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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

satt ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende 
organisationsförändring för årskurs 6 där förslagsställarna önskar att de skall gå 
kvar på sina respektive skolor hela mellanstadiet, samt

att med detta svar anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår att årskurs 6 
skall vara kvar på sina respektive skolor under hela mellanstadiet. Förslagsställarna 
motiverar sitt förslag utifrån bedömningsgrunder inför betyg i årskurs 6 samt 
utifrån elevernas utveckling och mognad. 

Barn och utbildningsavdelningen delar förslagsställarnas förslag och tankar om att 
ett sammanhållet mellanstadium är att föredra. För att säkra upp rättssäkerheten 
idag har skolan organiserat sig så att sambedömning samt informations och 
kunskapsutbyte sker mellan skolor och ansvariga lärare. Detta för att betyg skall 
kunna sättas utifrån all den kunskap som finns kring elevernas lärande och 
måluppfyllelse.

Då Aneby Kommun under åren 2010 och framåt förändrade i organisationen och 
flyttade över åk 6 till Furulidskolan berodde det på flera omständigheter. Lokaler 
och behov såg då annorlunda ut än vad de gör idag. Kommunen har över tid 
ställts inför utmaningar både vad gäller ekonomi, lokaler samt barn och elevantal. 
Detta sammantaget gör att beslut kring organisationen har förändrats utifrån de 
förutsättningar som funnits.

Sedan hösten 2021 pågår en översyn av lokalkapacitet samt hur skolan kan svara 
upp mot de behov som finns framöver utifrån elevantal. Det är en kraftig ökning 
av elever i grundskolan de kommande åren. Ambitionen är att skapa grundskolor 
där hela stadier ingår: förskoleklass -åk 6 samt åk 7-9. Dock kan detta inte göra det 
direkt utan förändringarna sker stegvis. Det måste byggas på långsiktighet vad 
gäller organisation och användandet av lokaler utifrån de behov som finns idag 
och som kommer framöver. Detta påverkar fler än de elever och barn som nu går 
i grundskolan. En viktig del i detta är tillbyggnaden av Vireda skola vilken är en 
förutsättning för att klara det elevantal vi har idag och som bedöms öka framledes. 
Intentionerna i medborgarförslaget stämmer väl överens med det arbete som 
pågår inom skolans verksamhet. 

Med hänvisning till ovan anses medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2022
Förslag till svar på medborgarförslag
Tjänsteskrivelse, 2022-07-29
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2022-08-23

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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