
§ 100 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

Dnr 2012/54 

Medborgarförslag om tilläggsanslag till skolförvaltningen för att 
kunna driva vidare 7-9 skolorna i Västerfärnebo och Sala stad 

INLEDNING 
Anitha Barrsäter, Monica och Hans Hjalmarsson, lngmari Ekman, Johnny och Camilla 
Örnberg samt Beatrice Björkskog har 2012-03-12 inkommit med rubricerat med
borgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/87/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2013/87/2, yttrande från skolnämnden § 32 
Bilaga KS 2013/87/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 90 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

43 (53) 



St\lt\ Bilaga KS 2013/87/1 
KOMMUN 

l (2) 
2013~03-13 

DNR 2012/54 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsers förvaltning 

KOMMUNSTYRELSEN 

Per-Olov Rapp (S) Ink. 

Svar på medborgarförslag om tilläggsanslag till skolförvaltning, fort
satt drift av åk 7-9-skolor i Västerfåmebo och Sala stad 

Anita Barrsäter, Monica och Hans Hjalmarsson, Ingmari Ekman, Johnny och Ca
milla Örnberg samt Beatrice Björkskog har den 12 mars 2012 inkommit med ru
bricerat medborgarforslag. Förslagsställarna föreslår att kommunfullmäktige ger 
ytterligare tilläggsanslag till skolnämnden for kunna driva åk 7-9 skolorna både i 
Västerfårnebo och i Sala stad vidare enligt tidigare beslut i strategisk plan 2011-
2013. Vidare föreslås det att skolförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med 
bygdeorganisationer, foräldraråd, lärarfacken och övriga intressenter gemensamt 
ta fram en långsiktig utvecklingsplan för att driva högstadieskolorna vidare. Ut
vecklingsplanen ska fokusera på att utveckla hela kommunen, både stad och 
landsbygd, för att stimulera till inflyttning och expansion. 

Medborgarförslaget har remitterats till skolnämnden. 

skolnämnden aviserade redan 2008 att det inom de närmaste åren skulle uppstå 
svårigheter att bedriva högstadium i Västerfålleho på grund av vikande elevun
derlag. Den processen har påskyndats och följderna forstärkts genom att en stor 
andel elever i upptagningsområdet valt skolor i tätorten. 

Inför 2009 tillsköt fullmäktige medel for att bland annat bevara högstadieskolorna. 
De extra medel som tillskjutits for att bevara tre högstadieskolor har använts for 
att undvika andra nedskärningar som annars skulle blivit nödvändiga. Under åren 
därefter har fördelningen mellan verksamhetsområden behövt justeras, bland an
nat till följd av att elevantalet på främst högstadieskolorna minskat, medan barn
antalet i forskolorna ökat. Därför har det ej skett någon forstärkning av högstadiets 
budget, utan det som skett är en utebliven nedskärning av högstadiet och andra 
verksamheter inom skolnämndens ansvarsområde. 

Skolnämnden beslutade den27mars 2012 att flytta åk 7-9 Västerfårnebo högsta
dium från och med 2012-07-01 till centralortens båda högstadieskolor- Vallasko
lan och Ekebyskolan. Hanteringen av beslutet har överklagats till förvaltnings
domstolen. Så länge inget annat beslut föreligger gäller skolnämndens beslut. Det 
kan under nuvarande omständigheter inte bli aktuellt med tilläggsanslag för Väs
terfårnebos 7-9-verksamhet. 

[Skriv text] 



Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2012-05-09 

Bilaga KS 2013/87/2 

§ 32 

Justerandes sign 

Dnr 2012/12 
Skn 24 

Yttrande angående medborgarförslag om tilläggsanslag för att 
driva åk 7-9-skolor i både Västerfärnebo och Sala. 

INLEDNING 
Till skolnämnden har inkommit internremiss på motion i rubricerat ärende. Svar 
skall vara registrator tillhanda senast 11 maj 2012. 

Beredning 
Handlingar har gått ut separat via epost till nämnden angående ärendet. Benny 
Wetterberg fördrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att nämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget 

BESLUT 

skolnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget 

Utdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Utdragsbestyrkande 



. l SALA 
KOMMUN 

REMISS 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Sala kommun 

Svar på internremiss om tilläggslanslag för att kunna driva vidare 
7-9-skolorna i Västerfärnebo och Sala 
Från kommunstyrelsens förvaltning har inkommit internremiss angående 
ovanstående ärende. 

I medborgarförslaget yrkas om tilläggsanslag för att kunna driva högstadiet i såväl 
Västerfärnebo som i Sala tätort. Förslaget innebär också att skolförvaltningen i 
samverkan med bygdeorganisationer, föräldraråd, lärarfack och övriga intressenter 
skall göra en gemensam utvecklingsplan för 7 -9-skolorna i Västerfärnebo och Sala. 
Planen skall fokusera på att utveckla hela kommunen, både stad och landsbygd för 
att stimulera inflyttning och expansion. 

skolnämnden beslutade 27 mars att att flytta åk 7-9 Västerfärnebo högstadium fr. 
om 1.7 2012 till centralortens båda högstadieskolor, Vallaskolan och Ekebyskolan. 

Hanteringen av beslutet har överklagats till förvaltningsdomstolen. Men så länge 
inget annat beslut föreligger, gäller skolnämndens beslut. 

Det kan därför under nuvarande omständigheter inte bli aktuellt med tilläggsanslag 
för Västerfärnebos 7 -9-verksamhet. 

SALA KOMMUN 
skolnämnden 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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Bilaga KS 2013/87/3 

Medborgarförslag 

Vi yrkar att 

Sala kommun 

733 25 SALA 

• Kommunstyrelsenj-fullmäktige ger ytterligare tilläggsanslag till 
skolförvaltningen för att kunna driva år 7 -9-skolorna både i 
Västerfärnebo och Sala stad vidare enligt tidigare beslut i strategisk plan 
2011-2013. 

Förändring av ram: Skolstruktur Högstadieskolor 
Hösten 2009 infördes fritt val av högstadieskola vilket innebär att elever och 
föräldrar har möjlighet att prioritera vilken högstadieskola som ungdomarna 
skall gå i. För att möjliggöra detta erbjuds eleverna busskort på VL-bussarna i de 
fall som inte ordinarie skolskjuts kan erbjudas. 
Antalet elever på grundskolans högstadium minskar markant. För att möjliggöra 
en skolstruktur med högstadieskolor både i Västerfärnebo och Sala stad utökas 
Skolnärnndens ram med ytterligare l 700 tkr för år 2011- 2013 utöver de 
2 000 tkr som tillfördes i budget 2010. 

Tabell 36 Förändring av ram: Skolnämnden, Skolstruktur Högstadieskolor 
skolnämnden 2011 2012 2013 
Skolstruktur Högstadieskolor 1 700 tkr 1 700 t kr 1 700 tkr 

Antagen 2010-06-23, Reviderad 2010-12-21 

• skolförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med 
bygdeorganisationer, föräldraråd, lärarfacken och övriga intressenter 
gemensamt ta fram en långsiktig utvecklingplan för att driva 
år 7-9-skolorna både i Västerfärnebo och Sala stad vidare. 

• Utvecklingsplanen ska fokusera på att utveckla hela kommunen både stad 
och landsbygd för att stimulera till inflyttning och expansion. 

Västerfärnebo 2012-03-11 
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