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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(201
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Dnr2016/724- to

Motion om i anspråkstagandeav outnyttjade lokaler i Landstingets
lasarettsbyggnad

[NLEDNING
Eva Stenberg [S] inkom den 26 maj 2016 med rubricerad motion. Motionären föreslår
att kommunstyrelsensförvaltning får i uppdragatt tillsammansmedskolanochtek-
niska kontoret, i samverkan med Landstinget, utreda möjligheten att tillvarata de re-

surser som de outnyttjade lokalerna i lasarettsbyggnaden innebär.

Beredning
BilagaKS 2017/9/1

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

ag avslå motionen.

Ulrika Spårebo [S] yrkar
att ledningsutskottetföreslår att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäk-
tige beslutar

ag bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Ulrika Spårebos [S] yrkande
ochfinner sitt egetyrkande bifallet.

BESLUT
Ledningsutskottetföreslåratt kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäktige
beslutar

ag avslå motionen.

Reservation
Ulrika Spårebo [S] och Per-Olov Rapp (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ulrika Spårebos yrkande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om i anspråkstagande av outnyttjade lokaler i
Landstingets lasarettsbyggnad
Eva Stenberg (S) inkom den 26 maj 2016 med rubricerad motion. Motionären föreslår
att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag tillsammans med skolan och tekniska
kontoret i samverkan med Landstinget, utreda möjligheten att tillvarata de resurser som
de outnyttjade lokalerna i lasarettsbyggnaden innebär.

Motionären skriver att Salas skolverksamhet står inför stora utmaningar när det gäller
lokalfrågor. För närvarande sker omflyttningar där det råder delade meningar om vilka
alternativ som skulle varit de bästa, men en sak är man säkert överens om mellan
partiblocken, det kommer att uppstå en bristsituation som i värsta fall kan leda till
inhyrande av kostsamma moduler. Samtidigt står ett antal lokaler outnyttjade i
lasarettsbyggnaden. Vissa av dem har redan tidigare utnyttjats för
utbildningsverksamhet. Avsaknaden av möjlighet till skolgård gör inte lokalerna lämpliga
för barn, men skulle passa alldeles utmärkt till annan utbildningsverksamhet som inte
kräver skolgård t ex PREST-ämnen, kulturskola samt vuxen-och invandrarutbildning. Det
skulle innebära möjligheter att frigöra nu använda lokaler för dessa verksamheter som
därmed skulle kunna utnyttjas för annan skolverksamhet.

Motionen har remitterats till skolnämnden för yttrande.

Skolnämnden skriver i sitt yttrande att man bedömer att lasarettsbyggnaderna
eventuellt kan vara av intresse för de verksamheter som motionären föreslår. Det har
klara fördelar att förlägga verksamheterna ilasarettsbyggnaden. Den ligger relativt

centralt och i närheten av Sala Resecentrum. Det öppnar även för möjlighet till
lokalmässig samverkan med annan kommunal verksamhet exempelvis inom vård-och
omsorg och kultur-och fritid.

skolnämnden påpekar dock att det samtidigt kan få konsekvenser att bryta upp den
Iokalmässiga samverkan mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI. Man måste
även väga fördelar mot nackdelar med att flytta kulturskolan. Den finns idag i nära , och
har stark samverkan med, gymnasieskolan och flera grundskolor.

Hänsyn behöver även tas till strävan att hitta effektiva lösningar där kommunens lokaler
nyttjas mer ekonomiskt, genom striktare schemaläggningar och flexibel användning.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 carom Gunnarsson
Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 U0 Kommunstyrelsens ordförande
Box 304 Fax: 0224-188 50 carola.gunnarsson@sala.se
733 25 Sala kommun.info@saia.se Direkt; 0224.7471o0

www.$ala.se
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Innan ett stort arbete inleds kring en utredning om förutsättningarna, är det viktigt att
planmässigaoch tekniska och ekonomiska förutsättningar redovisasunderstryker
Skolnämnden. Detta för att undvika att ett mer grundligt utredningsarbete görs i
onödan.

I mars 2016 beslutade Skolnämnden att uppdra till skolchefen att i samarbete med
berörda parter genomföra en utredning kring en långsiktig lokalstrategi. Den långsiktiga
lokalstrategin för skolansverksamhet har under hösten redovisats för och beslutats i
Skolnämnden. I denna lokalstrategi finns inte Landstingets lasarettsbyggnadmed som
ett alternativ.

Landstinget Västmanland påbörjade under 2016 ett arbete för att seöver möjligheterna
till försäljning av Lasarettsbyggnaden.Föratt skapaförutsättningar för en försäljning har
man anlitat en konsult som arbetat fram förslag till framtida användning av
lasarettsområdet. Somen konsekvensav detta har LandstingetVästmanland begärt av
Salakommun att kommunen tar fram en detaljplan för området. Detta arbete har
påbörjats.

Avslutningsvis vill jag understryka vikten av att Salakommuns lokaler utnyttjas på ett så
för verksamheterna lämpligt och effektivt sätt. För att få en bättre möjlighet till detta
anvisadesmedel i budgeten 2017 för att anställa en lokalstrateg för att svara för den
strategiska övergripande planeringen av lokalutnyttjandet. Kostnadernaför
verksamhetslokaler är en mycket stor post i Salakommuns budget. Efterfrågan påväl
fungerande lokaler från verksamheterna är ocksåhög. Samtidigt ser vi att
Iokalutnyttjandet skulle kunna effektiviseras betydligt. Vi ser ocksåett behov av att
införa någon form av incitament för verksamheterna att effektivisera sitt
lokalutnyttjande.

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

a_ttavslåmotionen.

  Carola Gunnarsson(C)
Kommunstyrelsensordförande
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Motion om ianspråktagande av outnyttjade lokaler i Landstingets
lasarettsbyggnad

INLEDNING

Eva Stenberg [S] föreslår i en motion att kommunstyrelsens förvaltning fåri
uppdrag tillsammans med skolan och tekniska kontoret i samverkan med
landsringet utreda möjligheten att tillvarata de resurser som de outnyttjade

lokalerna i lasarettsbyggnaden innebär.

Motionärens skriver att lokalerna inte är lämpliga för barn. Hennes bedömning är
att det inte finns möjlighet till skolgård på platsen. Däremot kan annan

utbildningsverksamhet, exempelvis de praktisk-estetiska ämnena samlas där,
liksom kulturskolan och SFI och annan vuxenutbildning.

Beredning
Missiv per den 2016-06-20.
Motion.

Benny Wetterberg, kanslichef/kulturskolechef föredrar ärendet.

Yrkanden

Peter Molin [M]yrkar att Skolnämnden beslutar
gg anta ovanstående förslag till yttrande över motion om ianspråktagande av
outnyttjade lokaler i landstingets lasarettsbyggnad samt
,au paragrafen förklaras omedelbart justerad.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_ttanta ovanstående förslag till yttrande över motion om ianspråktagande av
outnyttjade lokaler i landstingets lasarettsbyggnad samt

g paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Remissvar motion om ianspråktagande av outnyttjade lokaler i
landstingetslasarettsbyggnad

BAKGRUND

Eva Stenberg föreslår i en motion att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag
tillsammans med skolan och tekniska kontoret i samverkan med landsringet utreda
möjligheten att tillvarata de resurser som de outnyttjade lokalerna i
lasarettsbyggnaden innebär.

Motionärens skriver att lokalerna inte är lämpliga för barn. Hennes bedömning är
att det inte finns möjlighet till skolgård på platsen. Däremot kan annan
utbildningsverksamhet, exempelvis de praktisk-estetiska ämnena samlas där,

liksom kulturskolan och SFI och annan vuxenutbildning.

YTTRANDE

Barn- ochutbildnings bedömningär att lasarettsbyggnadernaeventuellt kanvara av
intresse för de verksamhetersommotionären föreslår.

Att förlägga de föreslagna verksamheterna i lasarettsbyggnaden har klara fördelar.
Den ligger relativt centralt och i närheten av SalaResecentrum. Det öppnar även
möjlighet till lokalmässig samverkan med annan kommunal verksamhet exempelvis
inom värd- ochomsorgochkultur- ochfritid.

Samtidigt kan det få konsekvenser att bryta upp den lokalmässiga samverkan
mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI.Man måste även väga fördelar
mot nackdelar av att flytta kulturskolan. Den finns idag nära, och har stark
samverkan med, gymnasieskolan och flera grundskolor.

Hänsynbehöveräventas till strävan att hitta effektiva lösningardär kommunens
lokaler nyttjas mer ekonomiskt, genom striktare schemaläggning och flexibel
användning. Lösningen på skolans lokalbehov är inte bara mer lokaler, utan även en
översynavhur nuvarandelokaler kan anpassasochanvändaseffektivare.

Dock krävs mer kunskap om förutsättningarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
kompetens att bedöma de ekonomiska, tekniska och planmässiga förutsättningarna
att ta lokalerna i anspråk för utbildningsverksamhet.

Innan ett stort arbete inleds kring en utredning, är det viktigt att planmässiga och
tekniska och ekonomiska förutsättningar redovisas. Detta för att undvika att ett mer
grundligt utredningsarbete görs i onödan.
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Sala kommun

Motion

Väckes av: Eva Stenherg (S)

Ianspråktagande av outnyttjade lokaler i Landstingets lasarettsbyggnad

Det har senastetiden uppmärksammatsi mediaatt Salasskolverksamhetär
topprankad vilket är mycket glädjande. Dock står skolan som bekant inför stora
utmaningarnär det gäller lokalfrågan.För närvarandeskeromflyttningardär det
råder delade meningar om vilka alternativ som skulle varit de bästa, men en sak är
man säkert överens om mellan blocken, det kommer att uppstå en bristsituation
som i värsta fall kan leda till inhyrandeav mycketkostsammamoduler.Moduler
som kanske inte ens går att få fram. Samtidigt med detta står ett antal lokaler helt
outnyttjade i lasarettsbyggnaden och vissa av dem har redan tidigare utnyttjats för
utbildningsverksamhet. Avsaknaden av möjlighet till skolgård gör inte lokalerna
lämpliga för barn, men skulle kunna passa alldeles utmärkt till all annan
utbildningsverksatnhet som inte kräver skolgård, t ex PREST-ämnena,
kulturskolan samt vuxen- och invandrarutbildningen m.m. Det skulle innebära
möjligheter att frigöra nu använda lokaler för dessa verksamheter som därmed
skulle kunna nyttjas för annan skolverksamhet.

Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Att Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag tillsammans med Skolan och
Tekniska kontoret i samverkan med Landstinget, utreda möjligheten att tillvarata
de resurser som de outnyttjade lokalerna i lasarettsbyggnaden innebär.

Sala den 24/5-2016

Eva Stenberg


