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Dnr 2016/117- (g

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

INLEDNING
Personal på Varmsätra skola, genom Agneta Sörengärd, Marianne Ericsson, Mari-

anne Anderses och Sandra inkom den 26 januari 2016med rubricerat medborgar-
förslag. Förslagsställarna föreslår att en närliggande fastighet vid Varmsätra skola
köps in för att där kunna bedriva förskola/ fritids.

Beredning
Bilaga KS20 16/ 166/ 1, medborgarförslag
Bilaga KS 206/ 166/ 2, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens ordfö-

rande .

Yrkanden
Carola Gunnarsson (CJ yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar i

m avslå medborgarförslaget.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

m avslå medborgarförslaget.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justeralnr-fag sigfl‘ Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige
Salakommun
Stora Torget1
73325 Sala

Medborgarförslag

Datum: 2016-01-20

Namn: PersonalVarmsätraskola,AgnetaSörengård,MarianneEricsson,MarianneAndersers,Sandra

Gatuadress:Varmsätra

Postnummer,ort: 73392Sala

Telefon:0224-748572

F" I ‘k:
Om age“rub” Köpavfastighettiliförskola/fritids

Beskrivochmotiveradittförslag(fortsättskrivai baksidansskriufältom dubehövermerutrymme):

Varmsätra skola/fritid är en landsortsskolaca 7 km utanför Sala. På skolan finns förskoleklassupp till
åk 6 samt fritids. Vi är ca 110 elever på skolan och allt fler söker sig hit från Sala tätort. Vi är i
stort behov av lokaler för att kunna behålla och utveckla verksamheten.

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

Vår tanke är att Sala kommun borde köpa in den närliggande fastighetenvid varmeätra skola. Fastigheten
Stårjustnu tOIIhdenkommeratt kommaut tillförsäljninginom kort.Fastighetengränsartillskolgården
och skulle på.ett naturligt sätt kunna införlivas.Vi har pratat med fastighetsägarensom är positivt
inställd till att sälja fastigheten till skola/förskoleverksamhet.

Tanken med fastigheten är då att bedriva förskola/fritidsdär och på så.vis frigöra utrymme i skolan för
skolverksamhet. Aven om det inte skulle bedrivas förskola i fastigheten så skulle utrymmet kunna användas
till annan skol- och fritidsverksamhet, vilket skulle kunna innebära att vi kan ta emot fler elever frán
Salas tätort, vilket efterfrågas.

JaggodkännerattSalakommunlagrarochbehandlardepersonuppgifterjaglämnatenligtPersonuppgiftslagen(1998:204).
Jaggodkännerävenattmitt ärendepubliceraspåkommunenshemsida.
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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. l 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. I 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 förslagsstållarna konstaterar ökar efterfrågan att få gå i Varmsätra bland
tätortens elever.

Dethar även funnits tider då strömmen av elevergått åt andra hållet.Detvarierar
alltså mellan olika tider och olika situationer. För närvarande är det ganska trångti
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.

l Varmsätratrakten finns enligt folkbokföringsregistret KlRi 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

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson
Kommunstyrelsen Växel:D224-747DD0 Kommunstyrelsensordförande
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lärmiljöer, framtidssäkrad 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 år 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 mäste 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

att avslå medborgarförsla t. 

 
  

 
Carola Gunnarsson [C]
Kommunstyrelsens or förand
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Köp av fastighet vid Varmsätra skola - svar medborgarförslag

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 fritidshemmet. 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 fä gå i Varmsätra bland tätortens elever.

Det har även funnits tider då strömmen av elever gått ät 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 skolskiutar 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
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omfattande investeringar och ombyggnationer av bostadsfastigheten innan den är

fullt funktionell och godkänd som förskole- och fritidslokal. Kostnaderna för detta
måste ställas i relation vad den förestående översynen inför de planerade

investeringarna i Varmsätra skola visar.

FÖRSLAGTILLBESLUT
Skolnämnden föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att avslå medborgarförslaget.
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Medborgarförslag om köp av fastighet till förskola/ skola i
Varrnsätra

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 fritidshemmet. 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 i
Anders Wigelsbo [C]yrkar att skolnämnden beslutar
ag föreslå fullmäktige att avslå medborgarförslaget.

KJELLTILLSTYRKERFÖRSLAGET

BESLUT
Skolnåmnden beslutar

at_tföreslå fullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Utdrag
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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