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Beställning gymnastiklokal och biblioteksservice Ransta skola

INLEDNING
Vid byggnation av ny skola i Ransta lämnas beställning på utformning av
gymnastiklokal och lokal för biblioteksservice.

Beredning

Bilaga KFN 20 16/ 60, skrivelse från Roger Nilsson, kultur- och fritidschef

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef

Yrkanden

Anders Westin (C) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
an; anta kontorets skrivelse avseende beställning av gymnastiklokal och
biblioteksservice som sin egen, bilaga KFN 2016/60,samt u
a skrivelsen skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

at_tanta kontorets skrivelse avseende beställningavgymnastiklokaloch
biblioteksservice som sin egen, bilaga KFN2016/60, samt

ü skrivelsen skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling
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Kommunstyrelsen
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Underlag beställning Gymnastiklokal och biblioteksservice
Ransta skola
Sala kommun är en kommun för alla, stora som små. I alla kommunens
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnperspektivet. Byggnationen skall utgå från
FN;s barnkonvention. Barnperspektivet ska omhändertas i anläggningen så att barn
känner sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. De som
besöker anläggningen ska känna sig välkomna även tillsammans med sina barn. De barn
som främst kommer att beröras av byggnationen av den nya anläggningen är barnen som
går skolan samt de barn som bori närområdet och de som deltar i föreningslivet. När
anläggningen är färdigbyggd så kommer den nya anläggningen att erbjuda bättre
möjligheter att utöva idrott, i och med att den nya anläggningen är större och fräschare.
Verksamheten i idrottslokaler har potential att nå ut till de prioriterade målgrupperna.
En god tillgång till idrottslokaler möjliggör dels för fler att ägna sig ät traditionellt
organiserad idrott, dels att Sala kommun kan erbjuda aktivitetsmöjligheter i alternativa
organisationsformer.

Denna beställning skall samordnas med utbildningsnämndens beställning av ny skola i
Ransta för att maximera nyttan för invånarna. och Sala kommun.

För båda rubrikerna gäller att det skall vara möjligt med flexibel tillgänglighet för
allmänheten.

Bibliotekssemice
Lokal skall utformas som en mötesplats för allmänheten. En mötesplats med möjlighet
till informationsinhämtning i tryckt så väl som digital form. Det skall även finnas ett
utrymme för administrativ arbetsplats för personal.

Erforderlig utrustning och inredning skall ingå.

Gymnastiklokal
Lokalen skall vara funktionsduglig för aktiviteter i linje med vad som utövas i Ransta idag
och kunna fungera som samlingslokal, kulturscen vid enstaka tillfällen samt likvärdig
med övriga gymnastiksalar i Sala. Lokalen kan vara integrerad i den nya skolan eller vara
fristående

Ljudanläggning, resultattavla och övrig erforderlig utrustning och anpassningar i form av
t ex linjemarkeringar skall ingå.

Det skall finnas väl tilltagen förvaring för utrustning i anslutning till salen.

Det skall finnas erforderlig mängd dusch- och omklädningsrum. Ett perspektiv kring
personlig integritet skall vara beaktat i utförandet.

Utöver hyra till fastighetsenheten tillkommer även driftskostnader för kultur-och
fritidsnämnden.


