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Vilhelmina kommun står, enligt kommunalrådet, inför en: “Totalkatastrof då vård, skola och

omsorg är för dyr i förhållande till våra skatteintäkter” (Lokaltidningen 22/4, 2020) och det är

vi ute i verksamheterna fullt medvetna om. Vi har inom UBN gjort så enorma nedskärningar 

under 2019 och 2020 att vi i dagsläget inte längre kan se hur gjorda nedskärningar slår ute i 

verksamheterna, samtidigt som ytterligare nedskärningar är på gång. Vi ifrågasätter också 

varför UBN får extremt stora nedskärningar medan andra nämnder får utökad pott.  

Enligt Skollagens 2 kap.10§ så är det rektor som ska besluta om skolans inre organisation 

och ”fördela resurser inom enheten efter elevernas olika förutsättningar och behov.” Det är

rektor som fattar beslut om särskilda undervisningsgrupper eller behov av särskilt stöd i form 

av exv. speciallärare, svenska som andraspråkslärare, modersmålslärare eller 

studiehandledare. Utbildningen i skolan ska enligt skollagen (2010:800) utformas så att alla 

elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Skolans arbete för att 

uppnå trygghet och studiero innehåller såväl disciplinära åtgärder som pedagogiskt ledarskap 

och åtgärder för att motverka kränkande behandling. Det är rektor som ansvarar för att följa 

skollag och andra föreskrifter. 

I och med införandet av resursfördelningsmodellen lyfts stora delar av skolornas inre 

organisation och ordinarie verksamhet ut ur varje enhets budget och riskerar att prioriteras 

bort av kommunpolitiker. Rektorerna som kan sin verksamhet förlorar möjligheten att “fördela

resurser” och de riskerar att inte kunna fullfölja sitt uppdrag gentemot elever, föräldrar och

huvudman, vilket får allvarliga långtgående konsekvenser för Vilhelmina kommun. Dessa 

verksamheter som på papper kan bortprioriteras, men i verkligheten måste finnas och 

hanteras väcker frågan: Vad ska bortprioriteras i stället? Att säga till rektorer och personal att 

de ska sänka ambitionsnivån och samtidigt jobba “effektivare” fungerar inte!Det kommer att

leda till en massflykt av personal från skolans område. Hur ska vi då i framtiden ordna 

framtidens kompetensförsörjning av pedagoger och rektorer? 

Vi ser följande problematik med de prioriteringar som riskerar att väljas bort: 

Trygghetsteam, mentorer, RUT 

I Skollagen kap. 6, 7 § står det att huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att 

förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

I Vilhelmina kommun har projektet “Barn och unga” startats med anledning av ökad psykisk

ohälsa, därför är det mycket olyckligt att det prioriterade området gällande trygghetsteam 

stryks. Forskning visar att elever som går i en skola som jobbar med en stabil värdegrund, där 

trygghet och trivsel är ledord når längre i sin måluppfyllelse. Därför har skolorna i Vilhelmina 

kommun valt att satsa på organisationer där grunden är just trygghet och trivsel. I och med att 

mentorer och trygghetsvärdar finns upptäcks, utreds och åtgärdas kränkningar, såväl som 

dåligt mående betydligt snabbare än om detta endast skulle ligga på pedagogerna. Fler vuxna 

i skolan skapar en trygghet som gör att eleverna kan fokusera på skolarbetet i stället för det 

som händer på rasterna. En stor fördel till med organisationen är att elever som har svårigheter 

får stöd och hjälp av just pedagoger som är utbildade för att hantera dessa problem. Det gör 

att kvaliteten och måluppfyllelsen höjs. Organisationen bidrar också till en betydligt bättre 

arbetsmiljö för såväl pedagoger, övrig personal som för eleverna. Skulle vi bli tvungna att gå 

ifrån vår organisation och vision skulle detta vara förödande både för trivsel och 



måluppfyllelse. Personalen på såväl Volgsjö skola som Hembergsskolan anser att 

organisationerna med trygghetsvärdar, RUT och mentorer är framgångsrik. Vår oro är att 

personalens arbetsbelastning blir orimlig om personalen läggs på ytterligare arbetsuppgifter. 

Det kommer bli förödande ur rekryteringssynpunkt i dessa tider, då det redan är svårt att 

rekrytera pedagoger.  

En naturlig konsekvens av nedskärningar av lärarresurser och en inriktning där deras 

undervisningstid utökas innebär att trygghetsvärdarnas funktion blir viktig för att stärka 

elevernas sociala utveckling och mående. Trygghetsvärdarna samarbetar bland annat med 

elevhälsans personal med förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande insatser som 

exempelvis att hantera kränkningar, diskriminering och utanförskap.   

Särskilda undervisningsgrupper

Enligt skollagen (kap 3 § 9) ska elever med behov ges extra anpassningar och/eller särskilt 

stöd: 
“Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som 

till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer 

som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer 

som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”

Om det finns särskilda skäl kan stöd behövas ges såväl i form av enskild undervisning som i 

särskild undervisningsgrupp. Det är med andra ord elevens behov som styr form och 

varaktighet för stödet. Stödinsatser är viktig för att undvika frånvaro och hemmasittare.   

Skolan kommer inte ha möjlighet att tillgodose den enskilde elevens behov i klass. Om vi som 

skola inte har möjlighet att sätta in särskilt stöd i form av särskilda undervisningsgrupper ökar 

risken för hemmasittare och utanförskap. En annan överhängande konsekvens är att övriga 

elever i klassen får mindre hjälp, stimulans och sämre studiero.  

Programfördelning jämfört med riket 

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt 

skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och 

förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög 

kvalitet behöver huvudmannen rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och behov, enligt 

Skolverket. Vi har ett socioekonomisk läge i Vilhelmina som även visar sig när elever söker 

gymnasieutbildning. 76% av våra elever väljer yrkesprogram jämfört med riksgenomsnittets 

37%, därför hamnar gymnasieskolan fel i resursfördelningsmodellen, men rätt i förhållande till 

verkligheten. Det är därför viktigt att vi anpassar oss efter elevernas önskemål, annars är 

risken stor att de inte utbildar sig alls. Gör vi inte det kommer kommunen att få ökade 

kostnader när dessa elever väljer yrkesprogram på annan studieort med ökade IKE-kostnader 

och kostnader för inackorderingstillägg som direkt följd, sedan belastas försörjningsstödet och 

genererar minskade skatteintäkter.  

Andelen elever med annat modersmål

Enligt skollagen (3 kap. 12§) måste nationell modersmålsundervisning erbjudas om det finns 

en (1) elev som vill läsa och lämplig lärare. För övriga språkgrupper gäller att om fem elever 

vill läsa ett språk och det finns lämpligt lärare ska det erbjudas. Nyanlända elever har rätt till 

förstärkt studiehandledning på sitt modersmål om det tagits emot i högstadiet. Överhuvudtaget 

ska stöd ske om det inte är uppenbart att det inte behövs. Det är elevens behov som även här 



ska styra såväl omfattning och tidsperiod för stödet. Forskning visar tydligt att förutsättning att 

nå målen i åk 9 ökar om elever med annat modersmål för stöd i undervisningen.  

Elevhem

Elevhemmet möjliggör för elever från fjället och andra kommuner att studera i Vilhelmina och 

ökar Malgomajskolans attraktivitet. Att ta bort elevhemmet är kontraproduktivt eftersom 

kommunens kostnader i så fall kommer att öka.  

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogram finns i fyra olika inriktningar. De ska ge obehöriga elever möjlighet att 

komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. På Skolverkets 

hemsida kan vi läsa att: “Hemkommunen är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på

introduktionsprogrammen.” samt att “Elever på introduktionsprogrammen ska ha en minsta

garanterad undervisningstid på 23 timmar i veckan (17 kap. 6§ skollagen). Det motsvarar 

undervisningstiden på gymnasieskolans yrkesprogram. Eftersom introduktionsprogrammen 

har olika syften ska innehållet i utbildningen, och därmed undervisningen, utformas utifrån 

elevens behov och i linje med den plan för utbildning som huvudmannen upprättat. Elever 

som har förutsättningar att tillgodogöra sig mer undervisningstid kan behöva det för att uppfylla 

utbildningens syfte.” Så med vetskap om detta förstår vi inte hur Introduktionsprogrammens

elever ska kunna prioriteras bort. Har vi fler elever i den här kategorin så ökar kostnaderna. 

Konsekvenserna skulle även drabba de unga vuxna som saknar gymnasiebehörighet mycket 

hårt, då möjligheterna till vidare studier och arbete drastiskt försämras. De kommer inom snar 

framtid att generera kostnader för Socialnämnden, eftersom kommunen enligt lag är skyldiga 

att göra skolplaceringar utanför kommunen om så är fallet.  

Fritidshem och bussväntan 

Elever ska erbjudas plats i fritidshem så fort de behöver det, oavsett om eleverna går i 

kommunal eller fristående skola. Så vitt vi känner till finns ingen utredning av i hur stor 

omfattning eleverna från Malgovik och Nästansjö skolområden behöver plats i fritidshem. Med 

utgångspunkt från antal elever som nu har fritidsplats beräknas ett stort antal elever behöva 

fritidsplats. Om denna post prioriteras bort eller ska hanteras inom den befintliga ekonomiska 

ramen, så kommer det att starkt missgynna elever och föräldrar och bli ett gigantiskt 

arbetsmiljöproblem för personal och rektorer. 

@

Mellanmål och elevfik 

För elever med långa resor och/eller långa skoldagar tar energin slut om de är hungriga. Det 

påverkar motivation och studieresultat. Dessutom blir kostnaderna stora för familjer med flera 

barn och låga inkomster.    

@

Samiska 

Vilhelmina är en samisk förvaltningskommun och det förpliktar. En viktig del i vår undervisning 

är att medvetandegöra våra elever om vår lokala historia och våra kulturarv. Kunskaper om 

samisk kultur, historia och religion är ett sätt att stävja några av de historiska konflikter som vi 

fortfarande kan se i vårt samhälle.   



Vi yrkar på följande: 
Vilhelmina kommun måste tänka långsiktigt och strategiskt för att säkerställa god 

måluppfyllelse i förskola, grundskola och gymnasium, samt värna om god arbetsmiljö för 

skolpersonal och elever. Analyser som sträcker sig över längre tid än ett år måste göras och 

gärna i tvärgrupper mellan olika förvaltningar, så att konsekvenserna för hela kommunen 

kommer i ljuset. Resursfördelningsmodellen kräver en dialog mellan politiker och rektorer om 

de prioriteringar som ska göras, vilket inte görs i dagsläget. Det är av yttersta vikt att UBN får 

ta del av förväntade statsbidrag och stödpaket för att mildra nedskärningarna och ge 

verksamheterna en möjlighet att införa nya effektivare arbetsmetoder.   

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi nu ser en politik som riskerar att gå in i en nedåtgående 

spiral, där nedskärningarna tenderar att förvärra “totalkatastrofen” istället för att inge

framtidstro. Satsningar som görs i skolan måste ses som en investering och inte som en 

kostnad, då vinningen av detta i slutänden kommer synas i andra verksamheter än i 

utbildningsförvaltningen, exempelvis genom minskad belastning inom socialförvaltning. 

Skolan har en viktig roll i samhället och tillhandahåller mer än enbart utbildning. För att 

långsiktigt skapa goda ekonomiska förutsättningar i kommunen behöver kommunens 

prioriteringar vara framtidssatsningar - inte reduceras till reaktiva besparingar. En väl 

fungerande skola är den bästa framtidssatsning kommunen kan göra. 

27:e april 2020 

Berörda rektorer samt fackliga representanter från Skolledarförbundet, Lärarförbundet, 

Lärarnas Riksförbund och Kommunal. 

Fotnot: Den 29 april fattade Skolledarförbundet beslut om att ställa sig bakom skrivelsen som 

skickats in den 27 april.  


