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Medborgarförslag om högstadieskola i Ransta

INLEDNING
Medborgare i Ransta genom Linda Brüdigam, inkom den 21 april 2016 med rubricerat

medborgarförslag. Totalt har förslaget 179 namnunderskrifter.

Förslagsställarna skriver att det är en stor föräldragrupp i Ransta som önskar att ett

högstadium med årskurserna 7-9 införs, i samband med att en ny skola i Ransta ska

byggas.

Beredning
BilagaKS2017/12/1

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
a_ttavslå medborgarförslaget.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

g avslå medborgarförslaget.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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DIARIENR:2016/565 
Svar på medborgarförslag högstadieskola i Ransta
Medborgare i Ransta genom Linda Brüdigam, inkom den 21 april 2016 med rubricerat

medborgarförslag. Totalt har förslaget 179 namnunderskrifter.

Förslagsställarna skriver att de är en stor föräldragrupp i Ransta som önskar att ett
högstadium byggsmed årskurs 7-9, i samband med att en ny skola ska byggas. i och med

ökade elevkullar framöver ser förslagsställarna detta som en bra lösning eftersom det
råder stor brist på plats iSala skolor.

Medborgarförslaget har remitterats till Skolnämnden.

Skolnämnden skriver i sitt yttrande att elevtalen i Ransta varierar mellan 12 och 34 per

kull, men har under en längre tid legat mellan 15-20 elever. Om Ranstas nuvarande

upptagningsområde ska försörja ett högstadium blir det alltså en verksamhet med 15-20
elever per årskurs, totalt runt 50 elever per, enstaka år fler, enstaka år färre.

Att med ett så litet elevunderlag organisera högstadieverksamhet med lärare med

lagstadgade krav på rätt kompetens och behörigheter att undervisa och betygssätta i
respektive ämne är mycket svårt. Om Ransta skola ska utvecklas till att även omfatta

högstadium behöver därför upptagningsområdet utvidgas så att elevunderlaget blir
större.

Det får i sin tur konsekvenser för nuvarande högstadieskolor, för skolskjutstrafik med
mera. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är det fria skolvalet, som kan vara till såväl gagn

som till nackdel för elevtalen i Ransta.

Jag delar Skolnämndens bedömning att det inte är aktuelltjust nu med en
högstadieskola i Ransta. Det är däremot värt att uppmärksamma att just nu pågår en

projektering av en ny förskola samt grundskola F-6 som inom kort kommer att byggas i
Ransta. För att möjliggöra detta pågår för närvarande ett detaljplanearbete som till sin
karaktär är mycket tillåtande för att också möjliggöra fortsatt utveckling av skolan vid

behov. Detta är den största skolinvestering som gjort i Sala kommun under lång tid och
som jag är övertygad om kommer att innebära att Ranstabygdens attraktivitet ökar

ytterligare.

Med hänvisning till ovanstående föreslårjag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

gavslå medborgarförslaget.

},ULC9ZLU»'W”’”   
Carola Gunnarsson (C)
Kommunstyrelsens ordföra de

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Camla Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 7D UU Kommunstyrelsens ordförande

BO):304 Fax: 0224-188 50 carola.gunnar5s0n@sala.5e
733 25Sala kommun.info@sala.se Direkt;0224.74 71 on

www.sala.se
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Medborgarförslag hö gstadi eskola Ranta

INLEDNING
Från medborgare i Ransta har det inkommit ett förslag om att högstadiuln byggs i

samband med att en ny skola byggas i Ransta.

Totalt har förslaget 179 namnunderskrifter.

Beredning

Missiv per den 2016-09-06.
Medborgarförslag.

BennyWetterberg, kanslichef, föredrar ärendet

Yrkanden

Peter Molin (M) yrkar att skolnämnden beslutar
m anta ovanstående förslag till yttrande över medborgarförslag om högstadieskola
i Ransta.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a: anta ovanstående förslag till yttrande över medborgarförslag om högstadieskola
i Ransta.

Utdrag
Kommunfullmäküge

Utdragsbestyrkande
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Skolnämnden Sala kommun

Medborgarförslag om högstadieskola i Ransta

BAKGRUND

Från medborgare i Ransta har det inkommit ett förslag om att högstadium byggs i
samband med att en ny skola byggas i Ransta.

Totalt har förslaget 179 namnunderskrifter.

Skolnämnden skall ha lämnat yttrande till registrator på administrativa enheten,
senast 2016-09-28.

YTTRANDE

Elevtalen i Ransta varierar mellan 12 och 34 per kull, men har på lång sikti
allmänhet legat mellan 15 och 20. Om Ranstas nuvarande upptagningsområde skall
försörja ett högstadium, blir det alltså en verksamhet med 15-20 elever per årskurs,
totalt runt 50 elever per år, enstaka år fler, enstaka år färre.

Att med så litet elevunderlag organisera en högstadieverksamhet med lärare med
lagstadgade krav på rätt kompetens och behörigheter att undervisa och betygssätta i
respektive ämne, är mycket svårt. Om Ransta skola skall utvecklas till att även
innefatta ett högstadium behöver därför upptagningsområdet utvidgas så att
elevunderlaget blir större.

Det får i sin tur konsekvenser för nuvarande högstadieskolor, för skolskjutstrafik,
med mera. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är det fria skolvalet, som kan vara till

såväl gagn som till nackdel för elevtalen i Ransta.

En eventuell etablering av högstadium i Ransta bör därför föregås av en långsiktig
översyn och väl övervägd planering av kommunens totala skolverksamhet. Frågan
om Ransta högstadium bör därför hänskjutas till att bli en integrerad del av en
sådan planeringsprocess.

FÖRSLAGTILLBESLUT

Skolnämnden föreslås besluta

a_ttanta ovanståendeförslagtill yttrande över medborgarförslagom högstadieskola
i Ransta.
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Medborgarförslag

Datum: 2016-04-20

Namn: LindaBrüdigam

Gatuadress: Hällbyvägen 11

Postnummer, ort: 733 73 Ransta

Telefon: 070-4273337

Förslagetsrubrik: HÖGSTADJESKOLAlRANSTA

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidansskrivfält om du behöver mer utrymme):

Vi lämnar här ett medborgarförslag med anledning av att en helt ny skola ska byggas i Ransta.
Vi år en stor föräldragrupp i Ransta som önskar att högstadium också byggs med årskurs 7-B i samband med
att en ny skola ska byggas.

I och med ökade elevkullar framöver ser vi detta som en bra lösning eftersom det råder stor brist på plats
i Salas skolor.

Vi lämnar härmed också över 179 st namnunderskrifter från invånare i Ransta och andra berörda med omnejd
som tillönskar att en högstadieskola byggs i Ransta.

Jaggodkänner att Salakommun lagrar och behandlar de personuppgifterjag lämnat enligt Personuppgiftslagen(1998:204).
Jaggodkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida.

 Underskrift:
k_..---°

SALAKOMMUN Besöksadress:Stora Torget 1 VinceSvedlund
Kommunfullmäktige Växel: 0224-74 70 00 Kommunfullmäktiges sekreterare
Box 304 Fax:0224-188 50 virue,svedlund@sala.se
733 25 Sala kommun.info@saia.se Direkt: 0224-74 70 11

www.sa!a.se



Namninsamling högstadieskola i Ransta 2016

Namninsamling för

HÖGSTADIESKOLAl RANSTA!
Det ska byggas en ny skola i Ransta som ska vara klar ca år 2018-19.

Vi är många föräldrar som gärna vill att de då även bygger för årskurs 7-9.

Därför samlar vi in namnunderskrifter som vi ska överlämna till Skolnämnden i

Sala. (Namnlistor finns inne på frifjgs, förwa och Tempo).
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Namninsamling högstadieskola i Ransta2016

Namn Signatur
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Namninsamling högstadieskoia i Ransta2016

Namn Signatur
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Namninsamling högstadieskola i Ransta 2016

Namninsamling för

EiS I< OiLA r i I iiRANSTA!
Det ska byggas en ny skola i Ransta som ska vara klar ca år 2018-19.

Vi är många föräldrar som gärna vill att de då även bygger för årskurs 7-9.

Därför samlar vi in namnunderskrifter som vi ska överiämna till Skolnämnden i

Sala. (Namnlistor finns inne på Wfids, f6;s‘l@a och Tempo).
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