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Dnr KS 2016/209 

§ 39 F-3 skola i Råda samt nybyggnation 

Råda skola är idag en F-6 skola med cirka 60 elever. Klasstorlekarna ligger på i 

genomsnitt 8 elever. Grundbemanningen utifrån nyckeltal är 4,5 tjänst plus fritids 

1,5 tjänst. När det gäller elevutvecklingen på längre sikt noteras en liten nedgång i 

födelsetalen men ändå ganska stabilt, vilket innebär att elevantalet kommer att 

ligga på cirka 50-55 elever. Skolans ålder och skick innebär att den inte är 

anpassad till dagens pedagogik och ett omfattande investeringsbehov föreligger. 

I förslaget till skolorganisation i Råda har hänsyn tagits till att följande 

grundförutsättningar ska vara uppfyllda: 

- Det ska finnas en skola i Råda. 

- En skola tillgänglig för alla( pedagogiskt, socialt och fysiskt). 

- Goda lärmiljöer. 

- Undervisningen ska vara kvalitativ och likvärdig. 

- Flexibla lokaler, klassrum, grupprum och temarum. 

- Pedagogisk och inbjudande utemiljö. 

- Ekonomisk hållbarhet. 

Mot bakgrund av att grundförutsättningarna ska vara uppfyllda föreslås en F-3 

skola i Råda och att elever i årskurs 4-6 flyttas till Kyrkhedens skola. 

En nybyggnation av en F-3 skola i Råda föreslås till en kostnad av 11,5 Mkr i 

2016-års prisnivå. Under förutsättning av att nödvändiga beslut fattas i maj månad 

år 2016 ska en ny skolbyggnad vara färdigställd 2017-08-01. Efter utflyttning ur 

berörda byggnader kommer rivning och erforderliga markarbeten att påbörjas och 

färdigställas under år 2018. Efter att en ny skola tas i bruk erhålls en något lägre 

driftkostnad i jämförelse med nuvarande driftkostnad för fastigheten. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till samhällsbyggnadschef att 

upphandla och genomföra projektet inom föreslagen kostnadsram av 11.5 Mkr i 

2016-års prisnivå. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-05-16 § 73 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2016-05-03 § 21 

Tf barn- och bildningschef Jan Liljas tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

Verksamhetschef Hagfors skolområde Jenny Dahlins utredning, 2016-05-03 

Förslag på sammanträdet 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) yrkar på återremittering med 

motiveringen: 
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”Jag yrkar att ärendet återremitteras och att en extern utredning tillsätts utifrån de 

tidigt angivna förutsättningarna”. 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande Sten-Inge Olsson (S) ställer Åsa Johanssons (S) 

yrkande mot liggande förslag och finner bifall för Åsa Johanssons yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet och att tillsätta en extern 

utredning. 

Förslag till beslut 

  

  

_____ 

Beslutet skickas till 

Barn- och bildningsutskottets ordförande Göran Eriksson 

Tf barn- och bildningschef Jan Lilja 

Samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson 
 


