
Vad händer med 
Yttermalungs skola?



Dagsläget 

Malung-Sälens kommun har lagt ner 
skolorna:

• Östra Utsjö
• Öje
• Kyrkskolan
• Idbäck
• Transtrand 

Står Yttermalung på tur?



Historisk tidslinje



Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark

• Elevantalet i Yttermalungs skola sjunker

• Projektet Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark startas med 
YIK som projektägare
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Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark startas  

• Stöttar Flytta till3 projektet 

• Arbetar för utveckling av Yttermalungs skola

• För dialog med Malung-Sälens kommun

• I dag har SYMF 47 medlemmar
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8 Bygder:

• SYMF samarbetar med 8 Bygder (Länsstyrelsen Dalarna) för att 
identifiera arbetssätt och former för utveckling

• 8 Bygder och SYMF arrangerar stormöte med bybor och politiker i 
Yttermalungs bygdegård 

– Kommunstyrelse politiker (Hans Unander, S) bekräftar att inga 
förändringar är planerade med Yttermalungs skola 2013
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Yttermalungs skola

• Föräldrar blir informerade om flytt av årskurs 3-5. Som skäl anges 
brist på behöriga lärare

• Potentiella inflyttare från Holland säger vid föräldramöte att det 
kommer att påverka deras val

• SYMF skriver till BUN om konsekvenser av flytt
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En oenig nämnd beslutar flytt av årskurs 3-5. 

- 8 elever förväntas gå i Yttermalungs F-5 skola hösten 2013

- BUN säger att om elevantalet ökar markant ska 3-5 återinföras

- S, V och C röstar för flytt, FP och M reserverar sig

- Beslutet saknar beslutsunderlag (konsekvensanalys, ekonomisk 
kalkyl)

- När beslutet fattas förväntas 5 barn gå i en F-2 skola hösten 2013
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Delar av Skolgruppen 15 maj 2013



Aktiviteter för att häva beslut:

• 369 namnunderskrifter

– Namninsamling ger inget resultat

• Överklagan till förvaltningsrätten

– Förvaltningsrätten avslår överklagan

– En nämnd får flytta årskurser

– Rätten bedömer inte beslutsunderlag
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Aktiviteter för att häva beslut - stormöte i Tyngsjö med politiker
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Hösten 2013

• Möten med BUN fortsätter

– Acceptans för starta arbetsgrupp för skolan med ideella krafter 
och politiker

– BUNs ordförande begär att skolgruppen ska besöka politiska 
partier för att förankra arbetet



Besök hos politiska partier:

• 28 januari: Vänstern

• 2 februari: Folkpartiet

• 19 februari: Socialdemokraterna

• 20 februari: Centern

• 10 mars: Moderaterna
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Arbetsgrupp

• På SYMFs årsmöte stöttar alla partier en arbetsgrupp för att utveckla 
skolan 

• Skolgruppen träffar kommunalrådet. Ett tjänstmannautlåtande ska 
skrivas för att initiera en arbetsgrupp

• Inför valet svarar C, S, V, M, FP och MSP skriftlig att de är positiva till 
en utveckling av Yttermalungs skola till F-5.

• Hösten 2014 söker SYMF och föräldrar kontakt med kommunalrådet 
för att diskutera arbetsgrupp utan resultat
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Årskurs 3

• BUN ger föräldrarna möjlighet att välja årskurs 3 i Yttermalung hösten 
2014 för att främja en långsiktig landsbygdsutveckling

• S röstar emot förslaget. Vill att årskurs 3 ska vara i Malung. 

• C, FP och M röstar för. Stöttar en långsiktig landsbygdsutveckling 
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Landsbygdsberedning

• Skolgrupp och föräldrar har möte med C, S, V för att diskutera 
Yttermalungs skolas arbetsgrupp. 

• Resulterar i att Landsbygdsberedningen ska initieras med uppdrag att 
arbeta med Yttermalungs skola som nav i landsbygdsutveckling

• SYMF intervjuar inflyttare åt Landsbygdsberedningen: 
– Den lilla skolan
– Närhet till naturen
– Låga fastighetspriser lockar till inflyttning

• Landsbygdsberedningens utlåtande blir aldrig mer än ett 
arbetsdokument
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Profilering av skolan

• Skolgruppen skriver förslag på handlingsplan för profilering av skola 
för att öka attraktiviteten och utveckla skolan

• I maj har Skolgruppen möte med skolchef och rektor angående 

profilering med inriktning natur och friluftsliv

• Dagen därpå rekommenderar skolchef flytt av årskurs 3 till Malung

• Arbetet med profilering avstannar 
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Årskurs 3 

• En oenig nämnd röstar i februari för att årskurs 3 ska flyttas (S, M, V 
och FP röstar för F-2 skola, C röstar emot). 

• Föräldrar skriver till BUN och begär omprövning med beslutsunderlag 
(ekonomisk kalkyl, rätt elevunderlag samt konsekvensanalys)

• Beslutet står fast vid omröstning i maj (S röstar för en F-2 skola, M 
och FP lägger ner röster, C röstar för att Yttermalung ska bli F-4)

• Efter beslut söker föräldrar kontakt med BUN och kommunalråd utan 
resultat.
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Strejken

• Barn och föräldrar strejkar 
i tre dagar innan 
skolavslutning

• Ingen politiker i 
beslutande position svarar 
på försök till dialog
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Aktiviteter för att häva beslut

• Under sommaren söker föräldrar och skolgruppen dialog med 
Kommunalråd för att hitta lösningar för årskurs 3-5 utan resultat.

• Beslutet står fast, Yttermalungs skola är F-2 med tre elever. 

• Ny lärare är anställd med behörighet för F-5. 
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2011 2012 2013 20152014

Kostnader:
• Underhåll 2012-2014 

• Blomsterbäcken 205 tkr 
• Lillmon 139 tkr                      
• Yttermalung 13 tkr 

• Drift 2012-2014
• Blomsterbäcken 2167 tkr
• Lillmon 774 tkr 
• Yttermalung 381 tkr 

• Hyra BUN 2014 
• Blomsterbäcken 2911 tkr 
• Lillmon 1274 tkr 
• Yttermalung 605 tkr
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Hösten 2015

• Skolgruppen har begärt ut kostnader för Yttermalungs skola från 
Malung-Sälens kommun.

• JO-anmälan skickas in. JO tar ej upp anmälan. Orsak anges inte. 

• Skolgruppen kontaktar revisorerna då BUNs beslutsprocess ej följer 
ärendehanteringssystemet. Revisorerna ska träffa BUN den 21 
oktober. 



Hur går vi vidare? 

• Yttermalungs skola är sedan hösten 2015 en  F-2 skola

• Hur för vi dialog med Malung-Sälens kommun

– Utvärdera flytt av elever

– Möjligheter att utveckla skolan

• Hur kan andra t ex politiska partier och organisationer påverka?

• Vilka alternativ finns om Malung-Sälens kommun väljer att lägga ner 
skolan?


