
Bilaga KS  2019/154/2 _
LA KO

Kommunstyrelsens wriggling

ÄSTA- .. 20,9 -..- ,0
Diarienr _  Aktbilaga

&?  X  F
Salas  Bästa  förslag till  beslut  till KS, ärende  P20  KSLU

Äkraskolan  slutrapport.  (KS  bilaga  2019/154/1)

För Salas Bästa är  detta  en större  fråga  än bara om vi ska byta ut moduler för att minska

kostnader. För oss handlar det om att bygga en långsiktig lösning för sko/utvecklingen på

Salas västra och norra delar av Sala stad samt att vi bygger en socialt hållbar stad.

För att säkerställa att både den västra delen av staden och den norra delen av staden

fortsätter att växa tror vi att det är av vikt att Salas sko/orfår rätt placering och att vi även

tittar på kultur och fritidslokaler samtidigt då även skolan använder dessa lokaler till sin

lagstadgade verksamhet. Nu när vi bestämt att vi måste antingen renovera eller bygga nytt

både på Åkrasko/an och Lärkbacksskolan ger det oss också en unik möjlighet att zooma ut

och titta var skolorna bäst placeras ur både integrationshänseende, socioekonomisk utsatthet

och tillväxtmöj/igheter. Utöver det, så finns det också ett enorm stort behov av nya

förskoleplatser centralt iSa/a. Under 2020 kommer vår förskolekö ha ökat till ett behov av 98

platser, vilket innebär att det saknas 3-4 avdelningar. Detta har vi också beaktat i vårt

förslag.

3  SKOLOR ISTÄLLET FÖR 2

För att minska segregationen på lång sikt och stötta familjer som bor i vårt mest

socioekonomiskt utsatta områden tror vi att det vore mer rättvist att ge de barn som bor på

Äkra samma förutsättningar som övriga barn att gå i fler skolor. Valla, Lärkbacksskolan och

Mamreskolan. Om man placerar skolan på Mamre intill Spångatan, d v s nära cykeltunneln är

det mindre än 2 km mel/an Mamreskolan och Lärkbacksskolan och 2,1 km till Val/askolan. D v

s sko/orna ramar in området och ger barnen en 3-10min cykelväg åt alla håll, beroende på

var man bor.
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PROFILER

Vi vill  gärna  locka barn från hela Sala till våra olika skolor och införa profiler, precis som det

föreslås iÄkrautredningen. Med profiler tror vi att vi kan locka även föräldrar från andra

städer att flytta hit. Vi vill att Vallaskolan som öppnar hösten 2020 ges en egen profil, t ex

programmering/matte/fysik och att Mamreskolan som vi ser som nästa placering har en

kultur/nriktning isamverkan med kulturföreningar såsom Camelonterna och Aguelimuseet

och vår egen Kulturskola som också ligger i närheten. Vi kan även utveckla en

gymnastikinriktning på längre sikt, då även den gamla idrottshallen som Sala GF håller till i

både är för trång och väldigt sliten. Till en början kan de barn som går på Mamreskolan

använda både idrottssa/en på Åkra eller Salbergahallen. En ny idrottshall intill skolan kan

planeras in i en etapp längre fram för att sprida ut investeringsvolymen och driftskostnader.

Den kan också uppföras tillsammans med gymnastikföreningen som redan diskuteras idag.

På Lärkan vill vi se över möjligheterna att bygga en ny skola isamband med att man även ska

bygga en simhall. Här vill vi ha idrottsprofiler tillsammans med idrottsföreningarna och få till

samutnyttjande. Vi vill också att en dammförstärkningsutredning genomförs isamband med

utbyggnaden för att säkra området utifrån de kommande klimatförändringar. Om det ska

vara profiler ej beslutas ej av kommunstyrelsen, utan den frågan kommer vi driva i

skolnämnden. Men för att förtydliga hur vi tänkt och varför vill vi även redogöra för det här.

FÖRSKOLEPLATSER

Då behovet av nya förskoleplatser är så stort i centrala Sala, ser vi det som en stor möjlighet

att bygga ut dessa på Åkratomten, som redan idag har  3  avdelningar. Det ger också

organisatoriska fördelar om kommunen ska bedriva dem iegen regi. Vi ser även gärna att

privata utförare ges möjlighet att köpa tomten och ta över marken och bygga avdelningarna

åt oss eller bedriva verksamhet i egen regi. Det skulle innebära att kostnaden för skolan

endast blir elevpeng som baseras på kommunens driftskostnader. Kostnader för hyra av

matsal och idrottssal kan tillkomma eller avta/as in för att Åkraskolans nuvarande elever ska

kunna fortsätta utnyttja dessa lokaler och Mamreskolans elever kan ges tillgång till dem.

HÖGSTADIEPLATSER

Då behovet av högstadieplatser även är i närtid behöver vi också ta beslut om var de ska

placeras. Därför vill vi att det tas hänsyn till i detaljplanearbetet vid bygget av nya F—6 skolor,

så att det finns fysisk plats för att även bygga en högstadiedel. I dagsläget så har

högstadieskolorna Valla och Ekeby en gemensam organisation, men är två olika skolor.

Diskussioner pågår förfullt inom skolledningen om det ska bli en stor skola eller inte. Ett

annat alternativ kan vara att ha F-9 skolor i framtiden både på Valla, Mamre och Lärkan,

vartefter behoven ökar.

KOMMUNAL EKONOMI

Då Sala kommuns investeringsvolym varit väldigt hög under lång tid och kommer att



allesel-Asl
74m“ BASTA  .

fortsätta vara det och det bidrar till att påverka kommunens likviditet och soliditet anser vi

att det är dags att se över möjligheterna att bjuda in privata investerare till vår kommun som

vill satsa härför att sprida riskerna och minska kommunens belåning. Vi är därför också

positivt inställda till att det kommer fler privata utförare inom skolan och förskolan till Sala,

då det ger kommunen en kostnad av elevpeng istället för att höja driftskostnaderna på

skolan. Elevpengen baseras på de interkommunala kostnaderna och ökar också för de privata

utförarna om kommunens driftskostnader ökar.

Därför yrkar Hanna Westman, (Sbä):

Att omgående starta projektering av bygget av nya förskoleplatser på Äkratomten som står

klara såfort som möjligt. Antalet platser ska täcka kommande års behov.

Att det även utreds om bygget ska finansieras med egna medel eller om det finns privata

intressenter som vill bygga och utföra verksamheten.

Att en utredning om hur högstadierna ska placeras startas och att det vid alla nya skolor

centralt i Sala tas med i beräkningarna, så att det finns tillräcklig tomtmark. Att utredningen

redovisas till kommunstyrelsen innan budgetberedning 2021.

Att omgående starta projektering av att en ny skola byggs i etapper på Mamreområdet

tillsammans med privata intressenter eller i egen regi, där första etappen blir en ny F—6 skola

och ska stå klar senast 2023, etapp 2 blir ett högstadium och idrottshall och lämnas till

budgetberedning 2021.

Att moduler tas bort från Åkraskolan när  Mamreskolans  första etapp står klar.

Att en utredning av var på Lärkanområdet en ny simhall och skola kan uppföras för att tas i

bruk år 2025. Att det i samma utredning även utreds om det finns möjlighet att bygga denna

skola i samverkan med privata intressenter som vill bygga skola och simhall. Att utredningen

ska vara klar och presenteras för kommunstyrelsen senast mars 2020, för att kunna lämnas

till budgetberedning 2021.

Hanna Westman, ledamot kommunstyrelsen för Salas Bästa


