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Svar på medborgarförslag om köp av fastighet till för
skola/skola/fritids i Varmsätra 

INLEDNING 
Personal på Varmsätra skola, genom Agneta Sörengård, Marianne Ericsson, 
Marianne Anderses och Sandra inkom den 26 januari 2016 med rubricerat medbor
garförslag. Förslagsställarna föreslår att en närliggande fas tighet vid Varmsätra 
skola köps in för att där kunna bedriva fö rskola/ fritids. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/ 166/1, medborgarförslag 
Bilaga KS 206/ 166/2, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens ordfö
rande . 
Ledningsutskottets beslut 201 6-10-04, § 191 

Yrkanden 
Hanna Westman (S BÄ) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
filt avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställ er att kommunfullmäktige bes lutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



llsALA 
~ KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarfö rslag 

Datum: 2016-01-20 

ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2016 -01- 2 6 
Aktbilaga 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

Bilaga KS 20 16/166/1 

2014·01·22 

BLANKETI: M EDBORGARFÖRSLAG 

Namn: Personal Varmsätra skola, Agneta Sörengård, Marianne Ericsson, Marianne Andersers, Sandra 

Gatuadress: _V.:..:a:.:r..;..mc.:.s:..:a:..:·t.:..:ra:c_ _________________ __________________ _ 

Postnummer, ort: _7_3_3_9_2_S.:..:a_l_a ___ _ 

Telefon: 0224-748572 

Förslagets rubrik: 
Köp av fasti ghet t ill förskola/frit ids 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Varmsätra skola/fritid är en l a ndsortssko l a ca 7 km utanför Sala . På skolan finns förskoleklass upp till 
åk 6 samt fritids. Vi är ca 110 elever på skolan och allt fler söker sig hit från Sal a tätort . Vi är i 
stort behov av lokaler för at t kunna behålla och utveckla verksamheten. 

Efterfrågan finns om att starta upp en förskola i Varmsätra . I dagsläget så går alla av o r tens barn i 
förskola inne i Sala . 

Vår tanke är att Sala kommun borde köpa in den närl i ggande fastigheten vid Varmsätra skola . Fastigheten 
står just nu tom,den kommer att komma ut till försäljni ng inom kort. Fastigheten gränsar ti l l skolgården 
och s kul l e på ett naturligt sät t kunna i nförlivas. Vi har pratat med fastighetsägaren som är positivt 
instä l ld ti l l att sälj a fastigheten ti l l skola/förskoleverksamhet . 

Tanken med fast i g heten är då att bedriva förskola/friti ds där och på så vis frigöra utrymme i skolan för 
skolverksamhet . Även om de t inte skulle bedrivas förskola i fastigheten så skulle utrymmet kunna användas 
t ill annan skol - och frit idsverksamhet, vilket skul l e kunna innebära att vi kan ta emot fler elever från 
Sal as tätort, v ilket efterfrågas . 

Jag godkänner att Sa la kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

v irve.svedlund@sala.se 

Direkt: 0224·74 70 11 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

lnk. 2016 ·U9- 1 2 

Svar på medborgarförslag om köp av fastighet till 
förskola/skola/fritids i Varmsätra 
Personal på Varmsätra skola, genom Agneta Sörengård, Marianne Ericsson, 
Marianne Andersers och Sandra, inkom den 26 januari 2016 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagställarna föreslår att en närliggande fastighet vid 
Varmsätra skola köps in för att där kunna bedriva förskola/fritids. 

Förslagsställarna skriver att Varmsätra skola/fritids är i stort behov av lokaler för 
att kunna behålla och utveckla verksamheten. På skolan finns förskoleklass upp till 
åk 6 samt fritids. Det är cirka 110 elever på skolan och allt fler söker sig hit från Sala 
tätort. Efterfrågan på att starta upp en förskola i Varmsätra finns också. 1 dagsläget 
så går alla ortens barn i förskola inne i Sala. 

Förslagställarna föreslår att Sala kommun köper in en närliggande fastighet, som 
gränsar till skolgården, vid Varmsätra skola. 1 fastigheten skulle förskola/fritids 
kunna bedrivas och på så vis frigöra utrymme i skolan för skolverksamhet. 

Medborgarförslaget har remitterats till Skolnämnden samt Tekniska kontoret. 

Enligt Skolnämndens yttrande är elevunderlaget i upptagningsområdet mycket 
osäkert de närmaste åren. Förutom Varmsätra berörs områdena Kumla och Tärna. 
Som förslagsställarna konstaterar ökar efterfrågan att få gå i Varmsätra bland 
tätortens elever. 

Det har även funnits tider då strömmen av elever gått åt andra hållet. Det varierar 
alltså mellan olika tider och olika situationer. För närvarande är det ganska trångt i 
skolorna i tätorten. Det är därför bra att en del vårdnadshavare föredrar att välja 
skolor på landsbygden där det finns utrymme, även om det för de enskilda kan 
innebära visst besvär med skolskjutar och liknande. 

1 Varmsätratrakten finns enligt folkbokföringsregistret KIR i april 2016: 8 barn 
födda 2015, 7 barn födda 2014, 10 barn födda 2013, 5 barn födda 2012 och 8 barn 
födda 2011. Det är alltså det befolkningsunderlag som finns i Varmsätra för en 
eventuell förskola. 

Totalt handlar det om 38 barn vilket ungefär motsvarar två förskoleavdelningar. Det 
finns därmed ett stabilt underlag för en förskola i Varmsätra. Totalt i kommunen 
väntas antalet förskolebarn att minska något de närmaste åren. 

Skolnämnden beslutade i mars 2016 att vid investeringar i skollokaler konsekvent 
eftersträva hög nyttjandegrad, flexibel användning med en mångfald av olika 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

ca rola.gunna rsso n@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

lärmiljöer, fram tidssäkrad teknik och en trygg, trivsam pedagogisk och stimulerande 
atmosfär. 

Skolnämnden gav vid samma möte skolchefen i uppdrag att presentera en utredning 
om behovet av lokaler för förskolor och skolor fram till 2024. 

Skolnämnden skriver att det kan vara både lockande och klokt att fånga tillfällen när 
de dyker upp, såsom förslagsställarna vill göra. Det är samtidigt tveksamt om 
förvärvande av en äldre bostadsfastighet för att göra förskole- och 
fritidsverksamhet, är förenligt med den inriktning som skolnämnden enligt beslutet 
eftersträvar. Det kommer också att krävas omfattande investeringar och 
ombyggnationer av bostadsfastigheten innan den är fullt funktionell och godkänd 
som förskole- och fritidslokal. Kostnaderna för detta måste ställas i relation till vad 
den förestående översynen inför de planerade investeringarna i Varmsätra skola 
visar. Skolnämnden föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

Tekniska kontoret instämmer i Skolnämndens yttrande. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar atta[Isla t 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens or förand 

2 (2) 

2016-09-01 
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BARN OCH UTBILDNING 

Skolnämnden 

MISSIV 

Köp av fastighet vid Varmsätra skola - svar medborgarförslag 

INLEDNING 

1 (2) 

2016-04-13 
ÄRENDE 9 

DNR 2016/117 
BENNY WETIERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Agneta Sörengård med flera anställda vid Varmsätra skola, föreslår i ett 
medborgarförslag att en närliggande fastighet till skolan köps för att inrymma en ny 
förskola och ge mer plats för fri tidshemmet. Ett tomt hus förväntas inom kort läggas 
ut till försäljning. Fastigheten gränsar till skolgården. Även om det inte startar en 
förskola i fastigheten, behövs utrymmet bland annat för att kunna ta emot fler elever 
från Sala tätort, enligt förslagsställarna. 

Skolnämndens yttrande över medborgarförslaget skall vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast 27 april 2016. 

Yttrande 
Elevunderlaget i upptagningsområdet är mycket osäkert de närmaste åren. Förutom 
Varmsätra berörs områdena Kumla och Tärna. Som förslagsställarna konstaterar 
ökar efterfrågan att få gå i Varmsätra bland tätortens elever. 

Det har även funnits tider då strömmen av elever gått åt andra hållet. Det varierar 
alltså mellan olika tider och olika situationer. För närvarande är det ganska trångt i 
skolorna i tätorten. Det är därför bra att en del vårdnadshavare föredrar att välja 
skolor på landsbygden där det finns utrymme, även om det för de enskilda kan 
innebära visst besvär med skolskjutar och liknande. 

I Varmsätratrakten finns enligt folkbokföringsregistret KIR för närvarande (8 april 
2016): 8 barn födda 2015, 7 barn födda 2014, 10 barn födda 2013, 5 barn födda 
2012 och 8 barn födda 2011. Det är alltså det befolkningsunderlag som finns i 
Varmsätra för en eventuell förskola. Totalt handlar det om 38 barn vilket ungefär 
motsvarar två förskoleavdelningar. Det finns därmed ett stabilt underlag för en 
förskola i Varmsätra. Totalt i kommunen väntas antalet förskolebarn att minska 
något de närmaste åren. 

Nämnden beslutade i mars 2016 att vid investeringar i skollokaler konsekvent 
eftersträva hög nyttjandegrad, flexibel användning med en mångfald av olika 
lärmiljöer, framtidssäkrad teknik och en trygg, trivsam pedagogisk och stimulerande 
atmosfär. 

Nämnden gav vid samma möte skolchefen i uppdrag att presentera en utredning om 
behovet av lokaler för förskolor och skolor fram till 2024. 

Det kan vara både lockande och klokt att fånga tillfällen när de dyker upp, såsom 
förslagsställarna vill göra. Det är samtidigt tveksamt om förvärvande av en äldre 
bostadsfastighet för att göra förskole- och fritidsverksamhet, är förenligt med den 
inriktning som nämnden enligt beslutet eftersträvar. Det kommer också att krävas 



BARN OCH UTBILDNING 

omfattande investeringar och ombyggnationer av bostadsfastigheten innan den är 
fullt funktionell och godkänd som förskole- och fri tidslokal. Kostnaderna för detta 
måste ställas i relation vad den förestående översynen inför de planerade 
investeringarna i Varmsätra skola visar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att föreslå fullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

2 (2) 
2016-04-13 
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Medborgarförslag om köp av fastighet till förskola/skola i 
Varmsätra 

INLEDNING 
Agneta Sörengård med flera anställda vid Varmsätra skola, föreslår i ett 
medborgarförslag att en närliggande fastighet till skolan köps för att inrymma en ny 
förskola och ge mer plats för fri tidshemmet. Ett tomt hus förväntas inom kort läggas 
ut till försäljning. Fastigheten gränsar till skolgården. Även om det inte startar en 
förskola i fastigheten, behövs utrymmet bland annat för att kunna ta emot fler elever 
från Sala tätort, enligt förslagsställarna. 

Beredning 
Medborgarförslag. 
Missiv per den 2016-04-13. 

Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att skolnämnden beslutar 
att föreslå fullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

KJELL TILLSTYRKER FÖRSLAGET 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utd ragsbestyrka nde 

5f2-


