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 Skolnämnden 

MISSIV 

Långsiktig lokalstrategi - utredningsuppdrag 

INLEDNING 

Sala kommuns invånarantal ökar kraftigt. Fram till 2019 beräknas antalet elever i 

grundskolan ha ökat med 400 jämfört med innevarande läsår. Ökningen kommer av 

allt att döma fortsätta under kommande år och visionen för Sala kommun är att vid 

400-årsjubileet ha 25 000 invånare. Det är en ökning med nästan 3 000 jämfört med 

idag. Det kommer att påverka behovet av lokaler för all verksamhet inom 

skolnämndens ansvarsområde. 

Skolnämnden och Salas skolväsendes ledning behöver därför vara mer engagerad i 

arbetet med långsiktiga planer, exempelvis översiktsplanearbetet.  

Det finns även mer näraliggande frågor som behöver belysas. Det gäller exempelvis 

framtiden för det så kallade C-huset vid Kungängsgymnasiet och Sörskogen, Kila 

skola och Varmsätra skola. Det gäller även programutbuden inom gymnasieskolan 

och fördelningen av program mellan Ösby naturbruksgymnasium och 

Kungsängsgymnasiet. 

Ärendet 

Skolnämnden behöver ge ett utredningsuppdrag om hur lokalfrågorna i Salas 

skolväsende skall gestaltas – med sikte på i första hand år 2024. 

Det gäller behovet av förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskola, 

vuxenutbildning, kulturskola, elevhälsovård och övrig verksamhet. 

I utredningen behöver även framtida behov av personal och andra resurser 

beskrivas. 

Utredningen skall vägledas av ett synsätt där ambitionen är att hela kommunen skall 

leva, att lokaler och förskole- och skolgårdar utformas så att det främjar pedagogisk 

utveckling och har flexibla användningsområden. 

Tre huvudalternativ skall belysas utifrån perspektivet år 2024: 

A: En ny gymnasieskola, och/eller 

B: En ny grundskola, och/eller 

C: Utbyggnad av befintliga skolor 

Frågor som behöver belysas inom de olika alternativen är bland annat vilka 

årskurser (grundskolan) eller program (gymnasieskolan) som berörs, hur 

upptagningsområden skall utformas, behov av skolskjuts, etcetera. 
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Skolnämnden förväntar sig att utredningen regelbundet lämnar delrapporter och att 

inriktningen därmed kan justeras eller förändras. Inriktningen är att en slutrapport 

skall kunna lämnas under hösten 2016. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att uppdra till skolchefen att genomföra en utredning med ovan beskrivna direktiv, 

att delrapporter presenteras efterhand och att en slutrapport planeras under hösten 

2016. 

 
 


