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Besvarande av E-förslag – Bevara landsbygdsskolorna
Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden bifaller e-förslaget som rör Rånäs skola och i övrigt hänvisa
till Kommunfullmäktiges beslut avseende Norrtälje kommuns skolsktruktur fattat
2016-06-20
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och skolnämnden har den 7 maj 2018 mottagit ett e-förslag som har framförts på
Norrtälje kommuns hemsida norrtalje.se under e-förslag den 2 februari 2018. Förslaget har
därefter mottagit 227 röster och kommer därmed att behandlas i barn och skolnämnden.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden har den 7 maj 2018 mottagit ett e-förslag som har framförts på
Norrtälje kommuns hemsida norrtalje.se under e-förslag den 2 februari 2018. Förslaget har
därefter mottagit 227 röster och kommer därmed att behandlas i barn och skolnämnden.
Förslaget lyder i sin helhet:
”Låt Rånäs skola, som har behöriga lärare, nöjda elever, fräscha lokaler och ett ökande elevantal
leva. Se också över om de andra glesbygdsskolorna kan öppnas igen, kanske kan man lägga om
verksamheten, komplettera med undervisning via nätet eller ha undervisning delvis tillsammans
med andras skolor. Se över dessa beslut igen, och respektera kommuninvånarnas vilja.”

Förslaget berör fortsatt bedrivande av verksamhet på Rånäs skola samt bevarandet och ett
eventuell nyöppnade av landsbygdsskolor i Norrtälje kommun med förslag att lägga om
undervisningen för att kunna öppna redan nedlagda utbildningsverksamheter.

Beskrivning av ärendet

Det är sedan tidigare genomfört en omfattande utredning kring Norrtälje kommuns
skolstruktur, framtagen av HRM Affärsutveckling, 2016-01-15, en utredning som sedan
låg till grund till Skolstruktursbeslut som fattades i Norrtälje kommuns
kommunfullmäktige. Barn- och utbildningskontoret konstaterar att det vid
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Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-20 fattades ett beslut om Norrtälje kommuns
framtida skolstruktur med utgångspunkt i genomförd utredning. I beslutet framgår att den
skolstruktur som idag tillämpas i Norrtälje kommun skall vara gällande fram till år 2022,
dock kommer ett ärende om eventuell fortsatt drift av Rånäs skola behandlas i
Kommunfullmäktige under 2019.
I kommunens nyligen antagna Landsbygdsprogram framgår det att en särskild satsning på
landsbygdsskolorna ska genomföras för att utveckla kvalitet och attraktivitet i syftet att
möjliggöra förutsättningar till en stabil långsiktig utveckling. Något som stärker relevansen
i att bifalla det aktuella E-förslaget. I landsbygdsprogrammet så framgår det också att ett
särskilt centralt ”strukturstöd” ska inrättas, för att kompenserar skolornas speciella
utmaningar.
I förslaget framgår det att förslagslämnaren anser att en del undervisning ska kompletteras
via distansförlagd undervisning, alltså undervisning via ”nätet”, i dagsläget finns det inget
lagstöd för att tillämpa distansundervisning för samtliga ämnen och årskurser inom
grundskolans verksamhet.
Samberedning

Ärendet har beretts på barn- och utbildningskontoret.
Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämpligt
Lagkrav

Ej tillämpligt
Ekonomiska konsekvenser

Ej tillämpligt
Konsekvensanalys/riskanalys

Ej tillämpligt
Tidplaner

E-förslaget behandlas i barn- och utbildningskontorets arbetsutskott 2019-01-24 och i barnoch skolnämnden 2019-02-04.

Eva Wetterstrand
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret
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