvudmannens ombud 

Under handläggningstiden kommer Skol 

av ombud ska en ny fullmakt skickas mt 

tionens kontakter 	 k med omhudeL. Vid ett byte 

Se G 

embudeN namn 

1.5 Fullmakt r)I{-1\ 
Ombudets behörighet att foretrada huvudmannen heleräftas genom itt en fullmakt bifog 
ansökan Se avsnitt 16 for bilagor. 

Skolenhetens uppgifter 

1.7 	Utökning av befintlig skolenhet 

Fråga I 7 ti IM I I besvaras endast nar ansökan ga 1 leutökning vid en befintlig skolenhet 

Denna ansoken gå 1kr en utökning med nya åram-ser {klo skolformer (forskoleklakv och/eller 
fritidshem) vid. en befintlig skolenheL 

fl ja 



1.8 	Skoll1) 

Om ansökan avser en utökning ange Skont) beslående av 5. siffror.  

Byta amn gamla namnet 

Om skolenlieten åka byt, namn anges del gamla namnet här.  

1.10 	Byta namn — nya namnet 

Om skolenheton ska byta namn anges det nya namnet hår. 

1.11 	Nuvarande antal elever 

Nuvarande antal elever i åkolenireten fördelat på respe 	 4 
-ktess Akt M2 Åk 3 Åk4 	i Äks Ak 6 Ak 7 Äks Åki I og 

Nuvarande 
ele i, antal 

2 	Elevantal och elevprognos 

2.1 	Arskurser 

Ange endast de årskur ansökan avser: 

F-klay. 	 Åk 1 M Ak 2 ji Ak 3 

311- 	• 

EiffikejÄlf 7 D):1k8 Dikkti 

2.2 	Elevantal 

Ange planerat antal el ver per. kirlform samt lin& el al verkbanithelen ar fullt utboiggd, ange endast de 
arskurser eller sko] foransökan avser.  



Fullt 

utbyggd 
[ verksamhet 

2.3 	Läsår skolenbeten år fullt utbyggd 

Ange vilket läsår skolenheten avser vara fullt utbyggd. 

2.4 	Elevprognos 	Y‘..± 	AqA 	t'S 
En elevprognos ska sakel-stalla att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal tör att verk:muntaelen ska 

kunna startas upp och bedrivas fångat khgt Flevprognosen kan grundas på Cri intiessemidersökning 
som bifogas ansökan eller äinled jämförbara uppgifter mom visar ett rik Lat intresse från måkruppen 
till den planerade utbildningen och skolenheten. Se avsnitt 16 för bilagan 

Otn elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: 

- 	hur intresseundersökningen ätt genomförd 
- urvalsmetoden 
- 	hur många elevet/vårdnatisha vare som blivit tillfrågade 
- 	vilken information om huviidmarmen och den planerade skolenheten som, 

elev/vård nadahavatre tick vid undertitlar ingen, 
- att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfillet fick information om att den planerade 

skolan år on fristående skela, 
• när intresseundersökningen genomfördes, 
- 	vilka frågor som ställdes vid undersökningen, och 
- 	resultatet från undersokningen och hur svaren är fördelade pt.r sök 	ur 

3 Ekonomi 

3.1 	Avgift fritidshemmet 

Avgifter som en enskild huvudman for ett frilidshjm lax 	ra skal 

Om hunrameompn anser att ta 111 avO fot flatna i hitzdAernmel ska f !yngel 

avgiftens storlek, och 

hur den har beta knats (exempelvis kommunens martaxa) 

SZ (ÅK TLL.VHf  

F-otor k,'v C"..-•-m‘Otä. ”(1- 



3.2 	Etableringskostnader 

Etableringskostnaderna ska redovisas i budgeten, 

Rede:gör .nir 

- under dika poster et,bleringskoshiadema ingår, 

- med lika belopp etablgingskostnaderna finns redovisade i budgeten, 

- den totala kostnaden, och 

- hur kostnaderna ska finansieras. 

Om huvudmmmen inte angett nagra etableringskostnader, ange varför. Se avsnitt]ey för bilagor. 

i 	`'.(c, A 5'<1/4}L  ( lk 	'Pk L 	tk, 41 ko tt- A r..4t 	r,  I g 	, 

3.3 	Bidragsbelopp 

Redovisa hur heaudmumen har bera kr at bidra gsbeltrppet per skolform, Beloppet st la i 
öveiensattimmelse med det angivna elevantalet inom respektive verksamhet. 

Ar redogörelsen ske framgå 

- beloppets storlek och hur det har btsä knata, och 

- vilka kontakter som tagits med kommunen. 

0(  gk, egRg9k. 	, °tad gr 
,f :r6J r,t,h7. kr On mo Lirrr  

fed P gegh 1,6-CRay 
3.4 	Årsredovisning 

Bifoga den senaste arsredov 'smugen om sådan finns Om ekonomin visar lag likviditet oelyeller 
kolicbtot redogor i förekommande fall för bakgrunden till den låga likviditeten s: soliditeten. soliditeten 

Redogör dessutom for hur lintaidniannen ska starka den ekonomiska situationen Se avsnitt 16 for 
bilagor 

..PG. (g i d P. Gt  A 	s. (la iFA fl (1 3/dy i v(C. 3  33/lv i CleSt3ovire3siddrici 

  

3.5 	Ovriga inbetalningadintäkter 

Om &alg& inbetalningar/Intäkter ingar i budgeten åka dessa redovisas Ange vad posten övriga 

inbetalcinger/intaktei består av och med vilket belopp. Om del finns utbetaLningar/kostriader som ar 
hänförliga till inbetalningarna/intäkterna ange bekgp och var de ler -finns i budgeten (exempelvis 
eaf Py. erksa n,ket eller frisdn,C1 ksamliet) [inskott av medel som inte omfattas av 
långigartillskett/fincuriering med egna medel, stycks till exempel med intyg och kontoutdrag från 

privatpervon, sponsoi avtalanbetatningar Rån medlemmar eller liknande Se avsnitt 16 För bilagor 

(RA ty A 3 



	

3.6 	Lån/ägartillskott/finansiering med egna medel 

Om Yinfågarti I Iskott/findasiering med <gno medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående 
uppgifter. Se avsnitt 16 for bilagor.  

lån -Styrk poslen län med aktuell] undertecknat länelöl te från till exempel bank. Av lönelöftet ska 
framgå vilket belopp st}111 kan/kommer at Irmas ut 

Ägartillskott - Om medel fil] skjuts av ägarna ska detta fraIngå under denna post och styrkas med 
aktuellt intyg som år undeileclmat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag. 
årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tinga 

Finansiering med egna medel - Delta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven 
verksamhet. Slyi k posten med till exempel senaste årsredovisning 

	

3.7 	Likviditelsbudget och Resultatbudget 

Samtliga ulbelydningar/kosInader får etableringen ska ingå i budgeten. 

L Likviditetsbudget 
1  Inbetalningar-  

Resultatbudget 
in ta kleT 
K01111111/flå bidrag 
forskoleklass 

'Ej sår 1 

n 

Ib"( 2 	T 
KOMMLIflalt hidrng forgkoleklo.bb 

Kommunalt bidrag grundskola KommunalL bidrag grundskola 
Kommunalt bidrag fundshem KommunalL bidrag fi mdshem 
Avgift fritidshem Avgift fritidahem  
Lan Övriga mtakier 
Apa rullskoLL Summa ina 
Funeryng med egna medel 
llyrigy inbetalningar 
Summa Inbetalningar 

Utbetalningar Kostnader 
i remonal 
i i SFullednmg 

i I dFdre tOr4Olekle11-5 

Personal 
Skolledning 
Lararefurskuleklass 

Lärare ;n.mdskol.Et Lärare grundskola 
Personalfritidshem Personal fritidshem 
Adnumstration Admmustrabon 
Rekryter:ng Rekrysermg 
Fortbildning Fortbildning 
Lokaler/Utrustning Lokalen/ty krustmng 
Lokalkosinad Lokalkos 	ad 
1...93bler Service 
Daini er Konsols.' 	ening 
Service 
Komorsub lastning 
I elefon knp lai nr in ni 
Lammedel 
I itterYtur/utwyfn ing.'s kollit botek 

I immedel 
Litteramilutnistrungiskorbrhli 
otek 



Programvaror, 	Ib Programvaaor, licmser i 
Ovigt Ostligt 

Inte eke annonsering Info och annonsering 

Elevhälsa Eleithalia 

Skotrealffilei Skelnialbder 

Studieresor Studieresor 

Detta u mmi r 	iötkoIek] ss fr-Xtra ammar i ferekoleklase 

ffirsekringar Föro krogar 

Sie ko- och 	 kesvag tekning balle- swh yrtets aglek tung 

tina atolls pester hatens otta poeter 

Rotor 

Amorteringar 
Summa utbetalningar 

'linor 

Asslekstningar 

Mtler 

Datorer 

Telefon kopiator  

Summa kostnader 

Över/Underskott Vinst/förlust 

3.8 	Resultatutveckling 

Dm resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redes Da nar verksamheten beräknas generera 

som k ist ett nollresil Lit SkIfilt kil r Hl vii drnamen sko a i bele for att uppnå detta 

4 Lokaler 5.4 lL tq4 c-‘ 

4.1 	Lokaler — Vid nyetablering av skolenhet 

Redogör filt skolenhetens planerade lokaler, ange yta och adress. ffifoga ett skriftligt underlag sem 

visar att angi viu lokalattemaiv kan bli Atlet la Detta bor gittas genom intyg som visar att de 

fastighetsågarerförvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut eller sälja 

Listigheten. Se avsnitt 16 för bilagor. 

Av Io iIhskriviiiriyri sluitraingö 

- skett okatenu adress, och 

- totala yta 

kle Dryper bör f sampel 

- namn på fastighetsägare/förvaltare, 

- huvudmannens och skolenhetens nornor  

- loka lens adress samt lokalyta, 

- 	kontur kteopgilier till ansvarig person bes fastighet kgåt-eg 	e, 

- spedallokaler som inryms i lokalerna, cell 



cl 	ind 	kn 

4.2 	Speciallokaler vid nyetablering av skolenhet 

Redogör för tillgången tel peiallekalei och om de komme att inrymmas i skolenheten eller om de 

ska byns externt Om huvudmannen avser att hyra speciallokaler, bifoga ett skriftligt imderlag som 
slyn kor tillgången 1 Iitta bor göras genien intyg Sonl visar att fristighefrågare/fe va Itirti mim 

huvudmarmen varit i kontakt med kommer att klema hyra ut lokalerna. Se avsnitt 16 för bilagor. 

Av Innign bär framgå 

- namn på fastigheeägarelönialtare, 

- huvudrriannere och skolenhetens namn, 

- vilka speciallokaler det gäller, 

- kontaktuppgifter till ansvarig person hos fastighetsägare/förvaltare, och 

- datum då intyget undertecknats. 

ReAegär fe'r speciallokaler för nedanstarnale dm isen 

Hentmeli konsum entkuneep 

kil rott och hälsa 

NaLurorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi 0± teknik) 

mctoilslöjd 

4.3 	Lokaler vid utökning av befintlig skolenhet 

Redogör Mir hur huvudmarmen avser att utöka befintliga lokaler. Ange även yta för utölming samt för 
hela skolenheten och skolans adress.  

4.4 	Spetiallokaler vid utökning av befintlig skolenhet 

Redogör far tillgången till speciallokaler för de årskurscr som utalmingen avser. Ange om 
huvudmannen hyr speciallokaler externt eller om dessa inryms i den befintliga skolenheten. 



Idtott och hälsa 

Redogör far speuallokaler fifr nedansi gen& atnnev 

Hem- och konsumentlamskap 

Nalmorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik) 

I extil 	 Istid 

    

     

     

4.5 	Skolbibliotek 

    

eskriv hur huvudmannen kommer alt säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av 
beskrivningen ska framgå skolbiblictiikiito innehållsmässiga och pedagogiska frulklion. 

Om skolbiblioteket inte inryms i skolenlietens lokaler bifoga intyg som visar att huvudmannen 
kommer att få tillgång till skolbibliotek. Se avsnitt 16 för bilagor. 

, hur man ska använda skolbiblioteket lemairriktal skolverket 

5 	Skolenhetens ledning och personal St tt 

5.1 	Rektor — vid nyetablering av skolenhet 

Mr ledning av Skolenhetet ska det firmas en rektor. Huvadmarnen kommer att anställa en rektor 
som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skol lagen. 

Rektor — vid utökning av skolenhet 

Redogör för den pedagogiska utbildning och erfarenhet som skolenhetens rektor har. 

pedagogisk insikt inom ett år rektorsutbildning 

5.3 	Lärare — behörighetskrav 

För undervisning i en förskoleklass och i grundskolan ställs krav på lärarnas utb ud 'iii g.  Endast den 
som bar legitimation Rom lärare eller föritkol lära ro och är behörig för aiss undervisning rar bedriva 

undervisning. Undantag far göras i vissa fall. 

13 Huvudmannen för först oleklasserdmundskolan kommer alt följa kraven på lärarnas utbildning 
enligt 2 kap. 136, 17-22 skollagen, 



Läsår 1 förskoleklass 

helhds-
tjänster 

Läsår 3 förskoleklass 

personer 	heltids- 
tjanster 

Fullt utbyggd förskoleklass 

personer 	heltids 
tjänster 

Läsår 1 grundskola  

personer 	heltid 
-tjänster 

heltids-
Ljanster 

La 

personer helti 
ter 

Fullt utbyggd grundskola 

5.4 	Personal i fritidshemmet - utbildning 

För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller 
förskollärare får det i undervisning i fritidshmrnet finnar annan personal med sådan utbildning eller 
erfarenhet all elevernas utveckling och Lirande främjas. 

fl Huvudmannen fik fri ddshemmef kommer att följa kraven på personalens utbildning och 
erfarenhet enligt 2 kap.14§skollagen. 

5.5 	Antal lärare - förskoleklass 

Ange beräknat antal Pärare i fdiskoleklarsen uttryckt i person er och antal 
	

Uppgifterna ska 
i överensstämmelse med del angivna antalet lärartjänster i budgeten. 

5.6 	Antal lärare - grundskola 

Ange endast iier de årskurser ansökan avser  beräknat antal Lirare i gnmdskolan ullky kl! personer 
och antal tjänster. Uppgifterna ka stå i överensstämmelse Med det angivna antalet lärartjänster i 
budgeten. 

5.7 	Antal personal - fritidshem 

Ange beräknat antal personal i hiddshemmet ultrv kl i personer och antal tjänster. Uppgifterna ska 
di verensstanunelse med det angivna antalet personaltjlinster i bu 'geten 

i ide, 1 h indslacm Lasår 3 fritidshem Fullt utbyggt fritidshem 

personer heltid 
tjänster 

personer heltids- 
tjäsister 

personer heltids-- 
lam.tei 

6 	Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning 

6.1 	elevnelsa 

Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa 

Av beskrivningen ska framgå 

vilka olika personalkategorier som kommer ingå i elevhälsan, och 

clevhålsms förebyggande och hälsofrämjande 



arma 

6.2 	Studie- och yrkesvägledning 

Beskriv hur eleverna får tillgång till studie- och yrkesvägledning (SYV). 

Av beskrivningen ska . framsei 

- 	hur elevernas behov av vägledning inför val av framtida ulbildning och yrkesverksami 
tillgodoses. 

7 	Elevens utveckling mot målen 

Särskilt stöd i fritidshem, förskoleklass och grundskola 

i3eslcrjv hrr colenheten kommer all arbeta med elever i behov av särskilt stöd. 

Av beskrivningen ska framgå 

hur elevens behov av särskilt stöd identifieras och utreds, 

samrådet med el evhålsa ii, ocli 

Övergripande rutiner för utarbetandet av ålgårdsprogram. 

Hfina  

8 	Kvalitet och inflytande 

8.1 	Systematiskt kvalitetsarbete — vid utökning 

Vid utoknmg ska d ()kur) enta [Eon av det su.Stenidtiska k va Iitetsarl,,. 	P  kolenhctvn bi fogos ansökan.  
Se avsnitt IS for bilagor 

8.2 	Systematiskt kvalitetsarbete -vid nyetablering 

Besvaras vid en nyetablering Beskriv huvudmannens och skol enbetens rutiajer N.Neende det 
1-, ,,stematiska kval itarbetet 

Av beskrivningen ska frumgå 

Im vud rna nriell2 och rekt,mns ;ms var gälinn de det systematiska k valitetsarbe 

- hur krav mäl och riktlinjer ska följas upp, 

vilka som ges möjlighet all delta i arbetet, och 

- att det srstematiska kvalitetsarbete( kommer dok_unenieras 



Erika 

8.3 	Rutiner för klagomål 

Beskriv huvudmannens rutiner lör klagomälshanleringen. 

Av beskrivningen ska framgå 

- huvudmannens rutiner för att ta emot och utreda klago 

- var information om rutinerna firius [dig:311811ga, 

mot utbildningen och 

8.4 	Inflytande och samråd 

Beskriv hur skolenhelen kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning 

Av beskrivningen så framgå 

- 	hur eleverna kommer att fa inflytande över sin egen utbildning, och 

- 	vilka forum för samråd som kommer att firmas för eleverna 

9 	Trygghet och studiero 

9.1 	ordaingsregier 

Red og&fr för kolenhetens arbete med att upprätta oi dn 

..4e ,  redo 

- 	hur ordningsregler kommer att upprättas. 

Sara Annelle 

(3h_t4S/L 

10 	Åtgärder mot kränkande behandling 

10.1 	Plan mot kränkande behandling - vid utökning av skolenhet 

Vid utökning ska skolenhetens plan mot känkande behandling bifogas ansökan Se avsnill 16 för 
bilagor 

10.2 	Milindktat arbete 

Beskriv hut huvudmannen ska bedriva dt mälinriktal arbete för att motverka önkinide behandling 

begyintingers sku framgå 



giuk‘4 4 

- 	exempel på hur huvudmannen komrner att r heta 	 förebygga och förhindra att eleverna 

utsåtts tir kränkande behandling. 

Sofie 

10.3 	Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 

Beskriv Imvudmannens rutiner för att anniala, utreda och v id ta åtgärder mot kränkande behandling. 

Av buskrunnwen A,/ fram& 

lärarens roll och ansvar, 

rektorns roll och ansvar, och 

- 	huvudmannens roll och anm ar 

Annelle Sofie 

10.4 	Grundläggande demokratiska värderingar 

Beskriv hm skolenhelen ska al heta med h ardegrundsf Lågor 

Av hthk, ,vno ;gen ska frcongå 

hur hkolenbeten ska arbeta med vlidegrundsfrager Minan mål och riktlinjer i lä 

[ Annelle Sofie 

11 	Utbildningens utformning 

11.1 	Läroplan 

Ange om skolenheten avser 

följa Läroplan för grundskolan, förskoleklassco och fritidshemmet 2011 

n bifoga egna dokument som komplement till Läroplan för Tundskolan, Mrskoleklah 
fritidshemmet 2011 Se avsnitt 16 for bilagor 

11.2 	Inriktning 

Ange om ,kolenhelen Immpner att ha någon av Pusta? 	amktpungar 

fl Waldorf 

fl Konfessionell Redogor for de konfessionella inslagen i utbildningen 



12 Förskoleklass 

Besvaras endast om ansökan avser förskt EckI 

	

12.1 	Utbildningens syfte 

Beskriv hur utbildningen i förstoleklasseu 

Are beskrivnIngen ska framgå 

	

- 	arbetssätt och arbetsformer. ge  exempel p hur man ska arbeta med språk matematik, 
motorisk utveckling och social gemenskap. och 

	

- 	hur förskoleklassen ska samverka med mundskolan (om skolenhtken omfattar grundskola). 

sekoss 	 5~H/3 SY:K ld 

12.2 	Omfattning 
EmskolekldSbeEl ska omfatta minst 525 tilltalar per läsår. Redogör för förskolellassens planerade 
omfattning. Om huvudmannen avser att erbjuda fler än 525 timmar per låna, redogör för hur detta 
ska finansieras 

Antal timmar läsåret totalt 

cIc 

12.3 	Information till vårdnadshavare 
H Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvec 
varie läsår enligt 9 kap. 11 skollagen. 

mantal minst en gång 

12.0 	mottagande till törskoleklass 

Ange de villkor för mottagande som kommer all gälla för 	 i elev ska beredas plats 
förskoleklassen enligt 9 kap 17 §skollagsli 

3 rörskoleklassen kommer att vara öppen fös 511a elever ssms ska erbjudas utbildning i 
flin•skoleklassen 

3 Mottagande i förskoleklassen komma att begränsas till elever som 1 i behov av särskilt stöd för 
sin utveckling Redogör närmare för vilka elever som avses. 

12.5 	urvalsgrunder 

Ange vilka mvalsgrunder som kommer att gälla vid fler sökande än elldd platser. Ange även i vilken 
ordning urvalsgrunder kommer att tillämpas. 

Tt LL 	Lk v n L4LrUv fr, 

td\ e 	 6 rk 



13 	Grundskola 

Besvaras endast om ansökan avser grundskola. 

13.1 	utbildningens syfte 

Ess kri• bur utbildningen i grund3kolan k, mmer att genonifiii as. 

Ar besknmsin gen ska framgå 

- 	Mu-  undervisningen kommer all organiseras, och 

- 	vilka arbetsformar som kommer all karakiirisera utbildningen. 

(" piyj gt, MOT tÖ fr4 Uso M 

13.2 	Timplan 

Ange undervisningstid i timmar om 60 minuler per ämne för de ärskurser ansökan avser. Om 

ansökan gälles on utökning v vorksamhetc1i ska den nuvarande timplanen bir ogas. Se avsnill 16 för 

bilagor. 

• Timplan för plmalskolm-i enligt bilaga 1 i skollagen TEMplan rör den 30333 grundskola ns 1 r.sku ser 	Antal IlMrYwr 
rom reducerats 
tall forman for 

Bild 230 Bild  

i 	och kon tu men tkunskap 113 Hen 	konqumentk0nak ap 

Ldrt och djsa 500 	Idrott och hdlsa  

Musik 30 	luzik. 

SIM 330 	Sloi 

en ska 

I ngelelia 

1490 Sven3kalirenska soul andra3p 3  

480 Engelska 

Ma Loma Lik 1D20 In lp is mik 

TTistciria 88-1 

800 

Historia  

000gTafi 

Religionakunskap 

Cong rafi 

Religionslnmskap  

Sakillskcmskap Sarnhallskunskap 

Kiologi iolugi  

Fysik sik 



Kern 

Teknik 

Kem' 

ekruk 

600 	 losals garanterat smal timmar Darav skok 

320 Sprak val 

Elevenf val 382 

Skolans val to 

13.3 	Elevens val 

Undervisningen i elevens val ska syftafördjupa odi bredda elevens kunskaper 
grundskolans ämnen. 

Ange vilka ämnen sam kommer att erbjudas 

RTP tid? 

13.4 	Skolans val 

Skolans val ska användas för undeisning i ett eller flera av grsuldskolatts ämnen. 

Ange vilka ämnen som kommer att erbjudas. 

	

13.6 	Individuella utvecklingsplaner (IUP) 

Ileshiv hur skolcrilicten kommer all arbeta sned individuella utvecklingsplaner (IUP) i grundskolan 

Av beskrivningen ska Ii amgå 

vad de individuella utsesklingsplanerna kommer att innehålla, 

	

- 	hur kårarna följer upp elevernas kur skattsutveckling 

hux skolenheten konsoler att arbeta for att eleverna ska nä så långt som möjligt i sin 
kunskapsutvec kling. och 

	

- 	hur elever och värdnadshavase får information om elevernas kunskapsutveckling 

allmånna råd för 1UP 

  

   

13.6 	Mottagande till grundskolan 

Ange de villkor för mottagande som komme att gälla för att en elev ska beredas plats i grundskolan 
enligt 10 kap 35 § skollagen. 

u Grundskolan kommer att vara öppen för alla. 



E NucHgandet kommer b 	usas 	 i be Ii 	iiikilt stöd Redogör närmare för 
vilka elever som avses. 

n nyttig-ande! kommer att begär sam till vi so elever som utbildningen är särskilt anpassad för. 
Redogör närmare för vilka elever som avses. 

13.7 	Urval 

Om skeka-Melonhm ert förskoleklass och avser ge förtur för förskoleklasselever här de 
första urvalskriterium. 

14 	Fritidshem 

Besvaras endast om ans ill 	avser fritidshem 

14.1 	öppettider 

Ange oppethder.  
Ap tre,b nxn E n ska frrozga 

- 	fritidshemmets oppellulcx och 

0111 fritiCkheni ken-1111(n erbjudas på skollo‘ 

	

10.2 	Utbildningens syfte 

Beskriv huv utbildningcn i fritidshemmet kommer au genomföras 

Af bekrivn illge32 ske framgå 

hur verksamheten kommer all anpassas Lill elevens behov, förutsättningar och erfarenheter. 
och 

	

- 	hur eleverna kommer all fä inflytande och delaktighet över utformningen av verkNambeten. 



14.3 	Elevgrupperna och miljön 

Beskrev hur huvudmannen kommer att se till 
	

k,,mmer att bhen I. 
sanumulsallmng och storlek. 

4v be.kravuggers ska framgå 

hur tevksandieten ska organisera med avseende på eleggnippemas shmmgusgitning och 
storlek, 

fyllig lokaler Ifitidshemmel konurter all bedrivas, och 

hur eleverna kommer att erbjudas en god miljö 

Marie— 



15 Övriga upplysningar 

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskaT frantMla anges hör. 

16 	Bilagor 

16.1 	Bilagor enligt Skolinspektionens föreskrifter (SKOLFS 2011:154} 

Handlingar som ska bifogas ansökan-  Markera bilagenummsr. 	 Bila ra 

I3 tullmakt för det ombud som (oputsades ilikanden ha Statens skral inspektion 

fl Intresseundersökning eller därmed ramforbara uppgifter som visar öl riktat 
Intresce lån ma [gruppen till den planerade utbildningen os h skolen hoten 
Uppgifterna ska tigga kil grand kr sukmulens budget ork visa att &skölden kan få ett 
ullraddigt sim t antal elever till de sokb utbildningarna 

fl Suktmdens senaste årsaedoissrung 

13 Intyg avseende extern finansiering ar utbad ni ngss e r ksa ni beten 
fl Beskattning av tilltenkla lokaler 

11 Aktiebolag Regisftts±sbevis han Uolagsverket 	iegistrenngsbeviset ska 
framgå att bolaget ska bedöva sådan utbildningsi erksa iniset som ansökan avser.  

fl Handelsbolag och kommanditbolag -Registreringsbevis Pan thlageserket 
13 Handelsbolag och komma d itholag &dags total Av bolagsavtalet ska franigii 
att gemensam naringss erksarnhet ska beds-isas och att bolaget ska bedriva sådan 
ulliddrungsveiksamhet som ansökan avser.  
El Enskild firma i Personbevis 
11 Enskild firin —R bister ting från Skatteverket sons visar att sökanden ar 

gedkand tro F,skall 
13 Ekonomisk fönenmg - Regstreri n gsbei is från bolags verket. Av 
registreringsbeviset ska framga att den ekonomiska fereningen ska bedriva satan 
o böld ni n gsvet ksa mbar som ansoka n avser.  

El Ekonomisk förening Föreningens stadgar.  

fl Ideell farbrors - lo ren i agens stadgar. Ar stadga roa ska framgå fors ni oge m 
namn, föreningens andrunlit  estimuneber um bor beslut i formningen angekkgenhet 
lallas samt uppgifter om vem ann tecknar firman 
El Ideell förening !orter kallig over sty relsens 	 med pösa rine la mer 
Av toretedmingim ska framga vem som ar föreningens ordförande, sme ordförande, 
sekreterare cdi kassör.  
13 Registrerat trossamfund - r rossainfun dels stadgar. Av stadgarna ska fram gå 
trossantmdeb namn, trossarribindets ändamål och bestämmelser om hor beslut i 
tiessam fun dels a ngelasenbeter fattas 
fl Registrerat trossamfund Registreringsbevis fran snusket enes bussamfuncl hus 
Kammarkollegiet 



Bilagenummer 

fl Etableringskosbnader.  

fl °unga mbeialni aga r an takter.  

111 Lokaler - intyg hon fastigheLrfontog 

fl Sport hinner - intyg från mormeli is korums a eller fratighenforetag 

fl Skolbibliotek bifoga inlon tran folkhiblioirkisiadslarblretek 

fl sroplsn, brfogralle dokument 

fl Timplan vid inokrung 

fl 

16.9 	Angående bilagor 

Redogör for orsaken till att de efterfrågade bilism na inte bifogats aTIsiik 

rCnl(s rg i g A Ci  A (2 	„Ve tv.-1 	61*(4 

	 Stiftelse - Sdftclsefiirordrnnda Av farerdandel ska framgå vom an sko 	alt 
riftelse iis egend carn och minis får stiftelsens r ork samhet 

fl Stiftelse - Registreringsbevis från lansantieLsen. 
Vid utökning av verksamheten ska dessuiem följande bifogas 

0 Dokumentation av det systematiska kr antetbarbetet på skolenheten (Si) 

fl Plan not kränliande behandling. (1G.It 

16.2 	Övriga bilagor 



Till Skolinspektion 

Da vi först nu vi fatt besked om att den kommunala skolan "Alterdalens 
skola" skall läggas ner har vi inte kunnat specificera ett antal uppgifter 
som behövs för att vår ansökan om bildande av friskola skall vara 
komplett. 

Ansökningstiden för start av friskola går ut vid januari månadsskifte till 
februari. Vi har samlat in de uppgifter som vi mäktat med och emotser 
därför Skolinspektionens krav på vad vi skall komplettera och/eller bryta 
ner på en lägre nivå. 

Med vanlig hälsning 	Altersbruk 2015-01-27 

Anders Nordin 
(Alterdalens Bygdeförenings ombud i denna fråga) 
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Följande stadgar, årsmötesordning och målsättning antogs enhälligt vid 
Rireningens årsmöte den 2. februari 1998. 

Stadgar för Alterdalens Bygdeförening. 

§ 
	

Styrelsen består av 7 ledamöter och 2 eller 3 suppleanter. 
Saknas ordförande inträder vice ordförande eller sekreterare i 
nämnd ordning som sanunankallande för att styrelsemötet skall 
kunna fungera. 

§ 2 Suppleanter skall liksom övriga styrelseledamöter kallas till och 
närvara vid styrelsemöte. Suppleant har rostrött när han/hon 
ersätter någon frånvarande ordinarie ledamot. Kallelse kan ske 
genom att bestämma en återkommande dag varje månad eller 
genom separat kallelse. Ordförande eller annan sammankallande kallar. 

§ 3 Styrelsen har rätt att adjungera medlem !ill styrelsemöte. 

§ 4 Styrelsen är beslutsmässig når minst fyra ledamöter år närvarande. 

§ 5 Styrelsen nyväljs till hälften varje år, dock icke både ordförande 
och kassör samma år . Mandattiden är två år för samtliga för-
troendevalda. 

§ 6 Vid styrelsemöte föres protokoll. 

§ 7 Årsmöte hålles töre februari månads utgång och utlyses minst 
'ra veckor i förväg. 

§ 8 Medlemsmöte sammankallas vid behov. 

§ 9 Två revisorer och en revisorssuppleant utses av årsmöte!. 
ilivä ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedningen 
utses av årsmötet. 
Mandattid for samtliga är två år. 

§ 10 Medlemsavgift beslutas av årsmötet för innevarande iår. 
Medlemmar kan vara hushåll eller individer. Medlemskap i  
inträder efter inbetalning av avgift. 



§ 

§ 

11 

12 

Föreningens firma tecknas av ord Firande och kassör var lir sig 
och/eller den person styrelsen genom styrelsebeslut ger i uppdrag 
att teckna föreningens firma, 

Utanordningar verkställs av kassören. 

§ 13 Ekonomiska åtaganden överstigande tillgängliga medel beslutas 
av medlemsmöte. 

§ 14 Information till bygdens innevånare skall ske bre medlemsniötc 
och i övrigt vid behov. 

§ 15 Räkenskapsår omfattar tiden första januari till och med sista december. 

§ 16 Ändring av stadgarna beslutas av årsmöte. 

§ I 7 Föreningen kan upplösas av två på varandra följande medlemsmöten 
-varav minst ett skall vara årsmöte- med minst fyra veckor mellan 
mötena. 	 • 

§ 18 Varje närvarande myndig medlem äger en röst vid omröstning. 

§ 19 Frågor som skall föras upp på årsmöte skall anmälas till styrelsen inins 
tre veckor i förväg. 

Dagordning vid årsmöte 

Mötets öppnande 

2 Val av ordförande för mötet 

3 Val av sekreterare Mr mötet 

4 	Val av två justerare/rösträknare 

5 Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande 

6 Godkännande av dagordningen 



7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

8 Kassaberättelse för räkenskapsåret 

9 Revisorernas berättelse 

10 Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Il Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12 Val av ordförande och ordinarie ledainöte styrelsen (dock ej ordförande 
och kassör samma år). Mandattid två är. 
- i tur att avgå: 

13 Val av suppleanter styrelsen Mandattid två år. 
- i tur att avgå: 

14 Val av två revisorer och en revisorssuppleant. Mandattid två år. 
- i tur att avgå: 

15 Val av två ordinarie och en suppleant till valberedning. Mandattid två år. 
- i tur att avgå: 

16 Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplanering. 

17 Behandling av styrelsens förslag till budget och fastställande av medlems-
avgifter. 

18 Behandling av övriga förslag från styrelsen (propositioner) 

19 Behandling av övriga inkomna förslag (motioner) 

20 Övriga frågor. Frågor som ej föranmälts till styrelsen minst tre 
veckor före årsmötet kan ej avgöras om någon medlem begär 
bordläggning. 
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Målsättning för Attentatens Bygdeförening 

Bygdeföreningen har till uppgift'. 

att i egenskap av partipolitiskt neutral organisation förena samtliga 
boende i Alterdnlen PM att främja bygdens utveckling och på bästa 
sätt tillvarata invånarnas intressen. 

uti vara Prbindelsdank inellan bygdens 111Vållffit och länets och 
konnuisimns beslutande och verkställande organ. 

att genom förslag och yttranden söka påverka de beslut som berör 
Alierdalbygden och dess rairområde till det Mata. 

au genom olika åtgärder stimulera bostadsbyggandet i Alterdalen. 

att bevaka de för bygden viktiga skol-, barnomsorgs- och kommunika- 
tionsfrågorna. 

att arbeta Pr ökad sammanhållning i bygden. 

att vän», om Alienlalens kultur och miljö. 

an föreningens styrelse skall ha låst anknyning till Alterdalen. 

att underhålla. lorbältra och driva föreningens anläggningar. 

att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunal barnomsorg 
med god service till marknadsmässig hyrd. 

att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för bygdens olika Preningsmoten 
och rör enskildas höglidstraffar, allt till rimliga hyror. 

För all uppnå ovanstående skall föreningen samarbeta med andra bygde- 
Rireningar (motsvarande) inom Piteå kommun samt vara medlem i 
Bygdegårdarnas Riksförbund. 
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A:B: Alterdalens bygdeförening 
Medlemslista styrelsen. 

Altersbruk 21/1-2015 

Namn: 	 Adress 	 Personnummer: 

Ola Norberg 	Altersbrulcsvägen 67 	460403-8994 
945 92 Altersbruk 

Margareta liknat-vist Övre Storfors 1180 	 450725-8921 
Haglund 	945 92 Altersbruk 

Joel Wiklund 	A Itersbruksvägen 67 	720921-8994 
945 92 Altersbruk 

Peter Lundberg 	Bodträskvägen 32 	 770322-8978 
945 92 Altersbruk 

Anders Nordin 	Bilekdal 	 490804-1652 
945 92 Altersbruk 

Eva Sonnensehein Norra Altervägen 1061 	731205-9004 
945 92 Altersbruk 

Nils Johansson 	Segrevägen 1 	 460119-8999 
945 92 Altersbruk 

Ulrika Ehngren 	13ergknabben Il 	 790510-8945 
945 92 Altersbruk 

Veronika Berg 	Bodträskvägen 517 	 821123-8905 
945 92 Altersbruk 

Katarina Björklund Holuaträskvägen 260 	830328-2001 
945 92 Altersbruk 
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Inför ansökan fri skola, A Iterdalens bygdeförening 

Ansökan sida 2: 

1.1) 

• Sökandes namn. Alterdalens bygdeförening 
• Organisationsform-  ideell förening 
• Organisationsnummer: 898800-6733 
• Adress: Altersbruksvägen 117 

945 92 Altersbruk 
• E-post adress.  
• Tel at!: 0911-2040 68 
• Tel mob: 070-537 64 53 (joels mob nr) 

1.2) 

å Ideell förening: stadgar scannade och lista över 
styrelsemedlemmar sammanställd 

1. 4) 

• Ombudets namn: Anders Nordin 
• E-post ombud: 
• Tel ombud: 0911-20 40 54 
• Tel ombud mob: 070-375 01 29 

1J) 

• Fullmakt ombuds 
behörighet: fullmakt skriven och undertecknad. 

Senaste Resultatrapporten från 2013 scannad och bifogad. 

Utskrift från intemetbanken 20150122 över aktuell banktillgång scannad och 
bifogad. 

Förhandlingsintyg Holmträskskolan scannad och bifogad. 

Föreningens ägande av fastigheten Nybyn 6:18 (bygdegården) beskriven och 
bifogad. 
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GLIA A 3 
fl:B: .AfterdaQns (Bygdeförening 

A ltersbruk 20/1-2015 

Fullmakt från Alterdalens hygdeförenings styrelse till, 

Anders Nordin, 490804-1652 

för att representera och föra föreningens talan i kontakter med 
Skolinspektionen och övriga myndigheter i angelägenheter 
som rör föreningens engagemang i ansökan om uppstart och 
drift av friskola i Altersbruk. 

Namn: 	 Namnförtydligande: 

oron Ola Norberg 091.1020 40 03 	 Kasrrir.,111ei 
	und 070/537 64 53 

agan 	TIS & inornsredovisnings nr. 8988004733 
reningens bankgiro.  5172-3443 



Norrf å rden, aldersfortlelning 15116 
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Antal barn/elever 15/16 inom Norrtjärdenområdet 

Födda 2014 2013 2012 2011 2010 2309 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
1 W 2 år Sr 4 år 5W B & åk 1 åk 2 åk 3 äk4 åk 5 åk° åk 7 åk 3 åk 9 

Att erdalen 7 7 13 8 7 5 5 3 
Sjulsmark 9 10 10 12 8 6 9 
Rosvik 33 30 32 29 27 35 25 
Porsn/B 28 26 26 20 21 32 01 77 57 

Total( 76 85 75 75 71 74 71 70 84 80 e6 7757 

Grått falt = integ erad elev sarskola 

f-16 Föråndr Sjulsm. Porsn. Backg RosvIk 
) ( 	) (33) 

1998-1999 784 53 310 143 270 
3015-2018 730 64 327 127 212 
2015-2017 747 17 59 335 136 217 
2017-2018 735 5 57 331 143 204 
2018-2019 745 15 58 331 155 201 
2019-2020 723 7 52 321 154 196 
2020-2021 703 188 

1 elevtalen for Backgång och Porsnås ingår elever frän Altendal n 

Alterd 
(56) 
50 

09 83 

48 50 
51 60 
50 

Ang 51 40 
52 

30 
20 
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ELEVPROGNOS ALTERDALENS SKOLA OCH PITEÅ KOMMUN 

Kommunen präglas av en stark inflyttning av äldre, mestadels pensionärer, till de centrala 
delarna av kommunen. 
I de centrala delarna av Piteå Kommun finns det ett stort antal tomma skollokaler. 
I landsbygdsbyarna bor ett stort antal barnfamiljer. Både av ekonomiska skäl som av 
miljömässiga orsaker. Bättre miljö bättre och mindre skola. 

Ett stort antal möten, demonstrationer och intresseundersökningar har hållits i Alterdalens 
skolas upptagningsområde. Allt sedan en skolstrukturutredningen lades fram av 
kommunen där man förespråkade en nedläggning av Alterdalens skola. 

Samtliga föräldrar, med barn i förskola och skola, i Alterdalens skolas upptagningsområde 
har tillfrågats Samtliga vill att skolan och förskolan skall vara kvar. 

Redan för över ett år sedan g orda en föräldragrupp undersökning om de skulle hålla 
barnen hemma om skolan lades ner. Drygt 90% skrev under med signatur att de skulle 
ställa upp på denna aktivitet. Nu arbetar återigen föräldragrupper för att undersöka samma 
möjlighet. 

Bifogas till detta 

1 Intresseanmälningar till Sikfors friskola. Noteras skall att Sikfors skola för nästan alla 
boende i Alterdalens skolas upptagningsområde åt fel häll - 1,5 till 2,5 mil ar fel håll. 
Alterdalen består av ett flertal byar längs Alterälvens båda stranden Föräldrarna har sina 
huvudsakliga arbeten i kommunerna Luleå (4-5 mils avstånd), Piteå (3 mils avstånd), 
Alvsbyn (3,5 till 4 mils avstånd) och Boden (drygt 6 mils pendelavstånd) Mer an hälften av 
föräldrarna pendlar bli annan ort än Piteå. Mänga föräldrapar arbetar i olika kommuner och 
bor därför i Alterdalen 

Denna intresseanmälan år bara ett exempel på att man kan tänka sig en friskola på en 
ganska olämplig eller felplacerad ort istället for den kommunala nedläggningen. Det har 
vant extremt svårt för föräldrar att ta ställning när man frän kommunalt häll förespeglat att 
skolan inte skall läggas ner. 

Bifogas också Piteå Kommuns egen befolkningsprognos 2013-2022 De första bladen 
visar antalet elever och åldersprognosen Det ar en klar indikering att antalet elever i 
kommunen ligger stabilt och barnfamiljerna koncentreras till landsbygden medan äldre 
flyttar in till de centrala delarna. 

Piteå är av de kommuner som tar emot minst flyktingar i hela landet. Ett stort antal barn 
och flyktingfamiljer väntas komma till Sverige de närmaste åren Utifrån ren 
solidaritetsaspekt med övriga svenska kommuner sä måste Piteå ta emot sin andel och 
uppgradera sitt mottagande. Detta indikerar också att skolbyggnader och skolor behövs 
användas i Piteå. 
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HUR RAKNAR VI' 
Den prognosmodell som används bygger på den så kallade kohort komponera-
metoden Enkelt. Förklarat innebar metoden alt man vape år framöver ökar 
kornronninvånarnas ålder med ett år i taget lägger till antalet födda och inflyttade 
och drar bort antalet avlidna och Utflyttade len enkel formel kan vi uttrycka detta rar 
hela folkmängden år 2013 med' 

B(2013) 0(2012)+ n2013li 0(2013l +1(2013) U12013) 

Har ar 8(2013) folkmängden vid smits slut år 2013 orh13(20121 -folkmarigden ar 
2012 F).) ar entalet fodda, D{.) ar antalet avlidna, p) antalet inflyttade och Uh)ar 
entalet utflyttade. 

I modellen ska formeln ovan galla lör män respektive kvinnor samt för setnliga åldrar 
mellan 0••100.I modellen ar endast en sak saker; alla som överlever Från ert ar till 
nästa blir ett ar äldre. De övriga delarna rädda, döda. ni- och Utflyttade år Osäkra Och 
skattas via Mer eller mindre avancerade statistiska metoder Störst antalsinansig 
osäkerhet finna bland flyttningarna i åldergruppen 18-24 år. For dessa åldrar ar det 
generellt sen svårast att göra bra förutsagelser.  
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I tabellbilagan finns ire olika typer av tabeller som redovisar folkmängden i 
kommunen efter ålder, kön och Tia Det som skiller de olika tabellerna åm år 
hur åldrarna redovisas. Den törsta typen av tabell redovisar folkmängden 
efter enkla och överskådliga åldersklasser. Den andra Mon av laber  
redovisar folkmangden efter de åldersklasser som används i det 
kommunala utjamningssysternea Den tredje Typen av tabell redovisar 
folkmängden etter ettårsklasser. Utöver detta redovisas även förändringen 
och den procentuella förändringen av folkmängden under året. Även dessa 
tabeller är uppdelade på ålder, kön och tid. 

Alla uppgifter som redovisas i tabellbilagan och den övriga rapporten finns 
tillgängliga i Excel och har skickats till kommunens kontaktperson. Med 
hjälp av dessa uppgifter kan man enkelt jobba vidare själv. 

HAR ER KOMMUN BEHOV AV ANDRA TABELLER ELLER DATA? 
Behöver er kommun redovisa resultaten av prognosen pa ett annat sått, till 
exempel eller en annan indelning av åldrarna? Behöver ni ta fram underlag 
till en PowerPoMt-presentation? Vi ar vana att arbeta med data och 
presentera data på ett enkelt och lättillgängligt satt Vi tar snabbt fram det 
ni behöver. Kontakta oss gärna och diskutera ned ni behöver hjälp med. 



Befolkningen i prognosen skrins fram et år i taget med befolkningen a,  
2012 sorb ulgangspunkt Antaiet fadda och döda beramas för varje 
prognoser genom all befolkningen i vane åldersklass multinlicoras med 
åldersspecifika eruktsamhetstal respektive dedsrisker. 

Fruktsamheten for kvemor i olika aktrar beräknas som kvoten mellan 
ainaltel födda barn till mödrar i en viss ålder och medelfolkmängden kvinnor 
i samma ålder. För att osäkerheten ska bli mindre anends 
befolkningsuppgifter Ban de 3 senaste åren Dessutom görs en utjaineing 
över åldrarna. Det laggs även en viss vikt vid frukIsamhetsteeen riket. 
under prognosperioden antas fruktsamheten rorändras i enlighet med 
SCB s prognostiserade ökning for fruktsamheten i rike' 

Dodsnskema for vane ålder och per kon skattas på riksdata som kvoten 
mellan antalet döda i en viss ålder och medelbefolkningen i samma ålder.  
Därefter sker en justering av mortaldeten så att don sammanfaller med 
kommunens totala nivå Data frän de 3 senaste åren anvands, och 
dödsriskerna antas minska i proportion till SCB s prognos för riket. 

Antalet inflyttare beräknas som ert genomsnitt av de 3 senaste åren Antalet 
utflyttar° beräknas utifrån ert genomsnitt av dc 3 senaste arens 
u-flyttarosker utRyaningsbenagcnbeten i vane ålder multånneras med 
folkniångden i motsvarande ålder vilket ger antalet utflyttare efter alder och 
kon 

Osäkerheten i prognosen ökar i proportion med pragnospernelens längd.  
Generellt ar osäkerheten störst for de åldersgrupper som inte ar födda nar 
prognosen gers. Betydande osäkerhet finns även for åldersgrupperna 19-30 
ar dar flyttber.agenheten är stor. Osäkerheten i en befolkningsprognos ar 
förhållandevis mindre for den medelålders och äldre befolkningen vilka 
brukar vara mindre flyabenagna. 





FLMNINGAR OCH UTVECKLINGEN AV BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNINGEN 
Del observerade antalet flyttrunger i kominunen rnnehåller endast en begyanead mängd 
information. Vill man (lunnare analysera effekterna av flyttningar måste man även 
studera vilka som flyttar till respektive från kommunen. Flyclarnas seen-ekonomiska 
situation och ålder har en stor betydelse för utvecklingen av kommunens ekonomi. 
näringsliv och befolkningssammansanning. Flyttningar ar den demografiska komponent 
som har störst och snabbast påverkan på demografins utveckling över tiden. Det ligger 
utanför ramen för denna befolkilngspognos att närmare studera Ilytmenster och 
effekterna av flyttningarna. Men genom att studera flyttnettot efter ålder (se diagram på 
föregående uppslag} kan man direkt se hur åsderssarnmansåttningen i korrenunen 
ändras på grund av flyttningarna och det går enkelt an få svar på frågor eksem vilka 
aldersgrupper som okar respektive nunkhar och Med huk mycket på grund avin- och 
utflyttningar. Vill man kunna påverka kommunens demografiska ock 51mo-ekonomiska 
sammansättning på kort sila så måste man göra foråndringar som påverkar in- och 
uttlyttningsmönstren. 

1 många av landets kommuner flyttar de yngre åldersgrupperna 19-25 år fråik 
kommunen till arteten och studier på annan ort.1 vissa fall kommer dc tillbaka och 
bosätter sig på födelseorten för att bilda f3111111 och påböfla ett aktivt yrkesliv. Räknat på 
riksnivå så år de yngre åldersgrupperna mycket flyttbenågna och var femte 21-åring 
flyttar över en kommungråns varje år (se diagrammet ovan). Yngre kvinnor år mer 
flyabenågna ån yngre mån (se diagrammen till höger). 









De följande sidorna innehåller uppgifter som beskriver situationen i Piteå 
kommun under ar 2012 e& några av de antaganden sam ligger tiO grand 
for prognosen I vissa tall gom jämförelser med riket. Tanken är alt ge er 
demografisk ögonblicksbild som komplement till redovisningen ad 
prognosresuKaten 

I prognosen har vi använt oss av registerdata over folkrnångden efter alder,  
kon och tid Uppgifterna kommer från folkbokföringen och ar håmtade Man 
Sel3 Befolkningen u anvånder ar den som ar skriven i kommunen per den 
sista december varje ar. Denna folkmängd behöver inte stamma med den 
befolkning som faktiskt bor eller vistas r kommunen. Hur stor skillnad det ar 
mellan den folkmängd som verkligen bor i kommunen och den som ar 
registrerad och om detta ar ett problem varierar från kommun till kommun 
och över åldrarna. For de yngre åldersgrupperna ar diskrepansen större.  
Många ungdomar Studerar och arbetar på annan ort men ar fortfarande 
skrivna i lonåldrahemniet 

For att gara prognosen använder vi oss även av antal levande laga barn 
avlidna inflyttade och utflyttade som registrerats under aret Med hjälp av 
denna information skattar vi fruktsamhet, mortalitet inflyttarfordelningar 
och utfMtaraisker efter eldar och kon Skattningarna ligger sedan till grund 
för beräkningen av den framtida utvecklingen av antalet födda, döda,  
inflyttade och utflyttade 

Värt air notera ar att de kommando 10 åren medför att två större 
demografiska förändringar fullbordas. For det första uppnår den Stora 40-
talist generationen en ålder över 65 år. Detta innebär inte att alla 40-tel ister
går 1 pension Men en betydande andel låmnar hell arbetskraften de 
närmaste åren. För det andra uppnår den Mora barnkull som föddes kring 
1990 förvänmaktiv ålder. De slutar gymnasieskolan och börjar i många fall 
studera eller arbeta på annan ort. För bland annat arbels och bostads-
marknaden. Mbildningssysternet och omflyttningarna har detta stora 
konsekvenser vilket i sin tur ger effekter för den kommunala verksamheten. 



SAMMANFATTANDE TABELL AV UTVECKLINGEN OVER TIDEN 

I falleken nedan sammanfattas utvecklingen över liden av folkmangden 
Don foråndringskomponenterna. Uppgifterna för 2013 och framåt ar 
prognostiserade värnen 

Folkmängd och förändringskomponenter i Piteå kommun 

Födda 509 519 428 401 593 3,8 

Döda 352 384 396 420 436 486 

Fodelseaverskolt 157 165 37 -43 108 

Inflythade 1188 1 290 i 378 1522 1479 4  4.79 

utflyttad. 1099 931. 1018 1370 1390 1329 

Flyttnetto 98 559 152 36 119 

F619619986 255 524 133 45 41 

Fonenangd 33 402 40 031 40 363 41 073 11 128 41 543 

SAKNAR DU INFORMATION I RAPPORTEN? 

Har du önskemål om diagram. tabeller eller andra uppgifter SOM 31/ lyeker 
rapporten ska innehålla standardmatAigtk Hor av dig till oss ce kan vi se 
över innehållet i rapporten till kommande årl 



BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN UNDER ÅR 2012 
Folkmängden i Piteå kommun ökade under år 2012 med 136 personer. 
från 40 942 till 41 078 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var 
en-  fly-n-netto på 152 personer och ett födelseöverskott på - 19 personer. 

Under år 2012 flyttade 1 522 personer till Piteå, vilket var 84 fler ån år 
2011. Antalet personer som flyktade från kommunen under år 2012 ökade 
med 35 personer 'åm-Ort med år 2011. från 1 335 till 1 370. Flyttnettot 
under året [antalet inflyttade minus utflyttade) var således 152 personer. 

401 barn roddes under 2012 Jämfört med 2011 var detta lika många. 
Antalet personer som avled under år 2012 var 420 vilket var 32 förre ån 
året innan. sammantaget ger detta alt f8delsedverskottet (antalet lödda 
minus dödat under år 2012 var -19 personer. 

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN UNDER PERIODEN 2013 2022 
Under prognosporsoden 2012 2022 ökar folkmängden i Piteå kommun 
med 465 invånare. från 41 078 till 41 543 personer. Orsaken år att 
flytInell (8 i genomsnitt förväntas vara 126 personer per år och 
födelseöverskottet -79 personer per år. 

Antalet inflyttade beråknas vara t genomsnitt 1 479 personer pet år medan 
antalet utflyttade skallas till att vara 1 353 personer. ['ena ger ett årligt 
flyttnetto på 126 personer för varje år under prognosperioden 

Antalet barn sorn lods törvantas vara 382 per år i genomsnitt under 
prognaaperioden 'nedan antalet avlidna skattas till .961 personer. Detta 
medför en naturlig befolkningsökning med 79 personer per är. 



Du behöver inte tutta dig på magkänsla Ickalificerado gEssningar eller 
önsketarikande for all planera verksamheten och göra din budget' 

Med våra prognoser far du hjälp att förutse hur efterfrågan på kommunal 
service kommer att förändras over tiden och kan lagga en budget som 
täcker behoven idag Och imorgon Ett bra planeringsunderlag for framtiden! 

Vi använder vetenskapligt beprövade Statistiska metoder i kombination med 
avancerade progn0Smodeller för att rakna ut hur befolkningen kommer att 
utvecklas i din kommun eller i ert anskrit delområde.  

Statisticon arbetar kontinuerligt med befolkningsprognoser på olika 
regonala nivåer från srlpå Skolltpptagningsoinråden 
landsbygdskorrunUner till omfattande lansområden. Som extern 
konsultföretag erbjuder vi en fristående och politiskt obunden kalla till  
information, opåverkade ev interna värderingar och önskemål 

Vi ar snatta oCh flexibla och levererar ett material som år lätt art förstå och 
anvande Vårt mål år en lattillgånglig prognos Som ska åka intresset for 
demografi och dess konsekvenser på den kommunala verksamheten Vi 
hoppas sven att den Ska vara till hjälp for vara kunder, tjänstemän och 
politiker i planering och budgetarbete. 

Vi finns har for att svara på frågor om tolkningar och hur man ska förstå 
resultaten når man arbetar med materialet - även efter leverans 

Petra Hall, Prognosansvang 



Det antika Greklands mest kanda prognosmakare var Apollons praSlinn 
Pythian sven kallad oraklet i Delfi Genom att andas in Apollons andedräkt 
kunde Pythian försätta sig i ett transliknade tillstånd och ge uttryck för 
gudens :ankar. Profetiorna var kryptiska och mångtydiga och de som sökte 
oraklets hjalp larmades själva den svåra uppgiften att försöka förstå och 
Tolka få rulsagelserna 

Frön antikens dagar till idag har kunskapen om hur vi kan förutsäga 
framliden tagit stora steg framåt. Detta galler i synnerhet för den framtida 
utvecklingen av befolkningen Idag tar vi hjälp av demografiska 
statistiska metoder och datorer for att förutsäga vad sam kommer att sko 
framöver. Delta betyder dock inte att prognosresultal och hur man gör 
prognoser ar enklare att felfSlå Snarare tvartom, det kan lätt bli att teknik, 
mei öd och siffror tar over och ande som vin ha hjalp star lika rådvilla som 
om de radfragat oraklet i Delfi. 

ORAKLET 1 DELFI SPÅR KUNG AEGEAS 
Målningen till vänster ar den enda bevara-
de samtida avbildningen av Pythian eller 
Draktet i Delfi. Den ar frön en Kslix (en 
forn-grekisk flat dryckesbägare) daterad till 
440-430 före Kristus och visar hur Atens 
kung Aegeas blir spådd Oraklet ser ner i 
sin skål och ger AegeaS rådet "Låna inte 
på korken till virffikken förrän du nått 
Atens höjder.' 





Sammanfattning 

Folkmängd 

Försörjningsbörda 

Förändringskomponenter 

Antal invånare efter ålder 

Genomsnittsalder 

Antal barn och ungdomar 
„ 

Antal vuxna och äldre 

Bakgrund och antaganden 
— 

Befolkningsstruktur 

Fruktsamhet 

Flyttarnas åldersfördelning 

Flyttbenägenhet 

Metodbeskrivning 

Tabellbilaga 





Gft /C)P 

EKONOMI OCH EKONOMISK STRUKTUR 

Ekonomisk struktur 

Alterdalens Bygdeförening har begäd att få köpa skolbyggnaden, som Alterdalens skola 
huserar i. I det fall föreningen blir ägare till lokalerna så kommer yl bilda ett bolag 
alternativt en förening som äger lokalen och hyr ut det till det förening eller bolag som blir 
huvudman för skolan 

Detta för att det tydliggöra vad som ingår i "hyran" än om det år samma bolag/förening 
som äger skolbyggnaden och driver skolverksamheten. 

Ekonomi 

M har fått budgeten för Alterdalens Skola och Alterdalens förskola Vi har inte for avsikt att 
förändra något i dessa budgetar. Inte heller i antalet personal Se bilagor angående detta. 

Kommunen betalar de faktiska lokalkostnaderna. Däremot inte avskrivningen av 
byggnaden. 

Budgeten ser ut enl följande 

Alterdalens skola 
Hyra: 587 982 (avser 2014, har inte fått priserna 2015 än) 
Städ: 189 053 
Vaktm: 49 980 

Alterdalens förskola 
Hyra: 322 000 (avser 2014. har inte fått priserna 2015 än) 
Kombitjänst (både mat o städ). 102 405 
Vaktmästeri' 10 000 

Städ o vaktmästeri år enl 2015 års budget 

Om inköp av lekredskap bedöms som en investering (över 45 000 kr i inköp och mer ån 3 
års livslängd) så tas det inte från rektors driftbudget utan istället frän investeringsbudget 
Investeringsbudget måste äskas om i VEP och beslut tas i KF. Rektor har en möjlighet att 
omvandla driftmedel frän sin egen budget till investering om de så önskar som de sen kan 
bestämma över själva I övrigt ligger. som du nämnde, underhäll på fastighets budget. 

lrene Johansson Worrsjo 
Forvaltningsekonorn 



Utbildningsforvaltningen 

Aktuella bLdraqsnivåer 	2014 

Fritids åk F-3: 3061 kr/mån/barn 

Fritids åk 4-6' 1799 kr/mån/barn 

Förskoleklass: 5375 kr/män/elev 

Grundskola åk 1-3: 5549 kr/män/elev 

Grundskola åk 4-6: 6106 kr/mån/elev 

Förskola 1-2 år. 12683 kr/män/heltid 

Förskola 3-5 år: 8955 kr/män/heltid 

För barn som har så kallad 15-timmarsplacering pga att en förälder år arbetslös eller 
foraldraledig med annat barn, erhålls hälften av bidraget. 

Kommunalt bidrag, kommunens bidragsbelopp för 2014 uppräknade med 2%. 

Kommunalt bidrag 1-klass 63 046 kr/ elev och år 

Kommunalt bidrag 1-3 65 123 kr/ elev och år 

Kommunalt bidrag 4-6 71 529 kr/ elev och år 

Kommunalt bidrag fritids f-3 36 446 kr/ elev och år 

Kornmunaltbidrag fritids 4-6 21 463 kr/ elev och år 



 

Piteå Kommun Datum: 20 1 5-01-23 

   

Alterdalens skola 
Svar på ditt mäl 150119 

Budget för skolan och fritids baseras på följande principer: 

bleve:-  inskrivna i skolan och förskolans genererar co peng baserad på vilken itrsba'S barnet går/till hör. 

Idag bar vi 52 barn F-6 placerade i Alterdalens skola och 27 Km ma Fritids. Dessa genererar Totalt 
1 599 080:- till personalbemn fln ing mm 	varterminen 2015. Pengen skall förutom personalkostader 

också Meka till 

Vikarier 
vedid fy Ilnadstid 

Semester och sjuklön 
Reseersättning 
Sociala avgifter /rehabilitering 

eunestentling/pessaionskostnader 
Reasurs för barn i behov av ssk ut stöd 

1Maver detta har vi ett tilbigg tår små enlieler på 114 000:- till Alterclalei 
	årtormiTleTi 2015 

Beräkning av budgetudhllet i detaljnivå Mr 2014 pågår. 

Vanligen 

Lena tiden-om 
Rektor 
0911-697553 



ostnader utanför e en 
de 	budget (ej peng) 

Vaktmästartid tbaseras på lokal) 
Socioekonamiskt tillägg 
"Srnö enheter' 
Integr sarskola 
lilläggsbelopp tar barn i behov ava~ nrUi1r särskilt stöd (ansökan kråvs) 
Tjtinåter: Sr 

val 
åttba 
Naturskola 
Seusantot fl 
Skolattn 
Skolvård 
Pedagogistor 
Administratör 

Lönepott för 	lärare 

F

Kostnader som ingår i "pengen" 

Grundbemanning 
enonalresurs 

Resurs tär han) i behov av särskilt städ 
ikarier 

6-tid, fylln tid, OB, jour 
Som lön 

juklön 
Övrig frönvarolön 
raktamentersteseers 
oc avgifter 
ehabllitering 

Ev avvecklingskostnader  



knut' go  övrvtit kost., 
Inköp förbr inventarier 
Köp av verksamhet/tjänster 
Hyror mtrl och inventarier 
Leromedel , 
Forbruloungsmatenal 
Kontorsmaterial/IT-bilbehör 
Rep o underhåll inVentader 
Vissa IT-program/licenser 
Arrangemang/kultur/studlebesök 
Teleavg/IT-komm 
Resor/Prao SYV 

Veritee eter med 
Nattis 
Elevhalsa 
CMIT 
Resursskolor 
Särskola 
Komm Musik o Dansskolan 
Dans- och musikkless, Chnst,naskolan 
Familjens  hus 
Resurscentrurn 
C3-annaBieskoh 



lala kosto (Fort)), PerS ård dc)  
Komp utveckling Hal 
Friskvård 
Personalrepres 

Budgeterade centrala kostande 
Hyror, Inkl motonårmare 
Hyra sporthall/badhus 

St 
Kap kalkost 
Forsakring 
Vissa IT-progr 
Skolskjuts 
Tillsynsavgifter 
Viss kompetensutyeckli 
Central vakans grundsk 
Arbetsledning 



Piteå Kommun 
utisichungsrasubsugen 

Datum: 2015-01-22 

Alterdalens förskola 
Svar på ditt snail 150119 

Budget för lönat-dan baseras Ø följande. principen 

Barn inskrivna i tårskolan genererar en peng baserad på ålder ueb vaket behov platsinnehavaren bar. 

Idag bar vi 30 barn placerade sam blir 28,5 platser eftersom 3 barn har halvtid. Dessa genererar Salt 
1 533 683:- till personalbemanning mm. Pengen skall förutom personalkostnader också täcka 

Vikarier 
Chertidayllnadstid 
Semester och sjuklön 
Reseersanniug 
Sociala avgifter /rehabilitering 
Semester. 5xlingipensionskostnader 
Resurs för barn i behov av sarskilt stöd 

Inöver detta har vi all enavd/glesbaudyangs på 35000:-till Altadalen för vånerminen 2015 

1 ann påse pengar Ra Norrfiårdens Rirskolcomnide (5 enhetalbekostar jag dessutom Pedagogista 
10%, specialpedauog 20% samt att KRT-pedagog 20% får att stödja barn och personal 

Bemanningen med 6.3 personal knutar får armens 7 manader 1 558 6011- 

Ber4kn ing av budgelolfallet i detaaniuå tår 2014 pågår.  

Tånagel) 

Ann-Sofie Gustavsson 
Förskolechef 
0911-6975 88 
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AftercfaCens Bygdeförening 
Altersbruk 20150121 

Alterdalens bygdeförening är ensam ägare till fastigheten Nybyn 6:18. 
Fastigheten är en nedlagd gammal byaskola på ca 400 m2. 

Användandet av fastigheten består i nuläget främst av föreningens 
uthyrning till piteå kommun, som använder fastigheten som firskola. 
Fastigheten används även i mindre grad som bygdens bygdegård. 

Fastigheten är i gott skick med ett antal stora investeringar gjorda 
under föreningens ägande. Bytt panel, fönster, tak och installation av 
värmepump. 

Trots ovanstående förhållandevis stora investeringar är vår förening 
skuldfri. 

Ordf. Ola Norberg 0411:20 40 03 	 Kassör. Joel W ikluiid 070 7 64 33 
Organisations Se momsredovisnings nr.898800-6733 

Föreningens bankgiro: 5 172-343  



Bygdelnnning 

Resultatrapport 
1211kenskapsareisrySijan 13-01-01 	 Prennmar 
Resultatenhet' Hela flarcaingen 

Senane sorra 

gc13 

1 

14-02,24 
168 

Rörelsens inlakter nall lagertörändring 
148111/1911•8154/16 

3510 	 menemnegifter 10 200.00 10 600,00 
3560 	 nygdebaken intåner 25 579,00 190 875,00 
37111/ 	 Orestannamt8 
3710 	 KonammiRandrea 15 106.00 4 0011.1111 
55 Nenonmallning 50 676.41 205 410.53 

Akliveraln bete an egen 4.11ffiing 
381.1 	 112ra momspliktig 3 76 81111,00 316 400.011 
33311 	 oanguladlas 8 005.00 11 106,00 
Sal AkInnal arbete får egen rnaning 324 /195.110 327 906,00 

175 173.41 

0114 8051.nadn 

4030 	 1.481±bana knanader 
4060 	 Ingdebok kostnackr 
4071/ 	 Ko.inadel badplatsen -2 150191 
4893 	 NfenemaRlmne 
1896 	 nsmereskostnani 

a Ravaror och fon61.199belar aea -58.865,00 -125 957,71 

Bruno.. lost 10741 

Ilvnga externa kr/smacka 
311211 	 El far 1431.49 Ing -51 614,15 
5040 	 444[11 °ffianlopp -4 678,30 
5060 	 nådning och renhallang -Il 638,16 al 664370 
3170 	 Repar-ann och u ad.rhall N‘ ram/636.1 '23 3111,75 -15 994148 
5190 	 östaga InInhelskannader 60 484,20 -29 037.1 
5410 	 f ntrukamgarnteatar is 0191 
5490 	 173. riga mrbmngdi,vc,tbrinr!'ateci 000 '72442 
5620 	 Maskner RhNina fonlonskoslintr 1 	511,011 125,9 
5621 	 DrLvmcdcl  
5890 	 nangansekosInsler .50g75 4829,30 
6070 	 Iterreaenration och IlppV nk11114214 11,110 
6090 	 (0.045/16R9938skestnader 0,00 
6110 	 Rantsoram.680.3 
6210 	 •lelekommunnahos/ -2690,07 -2537,20 
6211 
6310 	 Forannues 19 604,00 -9102-4141 
64111 	 Sln.lnanodes 2 995  00 -2 497.50 
6460 	 Sammannanskosnarlar 0,00 '744.29 
6570 	 Ilankkortnade -1 069 00 
69513 	 Medlems 268 lareninsaa 
6 a övre/ 8.167/9 k -201 659,66 -148 985,06 

Penonalko31.9935 
7570 	 Prellller for 111-bewarknadsförsållnigar -450,00 51,00 

S 	Personanosiandar 51,00 

5 a Rönbena Porr ,sner Enk1 råvaror ram 

Rorelseresoltat Rare 69544390/ngn' 114 796,75F 258 41474 

AVSlarivilingar 
7820 	 P A9 9117.1» -9907,00 

S:nAvalmnuagar -0 907.00. 40)47.140 

ROrelseresullal ener avakilvningar 104 891.75 Ng 377,74 

Ri5R1521-05Ultat fora tuiansielle Inlånar och kostnader 104 391.15 248 577,74 



Alts/dalens Bygdeftsrenin8 

Resultatrapport 
Italifsiskiipsarels Kinan 13-01-01 	 nubbe 
Itssullatenhei Htila fareningen 

Sid 

20/3 
16 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga rånteenntaer och liknande resulisrpesta 

8310 
It 	 RUS le [slakter 1616 tank 

0,00 
7,36 

2,41 
889,75 

Sia Ou-1ga itinclinificter och liknande. resiiiiiiiists Sr 

110.1110.0.1grider och likaancie resultmsinaei 
8190 	 (Susa trimmens kfinnadei 

7.36 iI92.16 

0.00 
Sa Rratekotnader odi ILknxide resultarposler 0 00 

592.1(3 

Resultat en er finansiella i ntSkte r get kristnade r 210 469 911 

Resultat före bokslutsdispositioner och sk an 164 782,11 2.19469h50 

Resultat ture skatt 249 469.90 

Berstuat resultat 104 782 I I 249 460 40 

3999 
	

Ams resultat 	 -2194691? 



Sparbanken Nord 	 Sida 1 av 1 

Spattranken Novd 

Konton och lån - översikt 

Kontooversi 

2015-01-22 12 40 
JOEL VIKLUND 

ALTERDALENS BYGDEFÖRENING 06.981111tigh 

Sök i översikt 

Konton i svenska kronor 
Konto Kontonummer Valuta Tillgångligt belopp 
Företagskonto 
Foretagskonto 

82640,43S 
8284463 

SEK 
SEK 

995 65942 
66 15125 

Spara nclelPlaceringa r - översikt 

Sparkonton 
Konto 	 Kontonummer 	 Valuta 

	 TlllgnglIgt tigapp 
NortottandKonto 	 8264-403S 

	
SEK 
	

388,72 

lattps d/interna tbank edbank 
	 s/PortaIBAdForelaglus1OldWindiowSe 2015-01-22 
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Alterdalens skola f-6 
1"i-trakta 
Verlesamhettyta per ekot 
FoLdkrunad per elev 

Version Lev 10 dat 2012-11-05 

92 527kr tolev 

Verksam hetslokaler 
Idrorlslokal inkl bitagyannen 
Kök 
Matsal 
Driftslokaler 

185 91 
182 m' 
89 EY 
73 ona 
81 m8  

	

53 80 A 
	

485 rna 
19,9rA 

119 m5  

	

8,03% 	73 mf  

	

3,89% 	SI ml  

Skolan består av lie ordinära klassoun med några niindre ove aeslutniag till dess 	- rlcsanilieten år organiserad  
grupper: förskoleklass och åk kåk 2-3 Larm fde 4-6 Fritids disponerar samtliga lokalen 	1 skola,,  
separat idrotothall med oadeladningsmin i kallaren Åk 1-6 har sing vid fronfingskolan. Där har också åk 0 
lientlemskap mlf 8.1c 6 sitt språkval. Utifrån nuvarande dadel bedöms skolan lauum rymma ytterligare några elever. 
Thavartmele barnantal indficenir di re/täivt oförändrat elevtal Fram till 2017. 

Elever o5 st 
Elever med skolskjuts 	 37 st 
Skolskjuts neb vnxelv is boende 	 6 st 
Elever i fritidsverksamhet 	 lost 

1Persenal 	 mar etare 
Lärare 
Itarsktlärare 
Friaidspedegoger 	 1,0 

2.] 
Summa 	 8,2 

 

Ytor 	 YTA YTA 111 	Andef Skola lol. 	Skola a lit yta 

Summa 	 910 m8 	558 ni°  

 

tash.ghelens slaggs 

Bokfört värde 3,7 mkr eller 4065 krm Tillbyggd och renoverad i baron av U0:Ielc 	hees dock belys av 
renoverar av omklfidning mm i källaren. 

Utemiljö 
Goda ytor på ena sidan av skolan, visst behov av renovering av mark nek leketrusuking. Våg Fan skolan. 



Årskostnad 
879 239 kr 
445 886 kr 
433 313 kr 
170 625 kr 

Lokalkoatnader 
Loblkosmad inkl kok 

Varav kapitalkostnad 
Varav öb iflkoshad 

Stadkostnader 

Årskostnad 
27 192.1tr 

379 852 kr 
105 03S ks 

18,8 kedag 173 Skoldagar 
19,7 kr/dag 178 Skolda r 

Lenksambelskatnader service 
Avsalta medel verksam&[saervice  
Mållidskomad Lunch 
Mathibskestnad frukost och mellanmål 
Summa servieeknatoader 512 082 kr 

3 319 160 kr 
190 353 M 

3 439 513 kr 

Personalkostnader skola och fritids 
Ovnga verksamtersknarnaber 
SIIIIIM0 

I Lnkalkoatnadielev 19 08A kr/elev 

I Lokalkostnadhn  
Varav kapitalkostnad 
Vassa dnflknstnad 
Varav StaidkosMad 

1 197 kram 

231 lerMa 

10 902 kr/elev!  
494 kraelev 

0 906 kvalet 
3 5011a• elev 

inersieekostnad 
Avsatta medel verksamhetsservice 
Kosta ad Mr Lm dt 
KoMmtel Cdr frukost och mellanmål 

iVerletamhetakosMad 61 537 kr/ek 

'Kostnad/ekat (pel. personal. lokalkostnad, målade) 92 527 kr/elev 

Verktambetskostrinder sk 

Sunnan lokalkostind 
	

1 049 864 kr 

&klev tota lyte 
	 16,5 innelev 

i&/elev verksamhetsyta 
	 10,1 di/elev 

I

Beadnuimg av invederingsbefrov 
Skolbyggnad 
Skolbyggnad kallare 
Mark 

— — 
Före 2020 
Fort 21/20 

Ekonom, 



ALTERDALENS SKOLA 

Alterdalens skola har ett upptagningsområde från byar på häda sidor om Aterälven längs 
en sträcka på cirka 3 mil. De viktigaste byarna är Backträsk, Bodträsk. Holmträsk. Nybyn, 
Pålmark och Lakafors Bebyggelsen år jämn längs älven och byarna flyter ihop med 
varandra. En del elever har under årens lopp kommit till skolan i Holmträsk frän 
Norrflärden eftersom de inte klarat av en stor skola med mänga elever.  

Alterdalens skola år byggd i början av 1990-talet. Den år handikappanpassad. Den har en 
tillhörande stor gymnastiksal. Det finns inget renoveringsbehov de närmaste 10 åren.  
Uppvärmning sker genom jordvärme. 2014 säg vi Bygdeföreningens medlemmar, till att 
lekredskap byttes ut ill nya moderna, trasiga staket och trasig asfalt togs och en allmän 
yttre uppsnyggning vidtags. Inne i skogsområde har man ingång till timrat vindskydd. 
Utemiljön är i övrigt utmärkt med tillgång till bollspel och redskap På 1970 talet 
iordningställde byarnas bönder med sina traktorer och lastare en stor plan för fotboll för 
sommaren och isbana för vintern. 

Önskemålet finns att iordningställa en isbana med rink finns Detta är Bygdefören[ngens 
medlemmar villiga att ordna men då måste skolan vara kvar som skola. Även onskemål 
om utbyggnad av ett eller två klassrum finns 

Nuvarande lärare besitter all nödvändig kompetens och har legitimation för nuvarande och 
kommande regler. Samtliga lärare har själva sökt sig till skolan. Några har arbetat sedan 
90-talet på skolan. De flesta lärarna pendlar till skolan från Piteå centrala delar. Någon bor 
i en av Alterdalens byar.  

Skolan ar fullbelagd med elever. Cirka 55 elever år bra antal. Skolan ligger mitt i 
Holmträsk. Ett väl utvecklat samarbete sker med förskolan som finns i Nybyn cirka fem 
kilometer trän skolan. Bamantalet följer en slags sinuskurva där elevantalet ökar till en 
topp för att sedan sjunka. Förskolan Nybyn är fullbelagd och har hatt stopp för intagning 
någon gång Under ett antal är var man tvungen att utöka med en modul och en till 
förskolegrupp. Utifrån elevantalet i förskolan kan man konstatera att de närmaste åren 
kommer även skolan att vara fullbelagd. 

Alterdalens Bygdeförening lade för något är sedan in ett anbud på att fä köpa skolan i 
Holmträsk. Det svar som gavs då var att föreningen skulle kunna fä hyra skolan om ingen 
kommunal verksamhet hade behov av skollokalerna. 5 CL G L kji  A 1. 



Kl e A. 	I t, 

Tjänster Alterdalens skola/förskola  

Alterdalens skola läsåret 2014-15  

1 förskollärare 	75% förskoleklass+ 25% fritids 

1 fritidspedagog 	100 % 

1 elevassistent 	100% 

Resurs fritids 	20% 

1 Specialpedagog 	50% 

1 klasslärare åk 1-3 80% 	Behörig lågstadielärare 

1 klasslärare åk1-3 100% 	Behörig speciallärare, åk 1-3, åk 1-7 i 50 
& Svenska 

1 klasslärare åk 4-6 100% 	Behörig mellanstadielärare 

1 Resurslärare 	80% 	Behörig åk 1-3, åk 1-7 i SO & Svenska 

1 idrottslärare 	15% 	Behörig 'idrott och matematik 

Köper tjänster: 

Slöjd 	 16% 

Musik 	 5% 

Hemkunskap 	 2% 

Språk 	 2% 

Alterdalens förskola vårterminen 2015  

1 Förskollärare 	100% 

1 Förskollärare 	100% 

1 Förskollärare 	80% 

1 Förskollärare 	80% 

1 Förskollärare 	50% 

1 Förskolepedagog 100% 

1 Barnskötare 	100% 



SAMARBETE OCH PEDAGOGIK 

En arbetsgrupp har haft ett antal möten med friskolan i Sikters. 
hdpitymmcfpninfed 

Friskolan Sikters - Ur och Skur Forsen - år en friskola sorn erbjuder Friluftsfrämjandets 
pedagogik från förskolan och upp till årskurs sex. 

Pedagogiken år väldigt lik den som per automatik bedrivs både vid Nybyns förskola och 
vid Alterdalens skola Vi finner att den pedagogiken ar synnerligen lätt anpassa sig till och 
det år den pedagogiska form vi kommer att använda.  

Lärarna på Sikfors friskola ar mycket positiva till ett fördjupat samarbete. Fördelar for dom 
år ett större kollegialt samarbete och ett användandet av de båda skolornas 
specialistkompetenser hos lärarna. Ett pedagogiskt samarbete mellan lärarna år positivt 
för båda skolorna. 

Styrelsen på friskolan i Sikters år också mycket positiva till ett samarbete. Man vill dock 
inte slå samman skolorna till en enhet under Sikfors eftersom deras erfarenhet av friskola 
utan förskola är ett ekonomiskt risktagande som man inte kan överblicka.  

Friskolan i Sikfors har uttalat sin mening att vara oss behjälpliga i allt de kan bistå med. 

De kommunala skolorna i Piteå använder sig ofta av varianter av den så kallade 
Farstamodellen. Skolverkets forskningsrapport visar att det är särskilda lektioner med 
vardegrundsarbete och kamratstödjare som kan öka risken for mobbning. Användningen 
av kamratstödjare är kontraeffekfiva. Kamratstödiare är en etablerad metod i Piteås skolor 
för att motverka mobbning. Vi kommer inte att använda oss av Farstamodellen. 

De pedagogiska metoder som vi kommer använda oss av för att motverka mobbning och 
kränkning finns beskrivna i Skolverkets rapport från 2014, 

Tämja, förebygga, upptäcka och åtgärda - hur skolan kan arbeta mot trakasserier och 
kränkningar" 

Vi har även gått igenom Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning 2011 
Rapporten "Kränkningar i skolan — analyser av problem och lösningar". 

Utifrån dessa rapporter har vi lyckats fä 'Skolpartiet i Piteå" att lagga en motion dar man 
önskar att Piteå kommun frängär Farstamodellen och använder sig av de metoder som 
Skolverket funnit vara de bästa. 
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VARFÖR BADE FÖRSKOLA OCH SKOLA 

Befolkningen är bosatt runt både förskolan i Nybyn och Aterdalens skola i Holmträsk. 
Elever och kamratskapen mellan eleverna är val förankrad i den gemenskap som finns i 
byn. 
Befolkningen vet på ett ungefär vilka barn som hör hemma var. Den sociala kontrollen, i 
positiv bemärkelse, är väl fungerande där byarnas befolkning ser 'alla barn som sina 
egna". 
Det existerar ett nåra samarbete mellan förskolan och skolan Både på grund av det korta f 
fysiska avståndet mellan skolenheterna men också på grund av att föräldrar med flera 
barn har sina barn samtidigt ide olika skolenheterna 
Inskolningen av barn frän förskola till skola fungerar därför utmärkt 

Förskolan i Nybyn ägs av Alterdalens Bygdeförening. Underhåll och typ snöskottning 
utförs av Alterdalens Bygdeförening. 

Historik: Piteå Kommun lade ner skolverksamheten i Nybyn i början av 1970-talet. Att rusta 
upp skolan bedömdes vara alltför kostsamt. Skolbyggnaden köptes då in av Alterdalens 
Bygdeförening. Kommunen bussade då elever från stadsnära område till skolan i Nybyn 
under ett par år. Man upptäckte att man inte hade plats för alla elever. 

Under ett antal år fungerade skolan som en renodlad bygdegård. I början på 1990-talet 
rustades skolenheten upp. Alla markägare bidrog med trad som höggs, sågades och 
användes för ny väggbeklädnad och nya stommar till ett nytt tak Nya fönster köptes in och 
ny inredning i skolan införskaffades. 

Därefter har skolbyggnaden hyrts ut till Piteå Kommun för att kunna bedriva 
förskoleverksamhet Under några år på slutet av 90-talet och senare tillkom en modul dä 
barnantalet var så stort. Denna modul hyrdes av kommunen men sammanbyggdes med 
övrig skolbyggnad. Numera borttagen då elevantalet minskat. 

2010 investerade Alterdalens Bygdeförening i en jordvärmeanläggning. Den grävdes ner 
av medlemmarna i Aterdalen och det är den som nu förser skolbyggnaden med varme. 
2013 gjorde Piteå kommuns byggnadsinspektör en genomgång av byggnaden, som har 
tillredningskök och alla andra nödvändigheter för att effektivt kunna bedriva en god 
förskoleverksamhet. Byggnadsinspektören konstaterade att byggnaden på både utsida 
och insida tillhörde det absoluta toppskicket av alla kommunens byggnader. 

Alterdalens Bygdeförening har alltså mer ån 35 års erfarenhet alt sköta, underhålla och 
anpassa byggnader till nya tiders krav. Föreningen handhar också driften av 
Kvarndammens badplats, sommarkiosk med mera. 



Bakgrund 
Alterdalens Bygdeförenings ansökan om start av förskoleverksamhet 

Så sent som i början av januari 2015 fanns det inget sam tydde på att Nterdalens Skola 
skulle läggas ned. Utifrån den information som ansvariga politiker frän Barn och 
utbildningsnämnden. skolchefer och rektorer givit under hela år 2014 har man, under flera 
möten och skolrådsmöten och svar på frågor; muntliga, skrrftliga och på insändarplats, 
hela fiden låtit framfört att något beslut om nedläggning inte ar fattat Såväl lärare foräldrar 
och boende i byarna inom Alterdalens skolas upptagningsområde liksom övriga har därför 
uppfattat det som att Alterdalens skola sannolikt inte kommer läggas ner. 

Den 11/11 2014 var föräldrarna inbjudna till möte angående skolans framtid. Närvarande 
var för och grundskolechefen for Piteå Norra Skoldistrikt samt rektorerna för 
Porsnässkolan, Backgårdsskolan och Sjulsmarks skola. Samtliga uttryckte klart att de inte 
visste något mer än de församlade föräldrarna och att något beslut om nedläggning av 
Alterdalens skola var inte fattat. De väntade på ett politiskt beslut. l december skriver Barn 
och utbildningsnämndens ordförande en insändare i PiteäTidningen att nämnden kommer 
fatta ett beslut senare och att det är av den digniteten att hon själv inte kommer fatta något 
beslut. 

Den 13/11 skriver Barn och utbildningsnämndens ordförande i sitt interpellationssvar till 
Skolpartiet i Piteå följande: 'Beslut om frågor om skolstruktur ar enligt min uppfattning 
inget brådskande ärende och skall därför inte tas med ordförandebeslut.' Barn och 
utbildningsnämnden kommer vid november månads sammanträde att ta ställning till 
förslag att utredningen beträffande förslag Solanderskolan skall framflyttas och Vd 
nämnden sammantrade i december kommer nämnden att ta få redovisning av uppdraget 
beträffande framtida skolupplagningsomMde för elever frän Alterdalens skola. Nämnden 
skall då besluta om framtda fritidshems och skolverksamhet för barn som idag bor 
i Alterdalens skolas upptagningsområde. 

Något beslut fattades inte på Barn och utbildningsnämndens möte i december. Endast 
redovisningen lades fram utifrån den enkät som föräldrarna fick vid mötet 11/11 2014. 
Eftersom inget beslut om skolnedläggning fattats vid det tillfället, tydliggjort av skolchef och 
rektorer. så gällde frågan i enkäten till vilken ort, Norrfjärden eller Sjulsmark. foräldrarna 
ville ha sina barn skickade till om skolan i Alterdalen skulle läggas ner. 28 svar av 49 
utskickade hade lämnats in 

Eftersom inget beslut fattades varken vid Barn och utbildningsnämndens möten i 
december eller januari 2015 stärktes kanslan av att någon nedläggning av skolan inte 
skulle ske. Den tidigare politiska majoritet som önskat en nedläggning har efter valet 
förbytts Ull en minoritet 

Den 16/1 fick förvaltningsekonomen order från skolchefen att saga upp kontraktet på 
Alterdalens skola Under vecka fem. dys 26/1 till 30/1 får vi fram på direkt fråga att 
föräldrarna kommer att mottaga information att Alterdalens skola kommer läggas ner och 
ingen undervisning kommer ske på skolan från ht 2015. 

Man kan bara spekulera om varför skolchefen väntat till slutet av januari, trots att något 
beslut i frågan inte är fattat, går ut och meddelar attAfterdalens skola skall läggas ner. 
Prestige kan också spela in men också att det gäller sex månaders uppsägningstid på 
skollokalerna men framförallt vill man förhindra att någon ansökan till Skolinspektionen 



lämnas in. Den skall vara inlämnad senast 3 	Därav anledningen till att denna vår 
ansökan sannolikt måste kompletteras. 

BAKGRUND TILL BAKGRUNDEN 

2013-12-16 beslutar kommunfullmäktige 

1. kommunfullmäktige antar policyn 'Modell for en attraktiv skola i Piteå Kommun" Bilaga 
12KS-261-116 

2. kommunfullmäktige antar policyn "Modell för en attraktiv förskola i Piteå Kommun'.  
Bilaga 12KS-261-117 

3. Barn och utbildningsnämnden får [ uppdrag att se över gränsdragningarna mellan de 
fyra geografiska områdena och återkomma till fullmäktige med eventuella forändringar. 

Detta "beslut" har Piteås kommunalråd påpekat ett flertal gånger inför media, föräldrar och 
i debatter att detta endast är ett "inriktn[ngsbeslur där ytterligare ett beslut måste tas. 

Även ordförande för Barn och utbildningsnämnden, skolchef och rektorer har under 2014 
ett flertal tillfällen också framfört ståndpunkten att beslutet bara är ett så kallat 
inrildningsbeslut. 

2014-02-26 fattar Barn och utbildningsnämnden följande beslut 12BUN422 

skolstrukturen for förskola och årskurs f-9 enligt bilaga 1 med förändringar 
Förändringar sker [nom Norra området sker 2015. Förvaltningen får i uppdrag att, i samråd 
med berörda föräldrar, utreda vilken skolas upptagningsområde (Norrflärden och/eller 
Sjulsmark) som skall omfatta barnen som idag går l Alterdalens skola 

IN att arkgen, i samband med VEP, se över och vid behov revidera beslut i anslutning till 
strukturplanen. 

Frän policydokumentet 

De grundargument man hänvisar till år följande: 
"Lärares kompetens och förutsättningar år avgörande for undervisningens kvalitet och 
skolans resultat. För att skapa underlag och goda förutsättningar samarbete, pedagogiskt 
utvecklingsarbete och fördelning av arbetsuppgifter i förskoleklass, skola och fr[fids, bör 
man eftersträva ett underlag där: 
- en skolenhet med åk - f3 har 60 elever eller fler 
- en skolenhet med åk 4-6 har 100 elever eller fler 
- en skolenhet med åk 7-9 har 180 elever eller fler 

Alterdalens skola awecklas. Hemmingsmarks skola avvecklas, Lillpite skola avvecklas. 

Jävre. Böle och Sjulsmarks skolor har samma elevantal, 50 - 60 elever, som ovanstående 
tre skolor och är därför t farozonen vid nästa omgång nedläggningar. Man har flera gånger 
betonat från kommunen sida att man eftersträvar ett elevantal på 150 stycken i en 
skolenhet f — 



Piteå har drygt 40.000 invånare och klassas som en landsbygdskommun och bestar till 
största delen av en stor mängd byar. Hälften av befolkningen kan sägas på 'en mer 
utpräglad stadskärna genom sammanväxt av flera byar. Ytan ar lite mindre än Blekinge 

Förslaget om nedläggning av byaskolor och en hel omstrukturering av skolor väckte en 
rejäl irritation. Mängder med remissinstanser lämnades in Vad som mest irriterade var att 
elevantalet minskade i centrala delarna av Piteå där man plötsligt stod med tomma 
skollokaler medan det i landsbygdens byar och randområdena ingen minskning av 
elevantalet noterats. En markant inflyttning av äldre till Piteås centrala delar har 
konstaterats. Hela skolstrukturen grundar sig på att man vill fylla upp de centrala delarnas 
tomma lokaler med elever frän randområdena. som då minskar med elever. Elever från 
den rena landsbygden måste dock då också centraliseras 

Kortfattat kan man beskriva att Hemmingsmarks skola lades så snabbt man kunde. Barn 
och utbildningsnämndens ordförande fattade detta beslut. (Se tidigare skrivet uttalande av 
henne). 

Skolinspektionen har gett Hemmingsmark — Dalbackens friskola — tillstånd att starta 
friskola frän ht 2015 Kommunen fortsätter att göra motstånd mot detta. 

Lillpite — Lillpite friskola — har fått Skolinspektionens tillstånd att starta friskola 
Friskolegruppen tog i ett tidigt skede kontakt med Barn och utbildningsnämndens 
ordförande som då gav klartecken att fortsätta förhandlingar med 
Utbildningsförvaltningens chefer. Dessa förhandlingar har skett i det tysta och i princip 
hemlighetsstamplade. Man har fått stor hjälp från Utbildningsförvaltningen. 1 januari fick 
gavs beskedet om att Lillpite skola skall avvecklas. Kommunen kommer driva förskola och 
friskolegruppen en skolverksamhet. 

I inget av de tre skolorna har man fattat det nödvändiga beslut som krävs. Vi har frågat 
jurist och fatt följande svar: 
'Uppsägningen torde dock enligt min mening innebära ett befogenhetsöverskndande av 
den kommunale tjänsteman som vidtagit åtgärden. Uppsägning av hyresavtal i vilken 
kommunal skolverksamhet bedrivs är en verkställighetsåtgärd som enligt kommunallagen 
måste grundas på ett beslut som tagits i vederbörlig ordning av fullmäktige eller styrelsen 
eller annan nämnd. Ett innktningsbeslut ar inte ett sådant beslut. Ett inriktningsbeslut är av 
sådan natur att det måste konfirmeras av ett slutligt beslut som år verkställbart och som 
kommunmedlemmar i sin tur kan överklaga enligt kommunallagen. 
Frågan om eventuell nedläggning av ifrågavarande byaskolor måste alltså underställas 
fullmäktige eller BUN för slutligt ställningstagande. 
Det innktningsbeslut som finns om att lägga ned Alterdalens skola, kan inte, vilket själva 
beslutsbenämningen anger, anses sam ett verkställbart beslut, utan kräver att vara 
folkvalda politiker slutligt och öppet stadfäster detsamma. Dessutom är inriktningsbeslutet 
taget före valet och kräver därför, bara av den anledningen, en politisk omprovning for att 
det ska ha demokratisk legitimitet." 



VISION OM LANDSBYGDSKOLOR OCH DESS OMGIVNING 

Skapandet av ett enhetligt byaskoleområde omfattande skolorna i Jävre. Hemmingsmark, 
Böle, Lillpite, Holmtrask, Sikfors och Sjulsmark. 

STRATEGI FOR UTVECKLING AV PITEÅ LANDSBYGD 
Alternativ till den kommunala nedmonterhgen av landsbygden och dess byaskolor 

Alla byaskolon Jävre, Hemmingsmark, Bele, Lillpite, Holmträsk, Sikters och Sjulsmark, 
vilka samtliga hotas av nedläggning p.g.a. , enligt kommunen, för litet antal elever. bildar 
ett gemensamt skolområde/rektorsområda 

Jåvre, Sjulsmark och Böle år inte nu akut hotade 
Hemmingsmark lades ner ht 2014 men har tillstånd av Skolinspektionen att starta ht 2015. 
Kommunen motarbetar. 
Sikfors är en friskola. 
bilade får böna friskola ht 2015- Förskolan kvar i kommunal regi. 
Holmträsk (Alterdalens skola) skall läggas ner ht 2015. 

Samtliga skolor befinner sig vara delar av en livskraftig landsbygd. Utvecklingsmöjligheter, 
likartad befolkningssituation, den massiva uppslutningen av bybefolkningen för skolan och 
byn, deltagande av på orten verksamma företag. gemensamma lösningar på eventuella 
problem gör att byarna och byaskolorna har betydligt mer gemensamt än motsvarande 
områden inne i centrala stan. 

Gemensamma strukturer och användning av Internetundervisning av specialistlärare 
och/eller superlärare med pedagogisk specialistkompetens kan samordnas når så behövs. 
Undervisning kan då ske samt-idiot i alla skolorna. Exempel från Australien och andra 
länder med stora avstånd och fä elever ar synnerligen goda. Vanliga lärare kompletterar 
dessa Internet-lärare. Denna typ av organisering kan också bli ett studium för andra 
landsbygdskommuner att ta efter. 

Det är nödvändigt för byarna och dess befolkning att ha kontroll över skolsituationen. Det 
år en omöjlig situation att en skola riskerar att laggas ner PGA att en familj med flera barn 
flyttar från byn eller att byn hamnar ner i en svacka i barnafädandet. Toppar och svackor i 
elevantalet är en naturlig företeelse i byar. Del av skolan kan då tillfälligtvis användas för 
annan aktivitet som år anpassad fln ålderssammansättningen och som det lokal skolrådet 
och befolkningen tycker är lämpligt. 

En styrelse för della skol/rektorsområde bor därför ha en ledamot fän vane by + ledamot 
som kommunen utser Befolkningen i vane by väljer sin egen ledamot. Styrelsen utser de 
administrativa funktionerna. 

Friskolekommittens resultat 
Socialdemokraterna, Moderaterna. Miljöpartiet Folkpartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna presenterar gemensam overenskommelse om fristående skolor.  

Kommittén vill se en ökad samverkan mellan kommunerna och de fristående skolor som 
vill etablera sig i kommunen. Skolinspektionen ska fortsatt granska om skolan håller 



tillräckligt hög kvalitet för att få starta och fatta det slutgrItiga beslutet orti skoltillstånd, men 
kommunernas möjlighet till dialog kring nyetableringar behöver starkas. En sådan 
samverkan kan till exempel leda till att nya skolor i ökande grad etableras där kommunen 
bedömer att behoven finns och byggs ut i den takt som krävs 

Det gynnar både kommunen och det enskilda friskoleföretaget Ett fördjupat samarbete 
kan vara filt stor nytta för båda parter och ge uppenbara fördelar för såväl elever och 
föräldrar som skattebetalarna. Kommittén föreslår alltså att en nyetablering av en friskola 
alltid ska Föregås av ett samråd med den berörda kommunen. Inom ramen för samrådet 
kan ömsesidiga åtaganden göras. Det kan fill exempel betyda att vissa resurser kan 
utnyttjas gemensamt. att information till kommunmedborgarna kan 
samordnas och att vissa satsningar kan göras tillsammans. Inom ramen for sådana 
åtaganden kan man också finna lämpliga vägar för den insyn i friskolan som kommunen 
enligt skollagen har rätt Ull. 

Skolinspektionen bor också utveckla ett snabbspår att använda ifall där elevperspektivet 
talar för en förenklad handläggning. Det kan exempelvis gälla lägen då ett fristående 
gymnasium tvingas lägga ned och ett annat år redo att ta över elever, men beviljat tillstånd 
inte täcker det aktuella programmet. Om Skolinspektionen i det läget följer sina ordinarie 
rutiner kan ett flera månader långt studieuppehåll uppstå för eleverna. Det bör i sådana 
lägen vara möjligt med en förenklad procedur. 
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