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§ 37

Medborgarförslag - Utöka verksamheten vid
Sandhems skola till F – 6 - svar

Ärendebeskrivning
Den 12 oktober 2021 inkom ett medborgarförslag om att utöka Sandhems skola till
en F-6 skola. I medborgarförslaget står det att under de senaste åren har Sandhems
tätort sett en positiv befolkningsutveckling där både barn och vuxna ökar i antal.
Det i kombination med att samhället står inför en omfattande generationsväxling
där många äldre Sandhemsbor kommer lämna sina hus till förmån för nya
barnfamiljer, gör att Sandhems skola bör utökas till F – 6. Givet skolans läge, med
omedelbar närhet till idrottshall samt friluftsområde/motionscentral med
motionsspår, utegym och mountainbikespår, vill förslagsställaren också föreslå att
skolan antar en idrottsprofil.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2021 att skicka medborgarförslaget
till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Utifrån den utredning som gjordes i januari 2021 ser barn- och utbildningsnämnden
inga möjligheter att utöka verksamheten i Sandhem.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 6 april 2022 § 78
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 mars 2022 § 44
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 28 februari 2022 § 23
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 24 januari 2022
Rapport - Elevantal i Sandhem
Protokoll från kommunfullmäktige den 26 oktober 2021 § 131
Medborgarförslag den 12 oktober 2021
Utredning den 26 januari 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens underlag avslå
medborgarförslaget.
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§ 37 fortsättning
Förslag till beslut på sammanträdet
Leontina Aurell (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.
Linda Danielsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Linda Danielssons (S) förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens underlag avslå
medborgarförslaget.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Förslagsställaren
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