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2015-03-10 

Svar på motion om förskola i Varmsätra 

INLEDNING 

Dnr 2014/761 

Erik Åberg (MP) inkom den 23 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att starta en förskola i anslutning till 
Varmsätra skola. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/44/1, svar på motion 
Bilaga KS 2015/44/2, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2015/44/3, motion 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

8 (18) 
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DIARIENR: 2014/761 

SALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 20!5 -03- O 4 

Svar på motion om förskola i Varmsätra 

ErikÅberg (MP) inkom den 23 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att starta en förskola i anslutning till 
Varmsätra skola. 

Motionären skriver att Varmsätra skola är en välfungerade 1-6 skola, men att det 
saknas förskola i närheten av skolan. Föräldrarna måste skjutsa sina barn till Sala 
för att få barnomsorg. Detta leder till onödiga transporter och miljöpåverkan. Att 
starta en förskola i Varmsätra skapar dessutom fler platser på förskolorna i Sala 
stad. 

Det har satsats på nya förskolor i Sala stad, men man behöver också satsa på 
barnfamiljer på landsbygden. Man måste se det ur ett långsiktigt ekonomiskt 
perspektiv för att få en positiv utveckling på landsbygden i hela kommunen. 

Bildnings- och lärandenämnden har yttrat sig över motionen. 

I sitt yttrande skriver nämnden att det i dagsläget finns underlag för cirka fyra-fem 
avdelningar vid en nyttjandegrad på 90 o/o i upptagningsområdet. Enbart i 
Varmsätra skolas närhet finns i dagsläget underlag för drygt två avdelningar. Det 
förutsätter att alla i området väljer Varmsätra och att ingen tillkommer från andra 
områden. 

Fullmäktige har i strategisk plan för 2015-2017 budgeterat 28 mkr för investering i 
en ny skola/förskola i Varmsätra för 2017. Investeringsmedel finns även avsatta till 
ett nytt tillagningskök 

En ny förskola är en omfattande investering. En stor satsning görs de närmaste åren 
i Ransta, med ny förskola och skola på orten. I den processen kommer mycket 
lärdom att vinnas, som kan tas tillvara när fokus sätts på Varmsätra 2017. 

Min uppfattning är att den fråga som motionären lyfter i sin motion har hanterats i 
och med kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan 2015- 2017. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande (C) 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

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

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .gu nnarsson@ sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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Motion om förskola i Varmsätra 
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Dnr 2014/803 

Motionären yrkar att kommunen utreder möjligheterna att starta förskola i 
anslutning till Varmsätra skola. 

Motionären uppfattar att det saknas förskola i Varmsätra och att detta leder till 
onödiga transporter och miljöpåverkan. En del föräldrar blir vana att skjutsa barnen 
till Sala och väljer sedan en skola i Sala. 

Det behövs också totalt sett fler förskaleplatser i Sala. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/36/1, missiv 
Bilaga BLN 2014/36/2, motion 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



SKOLFÖRVALTN!NGEN 

MISSIV 

Bildnings- och lärandenämnden 
Sala kommun 

Remissvar på motion om förskola i Varmsätra. 

INLEDNING 

1 (2) 
2014-08-22 

DNR 2014/803 
ÄRENDE 11 

BILAGA BLN 2014/36/1 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224"74 80 02 

Kommunstyrelsens förvaltning har hos bildnings- och lärandenämnden begärt 
yttrande angående motionen enligt rubriken. Yttrandet skall ha inkommit senast 29 
augusti 2014 för diarieföring. skolkansliets registrator har meddelat att 
Skolnämnden inte har möjlighet att behandla ärendet inom utsatt tid, men att det 
finns med på dagordningen vid nämndens sammanträde 16 september. 

Ärendet 
Motionären yrkar att kommunen utreder möjligheterna att starta förskola i 
anslutning till Varmsätra skola. 

Motionären uppfattar att det saknas förskola i Varmsätra och att detta leder till 
onödiga transporter och miljöpåverkan. En del föräldrar blir vana att skjutsa barnen 
till Sala och väljer sedan en skola i Sala. 

Det behövs också totalt sett fler förskaleplatser i Sala. 

Övriga bakgrundsfakta/skolförvaltningens yttrande 
l folkbokföringsregistret KIR fanns 26 augusti 2014 följande antal barn registrerade 
i Varmsätra skolas upptagningsområde: 

~~-~---~~_.._,_~~ 

Födda år Varmsätra Tärna Kurnia Totalt 

2014 {tom26aug) 4 2 o 6 

Z013 8 3 4 15 

2012 6 2 o 8 

2011 8 5 4 17 

2010 8 5 7 20 

2009 11 3 5 19 

Det finns i dagsläget underlag för cirka fyra-fem avdelningar, vid en nyttjandegrad 
på 90 procent i upptagningsområdet. Enbart i Varmsätra skolas närhet finns i 
dagsläget underlag för drygt två avdelningar. Det förutsätter att alla i området väljer 
Varmsätra och att ingen tillkommer från andra områden. 

Skolan har utifrån en genomsnittlig årskull (2009-2013) på cirka 16 barn ett troligt 
underlag på runt 110 elever under överskådlig tid, varav ungefär hälften bor i 
skolans närområde. Även elever i skolans närområde är i de flesta fall beroende av 
skolskjuts. 



skolförvaltningen 

Fullmäktige har i strategisk plan för 2015-2017 budgeterat 28 mkr för investering i 
en ny förskola i Varmsätra år 2017. Investeringsmedel finns även avsatt till ett nytt 
kök. 

En ny förskola är en omfattande investering. En mycket stor satsning görs de 
närmaste åren i Ransta, med ny förskola och skola på den orten.! den processen 
kommer mycket lärdom att vinnas, som kan tas tillvara när fokus sätts på Varmsätra 
2017. 

Antalet förskolebarn ökar långt över förväntan och de prognoser som finns i Sala 
kommun. Det är i huvudsak en följd av kraftig inflyttning av barnfamiljer. Varmsätra 
är en väsentlig del i lösningen, för att skapa fler platser i förskolan. 

skolförvaltningen är inte främmande för att under en övergångsperiod använda 
provisoriska lösningar i såväl Varmsätra som på andra håll. Detta för att klara den 
ökade efterfrågan tills permanenta lösningar är etablerade. 

Med det följer även behov av utökad ram till förskoleverksamheten. Med fler 
förskaleavdelningar följer ökade driftskostnader. Driftskostnaden per avdelning är 
årligen cirka 2,3 mkr. 

ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

iill föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 

2{2) 
2014--08~22 
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Ink. 2014 ·05- 2 3 

miljöpartiet de gtöna 
SALA 

Motion angående förskola i Varmsätra 

Varmsätra skola är en mycket väl fungerande 1-6 skola. En brist är dock att det 
saknas förskola i närheten av skolan. Detta innebär att föräldrar får skjutsa 
barnen till Sala när de behöver barnomsorg. Detta bidrar till onödiga transporter 
och miljöpåverkan. En del föräldrar blir vana att skjutsa barnen till Sala och 
väljer sedan en skola i Sala. De föräldrar som inte jobbar i Sala får åka långa 
omvägar med barnen för att anlita kommunens barnomsorg. 

Vi i Miljöpartiet vill satsa på förskolor och skolor på landsbygden. För att 
uppfylla detta så är det lämpligt att satsa på en förskola i anslutning till skolan i 
Varmsätra. Själva skolan behöver också fräschas upp lite, som matsal saknas och 
idrottshallen skulle kunna vara större. Vi har beslutat om tillagningskök på 
skolan då är det bra om förskolan kan ha nytta av det. 
Att få en förskola i Varmsätra skapar dessutom fler platser på förskolor i Sala 
stad. 

Vi har satsat på nya förskolor i Sala stad, men vi behöver också satsa på 
barnfamiljer på landsbygden. Vi måste se det långsiktigt inte bara kortsiktigt 
ekonomiskt, för att få en positiv utveckling på landsbygden i hela kommunen. 

Miljöpartiet de gröna i Sala föreslår 

att kommunen utreder möjligheten att starta en förskola i anslutning till 
Varmsätra skola. 

ErikÅberg 

Miljöpartiet de gröna 

Aktbilaga 
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