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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2019-000188 08

KF § 101

Svar på motion om att satsa på en
nybyggd skola i Ransberg

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Kompletteringen av utredningarna ska
vara färdigställd senast november 2019 och innefatta alternativet om en helt ny
skolbyggnad på samma fastighet som den gamla. Den kompletterande utredningen ska
även innehålla driftkostnadsanalyser för detta alternativ och för tidigare om- och
tillbyggnationsförslag.

Ärendet
En motion om att satsa på en nybyggd skola i Ransberg har inkommit från Ann-Britt
Danielsson (M). Motionären skriver bland annat att det är dags att ta nästa steg i
upprustningen av våra skollokaler och att beslut behöver tas om Ransbergs skola.
Motionären skriver vidare att Moderaterna vill utreda möjligheten att bygga en ny skola
istället för att renovera de gamla otidsenliga lokalerna och föreslår därför
kommunfullmäktige följande:
-

Att med hjälp av extern expertis utreda kostnaden för en nybyggd skola i
Ransberg.

-

Att underlaget ska vara klart senast november 2019 så att kostnaden kan tas upp i
investeringsbudgeten för 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-28 § 96 att överlämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Samhällsbyggnadsnämnden svarar bland
annat att det i förslag till investeringsbudget de kommande åren finns två
förslag/volymstudier angående skolan. I det ena förslaget rivs den gamla skolbyggnaden
och i det andra renoveras den. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är av intresse
att komplettera ovanstående studier med en volymstudie för en helt ny skola.
Omfattningen av utredningen föreslås vara lika de utredningar som redan genomförts.
Kostnaden för kompletteringen av utredningen, cirka 50 000 – 70 000 kronor, kommer att
hanteras inom befintlig budget.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Britt Danielsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
Komplettering till tjänsteskrivelse om svar på motion att satsa på en nybyggd skola i
Ransberg, 2019-09-05
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2019-08-16
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-24 § 76
Motion om att satsa på en nybyggd skola i Ransberg, 2019-04-11
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