
I SALA 
KOMMUN 

§ 160 

Justerandes sign 

\ fV"---
v 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 
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HANDLING 36 (43> 

NR 51 2019 

Dnr 2017 /977 --11 
Medborgarförslag om förskola i Kila 

INLEDNING 
Medborgarförslaget är väckt av Emilie Jansson den 28 augusti 2017 och innebär ett 
förslag om att öppna en förskola i Kila. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /178/1, medborgarförslag- förskola i Kila 
Bilaga KS 2019/178/2, yttranden från barn-och utbildning 
Bilaga KS 2019 /178/3, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande 

Ledningsutskottet beslut§ 196, 2019-10-02 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Anders Westin (C), Gustaf Eriksson (C) och Amanda Lindblad (SJ yrkar bifall till Erik 
Hamrins (M) yrkande. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget, samt 
att utreda om Lindgården går att använda för förskoleverksamhet 

Magnus Edman (SO) yrkar bifall till Hanna Westmans (SBÄ) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Hanna West
mans (SBÄ) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Erik 
Hamrins (M) yrkande röstar ja, den som stödjer Hanna Westmans (SBÄ) yrkande 
röstar nej. Vid omröstning avges 10 ja-röster (Gustaf Eriksson [CJ, Sture Johansson 
[C], Anders Westin [CJ, Erik Hamrin [MJ, Tomas Bergling [MJ, Ulrika Spårebo [SJ, 
Glenn Andersson [SJ, Amanda Lindblad [SJ, Viktor Kärvinge [SJ, Bo Kihlström [SJ, 
och 3 nej-röster Hanna Westman [SBÄJ Magnus Edman [SDJ, Andreas Andersson 
[SDJ. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Reservationer 
Hanna Westman (SBÄ), Magnus Edman (SD) och Andreas Andersson (SD) reserve
rar sig till förmån för Hanna Westmans (SBÄ) yrkande. 
Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum

2019-10—02

Dnr  2017/977  «IO

Medborgarförslag om förskola i Kila

INLEDNING

Medborgarförslaget är  väckt  av Emilie Jansson den 28 augusti  2017  och innebär ett

förslag om att öppna en förskola i Kila.

Beredning

Bilaga KS 2019  /  178  /  1, medborgarförslag —förskola i Kila

Bilaga KS  2019  /  1  78  /  2, yttranden från barn—och utbildning

Bilaga KS 20 19  /  178  /  3, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande

Yrkande

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Synpunkt via formulär på salase

Typ av synpunkt: Synpunkt/förslag

Vilken verksamhet rör det?: Förskola och grundskola

Beskriv här kort vad du vill framföra:

Förskola i Kila. Jag har som förslag att det borde öppnas en förskola i Kila. Borde finnas marknad för

detta då skolan är populär och finns då säkert syskon som går i skolan som har mindre syskon som

skulle vara intresserade av förskoleplats (Lämnar man på fritids så är det ju perfekt att lämna på förskola

samtidigt). Lokal borde kunna finnas i det gamla ålderdomshemmet.

Vill du att vi kontaktar dig?: .Ja. Via e-post.

Namn (förnamn och efternamn): Emelie Jansson

Postadress (gata, postnummer och postort):

Telefon- eller mobilnummer:

E-postadress:
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Medborgarförslag om förskola i Kila

INLEDNING

Nämnden har av Kommunstyrelsen anmodats att inkomma med yttrande över ett

medborgarförslag om förskola i Kila.

Ärendet

Se medborgarförslaget (Bilaga 1].

Utredningens innehåll

Den 31 december  2018  fanns följande antal barn i förskoleålder i Kila, enligt

folkbokföringsregistret:

Födelseår Antal

2014 5

2015 4

2016 8

2017 4

2018 7

Underlageti Kila motsvarar drygt en förskoleavdelning. Bland 1-5-åringar brukar

ungefär 80 procent vara inskrivna i förskola. Andelen är lägre bland ett-åringar och

högre bland de äldre barnen. Till Kila skolas upptagningsområde hör även större

delen av Ringvalla och Gullvalla. Där finns ytterligare  7  barn födda mellan jan  2013

och dec  2018.

Förskolor med få eller bara en avdelning är vanligtvis dyrare i drift än större

förskolor, där samordning lättare kan ske mellan avdelningar under exempelvis

tidiga morgnar och sena eftermiddagar dä bantantalet är lägre. Det skall ställas mot

andra aspekter, såsom barn och värdnadshavares behov av förskola i närheten av

bostaden.

Konsekvenser för landsbygden

Se separat bilaga.

Ekonomiska konsekvenser

Små förskolor är i regel dyrare i drift per barn.
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Barn och utbildning

ORDF ÖRANDES  FÖRSLAG TILL BESLUT

Enligt skolnämndens utredare motsvarar underlaget i Kila drygt en

förskoleavdelning. Bland 1-5-åringar brukar ungefär 80 procent vara inskrivna i

förskola. Andelen är lägre bland ett-åringar och högre bland de äldre barnen. Till

Kila skolas upptagningsområde hör även större delen av Ringvalla och Gullvalla.

Där finns ytterligare 7 barn födda mellan jan  2013  och dec  2018.

Förskolor med få eller bara en avdelning är vanligtvis dyrare i drift än större

förskolor, där samordning lättare kan ske mellan avdelningar under exempelvis

tidiga morgnar och sena eftermiddagar då bantantalet är lägre. Det skall ställas mot

andra aspekter, såsom barn och vårdnadshavares behov av förskola i närheten av

bostaden.

Allians för Sala har som mål att det ska finnas möjlighet till förskola och grundskola

så nära hemmet som möjligt och vi värnar om att behoven i ytterorter tillhandahålls.

Det måste dock ses utifrån verksamhetens totala behov av tillskapandet av platser

och våra ekonomiska förutsättningar.

[ nä-rtid kommer Gärdersta förskola få en avdelning till, vilket gör så att kommunen

har tillräckligt med platser just nu, samtidigt har förskolan en minskad ram  2019  på

5,7 mkr vilket gör att utrymmet för att tillskapa ytterligare platser är svårt i

dagsläget. Vi kommer däremot att tillsammans med kommunstyrelsen starta ett

antal utredningsförslag under mandatperioden för kommande behov av både

utbyggnad av samhällen och samhällsfunktioner såsom skolor och förskolor. Att det

idag finns underlag för att starta en avdelning förskola i Kila är därför positivt att ha

med sig i en kommande utredning om Kilas samhälle och skolas utveckling.

ORDF ÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT

Skolnämnden föreslås besluta

a_tt föreslå fullmäktige atti kommande utredning om Kilas utveckling ta med

intentionerna att tillskapa förskoleplatser i Kila utifrån de behov som föreligger

samt

a_tt föreslå fullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat
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SKOLNÄMNDEN

Checklista för landsbygdssäkring av beslut.

ÄRENDE
Medborgarförslag om förskola i Kila

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för

landsbygden, nu eller i framtiden?

IA El NE]  D

VID IA — HUR BEDÖMER NI ATT  BESLUTET PÅVERKAR:

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?

Isåfall, på vilket sätt?

Om föreskoleplatser tillskapas  i  Kila kommer  det att bli lättare att bo på orten.

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?

Isåfall, på vilket sätt?

Ja, om vi har förskola i Kila så skapas flerjobb på landsbygden...

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?

Isåfall, på vilket sätt?

Förbättrad barnomsorg i Kila skulle öka tillgången till god service på landsbygden.
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Medborgarförslag om förskola i Kila

INLEDNING

Nämnden har av Kommunstyrelsen anmodats att inkomma med yttrande över ett

medborgarförslag om förskola i Kila.

Utredningens innehåll ,
Den 31 december  2018  fanns följande antal barn i förskoleålderi Kila, enligt

folkbokföringsregistret:

I  Födelseår Antal

2013  WV '” i” .  5  ********** W

(za; , 5

503; '  [8

261; ' 54
5515 "  37  '

Underlaget i Kila motsvarar drygt en förskoleavdelning. Bland 1—5-åringar brukar

ungefär 80 procent vara inskrivna i förskola. Andelen är lägre bland ett-åringar och

högre bland de äldre barnen. Till Kila skolas upptagningsområde hör även större

delen av Ringvalla och Gullvalla. Där finns ytterligare sju barn födda mellan jan  2013

och dec  2018.

Förskolor med få eller bara en avdelning är vanligtvis dyrare i drift än större

förskolor, där samordning lättare kan ske mellan avdelningar under exempelvis

tidiga morgnar och sena eftermiddagar då bantantalet är lägre. Det skall ställas mot

andra aspekter, såsom barn och vårdnadshavares behov av förskola i närheten av

bostaden.

Beredning

Missiv per den 26 februari  2019.

Bilaga 1, medborgarförslag.

Benny Wetterberg, handläggare, har deltagit i handläggningen.

Yrkanden

Hanna Westman (SBA) yrkar att skolnämnden beslutar

ag ärendet återremitteras till skolnämndens extra sammanträde den 26 mars  2019.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_tt ärendet återremitteras till skolnämndens extra sammanträde den 26 mars  2019.

Utdragsbestyrkande

/’
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Skolnämnden

IVIISSIV

Medborgarförslag om förskola i Kila

INLEDNING

Nämnden har av Kommunstyrelsen anmodats att inkomma med yttrande över ett

medborgarförslag om förskola i Kila.

Ärendet

Se medborgarförslaget (Bilaga 1).

Utredningens innehåll

Den 31 december 2018fanns följande antal barn i förskoleålder i Kila, enligt

folkbokföringsregistret:

Födelseår Antal

2613 6

2014 5

2015 4

2016 8

2017 4

2018 7

Underlaget i Kila motsvarar drygt en förskoleavdelning. Bland 1-5-åringar brukar

ungefär 80 procent vara inskrivna i förskola. Andelen är lägre bland ett-åringar och

högre bland de äldre barnen. Till Kila skolas upptagningsområde hör även större

delen av Ringvalla och Gullvalla. Där finns ytterligare  7  barn födda mellan jan  2013

och dec  2018.

Förskolor med få eller bara en avdelning är vanligtvis dyrare i drift än större

förskolor, där samordning lättare kan ske mellan avdelningar under exempelvis

tidiga morgnar och sena eftermiddagar då barnantalet är lägre. Det skall ställas mot

andra aspekter, såsom barn och vårdnadshavares behov av förskola i närheten av

bostaden.

Små förskolor är i regel dyrare i drift per barn.

ORDFÖRANDES FÖRSLAG  TILL BESLUT

Skolnämnden föreslås besluta

a_tt till Kommunstyrelsen avge Utredningens innehåll enligt ovan.
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§  33 Medborgarförslag om förskola i Kila

INLEDNING

Nämnden  har av Kommunstyrelsen anmodats att inkomma med yttrande över ett

medborgarförslag om förskola i Kila.

Utredningens innehåll

Den 31 december  2018  fanns följande antal barn i förskoleålder i Kila, enligt

folkbokföringsregistret:

iödelleår ; A'ntal

2013 6 MW-

32515" 8 '  i

(25;;
Underlaget i Kila motsvarar drygt en förskoleavdelning. Bland 1-5-åringar brukar

ungefär 80 procent vara inskrivna i förskola. Andelen är lägre bland ett-åringar och

högre bland de äldre barnen. Till Kila skolas upptagningsområde hör även större

_ delen av Ringvalla och Gullvalla. Där finns ytterligare sju barn födda mellan jan  2013
och dec  2018.

Förskolor med få eller bara en avdelning är vanligtvis dyrare i drift än större

förskolor, där samordning lättare kan ske mellan avdelningar under exempelvis

tidiga morgnar och sena eftermiddagar då barnantalet är lägre. Det skall ställas mot

andra aspekter, såsom barn och vårdnadshavares behov av förskola i närheten av

bostaden. Smä förskolor är i regel dyrare i drift per barn.

Beredning

Missiv per den 19 mars  2019.

Bilaga 1, medborgarförslag.

Bilaga Landsbygdssäkring.

SKN  §  23 per den  5  mars  2019.

Benny Wetterberg, handläggare, har deltagit i handläggningen.

Yrkanden

Hanna Westman (SBÄ) yrkar att skolnämnden beslutar

a_tt till Kommunstyrelsen avge Utredningens innehåll enligt ovan.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_tt till Kommunstyrelsen avge Utredningens innehåll enligt ovan.

Justerandes sign  / Utdragsbestyrkande
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Svar på medborgarförslag om förskola i Kila

Emilie Jansson inkom den 28 augusti  2017  med rubricerat medborgarförslag.

Förslagsställarna föreslår att en förskola i Kila öppnas. Hon hänvisar till att det

borde finnas ett underlag då Kila skola är populär och att det finns mindre syskon

till de elever som går i skolan som är i behov av förskoleplats. Det finns

samordningsvinster att kunna lämna sina barn både pa "fritids” och förskola

samtidigt.

Förslagsställaren föreslår det gamla ålderdomshemmet som lämplig lokal.

Ärendet har remitterats till skolnämnden för yttrande.

Barn och utbildning skriver i sitt beslutsunderlag till nämnden, att antalet barn i

förskoleålder i Kila motsvarar drygt en förskoleavdelning. Bland 1-5 åringar brukar

ungefär 80 procent vara inskrivna i förskola. Andelen är lägre bland ett—åringar och

högre bland de äldre barnen. Till Kila skolas upptagningsområde hör även större

delen av Ringvalla och Gullvalla. Där finns ytterligare  7  barn födda mellan januari

2013  och december  2018.

Förskolor med få eller bara en avdelning är vanligtvis dyrare i drift än större

förskolor, där samordning lättare kan ske mellan avdelningar under exempelvis

tidiga morgnar och sena eftermiddagar då barnantalet är lägre. Det ska ställas mot

andra aspekter, såsom barn och vårdnadshavares behov av förskola i närhet av

bostaden.

Skolnämnden överlämnar utredningen till kommunstyrelsen.

Sala kommun Växer, och står inför omfattande investeringar i skollokaler. Även Kila

skola har lokalbehov, som kommunstyrelsen behöver ta ställning till framgent,

Bland annat finns en modulbyggnad vid skolan, och idag äter barnen i Lindgården.

Samtidigt pågår en utredning om Lindgården kan avyttras, eller hur den annars på

bästa sätt kan nyttjas.

Frågan om behovet av förskoleplatser i Kila, liksom i hela kommunen, behöver

bevakas för att kunna säkerställa tillgång till platser för att möta ett ökande behov.

Detta och mycket annat kommer kommunstyrelsen att ta i beaktande inför framtida

investeringsbeslut.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Fax:  0224-188  50 anders.wigelsb0@sala.seBox 304

Direkt:  0224-74  71 00733 25 Sala kommun.info@sala.5e

www.sala.5e
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Kommunstyrelsen

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat.

I

 

'Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande
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