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Svar på medborgarförslag om Vallaskolans lokaler 
Maria Doder inkom den 3 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att arbetsmiljön i Vallaskolans lokaler förbättras. 
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Förslagsställaren skriver att Vallaskolans arbetsmiljö behöver bättras, något som 
hon tror att de flesta på skolan håller med om. Sommartid är temperaturen inomhus 
mycket varm och vintertid mycket kall. Ventilationssystemet låter illa och upplevs 
som störande. Förslagställaren anser också att vissa av lokalerna är trista och 
ofräscha och skulle behöva ny färg och utsmyckning. Genom upprustning av 
Vallaskolans lokaler tror hon att trivseln bland eleverna skulle öka. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret, lokalförvaltarna och 
skolnämnden. 

Fullmäktige i Sala har beslutat att under de närmaste åren satsa cirka 244 miljoner 
kronor på skollokaler. Det handlar om både nybyggnader, ombyggnader och förbätt
ringar av olika slag. Förutsättningarna är alltså betydligt bättre idag än när med
borgarförslaget skrevs. 

Det är ingen tvekan om att skolan och lokalförvaltarna har ett gemensamt ansvar för 
att arbetsmiljön för lärare och elever är bra, när det gäller lokalerna. Sedan april 
2015 har en tjänsteman på skolkansliet ett samordningsansvar för lokalfrågor och 
träffar lokalförvaltarna regelbundet för att inventera, planera och prioritera. 

Skolnämnden har god kännedom om lokalproblemen på Vallaskolan. Det gäller i 
synnerhet låg- och mellanstadiedelen, men även den äldre byggnaden med hög
stadium. 

Vallaskolans högstadiedel byggdes om 2005 och då gjordes det en kosmetisk upp
rustning i flera av skolans lokaler. Eftersom skolan har ett högt slitage så kan det 
redan efter 10 år ses ett behov av en uppgradering av färg och utsmyckning, men 
detta behov finns även i kommunens andra lokaler. 

Allt underhåll i kommunens lokaler sker enligt en underhållsplan. Att skolan 
upplevs som mycket varm sommartid beror på att det inte finns någon 
kylanläggning i fastigheten. I medborgarförslaget sägs att vissa lokaler känns som 
"svinkalla" på vintern. Detta ska naturligtvis inte förekomma och det bör genast 
felanmälas och åtgärdas av lokalförvaltarna. Att ventilationen låter illa och upplevs 
som störande kommer också att ses över och om möjligt åtgärdas. 
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Jag kan konstatera att i och med att kommunfullmäktige nu fattat beslut om en 
historiskt stor satsning på nybyggnation, ombyggnation och reparation av 
skollokaler kommer ett omfattande arbete att genomföras på Vallaskolan under de 
närmaste åren. Dessa åtgärder kommer både att förbättra arbetsmiljön för elever 
och personal och skapa fler elevplatser. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Svar på medborgarförslag angående Vallaskolans lokaler 
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Maria Doder, före detta elev på Vallaskolan, skrev i ett medborgarförslag för ett år 
sedan att Vallaskolans lokaler behöver förbättras. 

Lokalförvaltarna svarade i april 2015 via enhetschef Åsa Eriksson. Även 
skolnämnden har ombetts lämna ett yttrande. 

Lokalförvaltarna skriver att det är bra att elever och personal reagerar på problem i 
byggnaden och att de är tacksamma för att detta rapporteras i det system vi har för 
felanmälan. Man kan också informera sin verksamhetsansvarige, i detta fall rektor, 
för att föra dialog med lokalförvaltarna om problemen. 

Skolnämnden har god kännedom om lokalproblemen på Vallaskolan. Det gäller i 
synnerhet låg- och mellanstadiedelen, men även den äldre byggnaden med 
högstadium. 

Det är ingen tvekan om att skolan och lokalförvaltarna ha ett gemensamt ansvar för 
att arbetsmiljön för lärare och elever är bra - när det gäller lokalerna. Sedan april 
har en tjänsteman på skolkansliet ett samordningsansvar för lokalfrågor och som 
träffar lokalförvaltarna regelbundet för att inventera, planera och prioritera. 

Fullmäktige i Sala har därefter beslutat att under de närmaste åren satsa cirka 244 
miljoner kronor på skollokaler. Det handlar om både nybyggnader, ombyggnader 
och förbättringar av olika slag. Förutsättningarna är alltså betydligt bättre idag än 
när medborgarförslaget skrevs. 

Benny Wetterberg 

Utredare barn- och utbildning 
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Svar på medborgarförslag ang upprustning av Vallaskolans 
högstadie. 

Vallaskolans högstadiedel byggdes om 2005 då det också gjordes en kosmetisk 
upprustning i flera av skolans lokaler. Då skolan har ett högt slitage så kan det redan 
efter 10 år ses som ett behov av en uppgradering av färg och utsmyckning, men 
detta behov finns även i kommunens andra lokaler och allt underhåll sker enl en 
underhållsplan. Lokalförvaltarnas ekonomiska läge ger inget utrymme till att ändra i 
prioriteringslistan för Vallaskolans räkning men om verksamhetsansvarig ser 
behovet som mycket akut, gör vi en besiktning tillsammans med denne. 

Att skolan upplevs som mycket varm sommartid beror på att det inte finns någon 
kylanläggning i fastigheten. 

I medborgarförslaget sägs att vissa lokaler känns som "svinkalla" på vintern. Detta 
ska naturligtvis inte förekomma och det bör genast felanmälas och åtgärdas av 
Lokalförvaltarna. Att ventilationen låter illa och upplevs som störande kommer 
också att ses över och om möjligt åtgärdas. 

Det är bra att elever och personal reagerar på problem i byggnaden och vi är mycket 
tacksamma om detta också inrapporteras till vår felanmälan som finns på dels tel 
0224-747910 och dels på mailadress "lokalforvaltarna.felanmalan@sala.se" om det 
finns andra problem med lokalerna, så ska man informera sin verksamhetsansvarig 
(i detta fall rektor) så kommer hon att föra en dialog med oss på Lokalförvaltarna. 

Lokalförvaltarna 

Åsa Eriksson 

Enhetschef 
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Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-03 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

--------
Namn: Maria Doder 

Gatuadress: Östra tulegatan 49 H 

Postnummer, ort: _7_3_3_3_,2,'-S_A_LA _______ _ 

Telefon: 0700331717 

I 
Förslagets rubrik: 

. Skolans lokaler 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

2014-01-22 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 
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Jag går i årskurs nio på Vallaskolan och en sak jag tycker som behövs bättras på är skolans arbetsmiljö. Detta är en sak jag tror jag tro r de 
flesta på skolan håller med mig om. På sommarn kan det bli kokhett och på vintern svinkallt i v issa lokaler och venti lationen låter illa, och 
detta upplevs väldigt störande. Jag tycker även att vissa av lokalerna känns trista och ofräscha. De behöver uppgraderas med fä rg och 
utsmyckning. Med detta tror jag att det skulle öka trivseln bland eleverna. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag god känner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift: _lf.t1t..i'~ Dr.: cAJL_ ___________ _ 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
ko mmun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfull mäkt iges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt : 0224-74 70 11 


