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 Skolnämnden 

MISSIV 

Köp av fastighet vid Varmsätra skola – svar medborgarförslag 

INLEDNING 

Agneta Sörengård med flera anställda vid Varmsätra skola, föreslår i ett 

medborgarförslag att en närliggande fastighet till skolan köps för att inrymma en ny 

förskola och ge mer plats för fritidshemmet. Ett tomt hus förväntas inom kort läggas 

ut till försäljning. Fastigheten gränsar till skolgården. Även om det inte startar en 

förskola i fastigheten, behövs utrymmet bland annat för att kunna ta emot fler elever 

från Sala tätort, enligt förslagsställarna. 

Skolnämndens yttrande över medborgarförslaget skall vara kommunstyrelsen 

tillhanda senast 27 april 2016. 

Yttrande 

Elevunderlaget i upptagningsområdet är mycket osäkert de närmaste åren. Förutom 

Varmsätra berörs områdena Kumla och Tärna. Som förslagsställarna konstaterar 

ökar efterfrågan att få gå i Varmsätra bland tätortens elever.  

Det har även funnits tider då strömmen av elever gått åt andra hållet. Det varierar 

alltså mellan olika tider och olika situationer. För närvarande är det ganska trångt i 

skolorna i tätorten. Det är därför bra att en del vårdnadshavare föredrar att välja 

skolor på landsbygden där det finns utrymme, även om det för de enskilda kan 

innebära visst besvär med skolskjutar och liknande. 

I Varmsätratrakten finns enligt folkbokföringsregistret KIR för närvarande (8 april 

2016): 8 barn födda 2015, 7 barn födda 2014, 10 barn födda 2013, 5 barn födda 

2012 och 8 barn födda 2011. Det är alltså det befolkningsunderlag som finns i 

Varmsätra för en eventuell förskola. Totalt handlar det om 38 barn vilket ungefär 

motsvarar två förskoleavdelningar. Det finns därmed ett stabilt underlag för en 

förskola i Varmsätra. Totalt i kommunen väntas antalet förskolebarn att minska 

något de närmaste åren.  

Nämnden beslutade i mars 2016 att vid investeringar i skollokaler konsekvent 

eftersträva hög nyttjandegrad, flexibel användning med en mångfald av olika 

lärmiljöer, framtidssäkrad teknik och en trygg, trivsam pedagogisk och stimulerande 

atmosfär. 

Nämnden gav vid samma möte skolchefen i uppdrag att presentera en utredning om 

behovet av lokaler för förskolor och skolor fram till 2024.  

Det kan vara både lockande och klokt att fånga tillfällen när de dyker upp, såsom 

förslagsställarna vill göra. Det är samtidigt tveksamt om förvärvande av en äldre 

bostadsfastighet för att göra förskole- och fritidsverksamhet, är förenligt med den 

inriktning som nämnden enligt beslutet eftersträvar. Det kommer också att krävas 
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omfattande investeringar och ombyggnationer av bostadsfastigheten innan den är 

fullt funktionell och godkänd som förskole- och fritidslokal. Kostnaderna för detta 

måste ställas i relation vad den förestående översynen inför de planerade 

investeringarna i Varmsätra skola visar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

 

att föreslå fullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
 


