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§ 57 Ombudgetering av investeringsmedel till nya Ransta skola, för-
skola och idrottshall 
INLEDNING 
Ransta skola och förskola har under flera år varit i byggnadstekniskt dåligt skick och 
skollokalerna är inte ändamålsenliga. 
En ny detaljplan som väntas vinna laga kraft under våren 2017 har tagits fram. De-
taljplanen anger möjlighet att bygga både skola, förskola och en fullstor idrottshall. 

Beredning  
Bilaga KS 2017/69/1, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten 
Bilaga KS 2017/69/2, skissförslag Ransta skola 
Bilaga KS 2017/69/3, skissförslag Ranstahallen 
Bilaga KS 2017/69/4, situationsplan 

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 76 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar  
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att bygga en ny skola F-6 för 130-160 elever och förskola för 80-100 elever, 
att bygga en fristående fullstor 20 x 40 meter idrottshall, bibliotek och medborgar-
kontor, samt 
att ombudgetera 39.000.000 kronor för 2017, 89.000.000 kronor för 2018 och  
7.000.000 kronor för 2019, totalt 135.000.000, av beslutat anslag för investerings-
projektet ”renovering/ombyggnation/nybyggnation skollokaler”. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bygga en ny skola F-6 för 130-160 elever och förskola för 80-100 elever, 
att bygga en fristående fullstor 20 x 40 meter idrottshall, bibliotek och medborgar-
kontor, samt 
att ombudgetera 39.000.000 kronor för 2017, 89.000.000 kronor för 2018 och  
7.000.000 kronor för 2019, totalt 135.000.000, av beslutat anslag för investerings-
projektet ”renovering/ombyggnation/nybyggnation skollokaler”. 

________ 

Utdrag 
Samhällsbyggnadskontoret, Anders Almroth 
Barn och Utbildning, JuneAnn Wincent 
Kultur och Fritid, Roger Nilsson 
Ekonomikontoret, Mirjam Olsson          
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