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Svar på medborgarförslag om att upprätta en slöjd-och
hantverkssal tillgänglig för allmänheten
Rubricerat medborgarförslag inkom den 24 september 2018 från Robert Sköldqvist.
Förslagsställaren föreslår att en slöjd-och hantverkssal upprättas. Den ska vara
tillgänglig för allmänheten på passande tider, där slöjd och hantverk kan bedrivas av
de som saknar egna medel och utrymmen,
Han hänvisar till att det troligtvis finns en mängd personer bofasta i Sala som
antingen av ekonomiska skäl eller på grund av boendesituation inte själva kan
inreda en slöjd och/eller hantverkslokal.
Medborgarförslaget har remitterats till Barn och Utbildningskontoret och Kultur och
Fritidskontoret för yttranden.
I Barn och utbildnings yttrande framgår att det i flera skolor finns slöjdsalar som i
stort sett står oanvända på kvällstid och under lov. Det faller sig därför naturligt att
dessa slöjdsalar ses som en samhällelig resurs även för annat än elevers
undervisning. Generellt sett är skolan positiv till att lokaler används och samnyttjas
så mycket som möjligt. Allmänhetens tillgång till skollokaler kräver samtidigt att
ansvarsfrågorna löses på ett bra sätt.
Upplåts slöjdlokalerna när skolan i övrigt är stängd får besökare i praktiken tillgång
till skollokalerna i övrigt, vilket har stor betydelse för elevers och lärares
integritetsskydd. Tillgången till andra lokaler kan dock begränsas genom att ändra
passagesystem, exempelvis genom olika lås.
I Slöjdsalarna förvaras även lärarnas arbetsmaterial, elevers arbeten samt
förbrukningsmaterial. Verktyg och annan utrustning slits vid användning och det är
inte ovanligt att exempelvis borrstål och järn av olika slag skadas vid användning.
Det måste klargöras vem som är ansvarig för förslitning och om något försvinner
eller går sönder. Detsamma vem som är ansvarig om någon skadas. Det kan gälla
såväl medborgare som använder lokalerna utanför skoltid, som elever och personal
som kan skadas om utrustning av någon anledning gått sönder eller ställts in på
felaktigt sätt av annan än skolpersonal.
Städnings är en annan fråga som behöver lösa samt rutiner kring hur medborgare
rent praktiskt får till gång till lokalerna.
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Merkostnader för eventuellt samnyttjande av skollokaler bör inte belasta
skol verksamheten.
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I Kultur och Fritids yttrande framgår att man är positiv till att tillgängliggöra
befintliga slöjd-och hantverkssalar för allmänheten.
Sådana lokaler kräver speciell omtanke ur säkerhets synpunkt tex för förvaring av
brandfarliga vätskor och kemikalier samt olika maskiner som kräver kunskap och
säkerhetstänkvid handhavandet.
Verksamhet i slöjdsalar och hantverkssalar ska ske i organiserad form med tydligt
ansvar och krav på kompetens tex via olika studieförbund.
Det bör i ett första steg ses över hur och om Sala kommun kan tillgängliggöra redan
befintliga slöjd-och hantverkssalar för att nyttjas på kvällstid och helger.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget, samt
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utreda hur en lämplig lokal kan göras
tillgänglig för allmänheten, samt hur bokning av en sådan ska kunna ske.
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REMISSVAR ANGÅEND MEDBORGARFÖRSLAG, UPPRÄTTANDE AV SLÖJD- OCH
HANTVERKSAL TILL ALLMÄNHETEN PÅ PASSANDE TIDER.

Bakgrund
Robert Sköldqvist har lämnat in ett medborgarförslag.
Med motivering att det finns en betydande mängd personer bofasta i Sala, som
antingen:
På grund av ekonomiska skäl.
På grund av utrymmesskäl.
Inte har möjlighet med en slöjd- och hantverksal i hemmet.

Lagda förslag
Medborgarförslaget är att Sala kommun upprättar en slöjd- och hantverksal,
tillgänglig för allmänheten på passande tider, där slöjd och hantverk kan bedrivas av
de som saknar egna medel och utrymmen.

Kultur- och fri tidskontorets arbete med aktiv fritid.
Kultur- och fri tidskontoret arbetar med att möjliggöra en aktiv fritid för Sala
kommuns invånare. Detta sker genom kultur, idrott eller friluftsaktiviteter.
Kultur- och fri tidskontoret är positivt till att tillgängliggöra befintliga slöjd- och
hantverksalar för allmänheten.
Slöjdsalar och hantverkstäder kräver speciell omtanke ur säkerhetssynpunkt.
Ofta sker förvaring av brandfarliga vätskor och kemikalier i dessa lokaler samt att
olika maskiner kräver särskild kunskap och säkerhetstänk vid handhavande.
Verksamhet i slöjdsalar och hantverkstäder skall ske i organiserad form med tydligt
ansvar och krav på kompetens. Till exempel genom olika studie förbund, vilket leder
till att utbildade ledare finns på plats för att leda och ansvara för verksamheten.
Det bör i ett första steg ses över hur och om Sala kommun kan tillgängliggöra redan
befintliga slöjd- och hantverksalar för att nyttjas på kvällstid och helger.
De befintliga slöjd- och hantverksalar som Sala kommun har, finns under
Skolnämnden/Barn- och utbildningskontoret ansvar.
Därmed väger deras yttrande tungt gällande möjligheten om att upprätta en slöjdoch hantverkssal tillgänglig för allmänheten.
Daniel Watkinson
Fri tidsutvecklare
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Yttrande angående medborgarförslag om slöjd- och hantverkssal.
Bakgrund
I ett medborgarförslag till Sala kommun föreslår Robert Sköldqvist att slöjd och
hantverkssal tillgänglig för allmänheten på passande tider inrättas.
Förslaget har lämnats till Barn och utbildningskontoret för yttrande.

Yttrande
Efter samråd med en berörd rektor, Per Eisen på Ekebyskolan, lämnas följande
yttrande på medborgarförslaget:
I flera skolor finns slöjdsalar som i stort sett står oanvända kvällstid och under lov.
Det faller sig därför naturligt att dessa slöjdsalar ses som en samhällelig resurs även
för annat än elevers undervisning. Generellt sett är skolan i grunden positiv till att
lokaler används och samnyttjas så mycket som möjligt. Allmänhetens tillgång till
skollokaler kräver samtidigt att ansvarsfrågorna löses på ett bra sätt.
Upplåts slöjdlokalerna när skolan i övrigt är stängd får besökare i praktiken tillgång
till skollokalerna i övrigt, vilket har betydelse för elevers och lärares
integritetsskydd. Tillgången till andra lokaler kan dock begränsas genom att ändra
passagesystem, exempelvis genom olika lås.
Även i slöjdsalarna förvaras slöjdlärares arbetsmaterial, elevers arbeten samt
förbrukningsmaterial. Verktyg och annan utrustning slits vid användning och det är
inte ovanligt att exempelvis borrstål och järn av olika slag skadas vid användning.
Det måste göras klart vem som är ansvarig för förslitning och om något försvinner
eller går sönder. Detsamma gäller vem som är ansvarig om någon skadas. Det kan
gälla såväl de medborgare som använder lokalerna utanför skoltid, som elever och
personal som kan skadas om utrustning av någon anledning gått sönder eller ställts
in på felaktigt sätt av annan än skolpersonal.
Städning är en annan fråga som behöver lösas, samt rutiner kring hur medborgare i
så fall rent praktiskt får tillgång till lokalerna.
Merkostnader för eventuellt samnyttjade av skollokaler bör inte belastas
skolverksamheten.
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Kanslichef, Barn och Utbildning

N

>
0

;
0

"'

U)

'Bita30- KS ~t)~o )13t>)~

sid1(1)

Medborgarförslag till kommunen
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Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (t.ex. en förening , skolklass, grannar)

Förslag
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild
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Motivering
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen

del- (t'pn 1 e"1 ?n 1---c__
ot>e 1-yd o " ) e, M::"3 4- pe,,:an e < lo~ (:,a, k '1' r;; a Iq "
,
5 ö'-"n O n /., ftv{,,v1 q v dw Ylo;r, ,,!i 0.. s le) efl e r bo eJ,,,Je,, 'o' lu:1 f;c11
S:f{v {o,,, :Medo... °"- ,(o/ol oclyt1ler ;,,_,,.,fve.ris 1!,q/ ,

~ft/1

G<fc;;:~17;1155 v1~ -~ :x:- Jåj q,ff

1

Bilagor

D
D

Förslag
Motivering

Underskrift
Datum och underskrift

