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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-22 

AU §4:3 Dnr. KS 2015/0163-287 

Hackstaskolan (Berga 6:35) 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Ge kommundirektören i uppdrag med hänsyn till effektivare lokalutnyttjande att genomföra 
samlokalisering av Hackstaskolan. 

Särskilt yttrande 
Arne Ekstrand (KD) lämnar ett särskilt yttrande 
För elever från Hackstaskolan med invandrarbakgrund samt för elever i behov av särskilt stöd 
skall, vid flytt til1 Söraskolan, en med nuvarande Hackstaskolan minst likvärdig 
undervisningskvalitet säkerställas. 
Arne Ekstrand (KD) 

Michaela Fletcher (M) biträder Arne Ekstrands (KD) särskilda yttrande men med ett tillägg 
innebärande att det sker inga förändringar i den "peng" som elever har genom byte av skola. 
Pengen hör till eleven och de kriterier som finns för t.ex. SALSA bidrag för barn med icke 
svensk bakgrund. 

Reservation 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en skriftlig reservation 
Den 22/4 har vi nu för första gången en politisk hantering av frågan kring Hackstaskolans 
framtid, 23 dagar efter det att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande informerat 
på föräldramöten om alliansens planer att förändra skolorganisationen som i praktiken innebär 
en nedläggning av Hackstaskolan. 
När beslut skall fattas kring kommunens skolorganisation då skall det bygga på genomarbetade 
underlag, då skall samtliga nämnder, styrelser och fackliga organisationer som berörs enligt 
kommunens reglementen och gällande lagstiftning vara delaktiga. Att flytta en skola, in i en 
annan skola är en stor fråga med många pusselbitar som måste hamna rätt. Att organiseringen 
av vår kommuns skola är inte bara en lokalfråga understryks av gällande reglementen i vår 
kommun. 
Det är möjligt att en samlokalisering av Hackstaskolan och Söraskolans lokaler kan medföra 
positiva effekter. Eftersom det inte har presenterats några underlag som påvisar detta känns 
det mycket otillfredsställande att fatta beslut om att ge kommundirektören ett uppdrag som vi 
inte vet effekterna av. Samtidigt vet vi att processen för ett genomförande rullar på det beslut 
som borde ha inlett processen kastas nu in i efterskott. 
Vid dagens sammanträde fans heller inget svar mer än att man nu förstått att frågan måste 
beslutas om i kommunstyrelsen, vilket vi påpekat inför dagens möte. Samtliga frågor som fans 
under dagens kommunstyrelses arbetsutskotts hänvisades till att svar kommer vid ett extra 
sammanträde i kommunstyrelsen den 6 maj. 

Forts. 
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Forts. AU § 4:3 

Vi reserverar oss mot beslutet och mot det sätt som alliansen valt att hantera frågan och 
uppfattar det som djupt odemokratiskt. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Enligt KSAU:s beslut (2013-06-05 § 8:3) ska Söraskolan byggas om som en modern och 
flexibel skola för 750 elever i centralt område i Åkersberga. 
Ombyggnationen ska bli klar inför höstterminen 2015. Idag går cirka 500 elever varav 100 
elever i särskilda grupper som är under omorganisation. 
Kapacitet för 250-300 elever finns kvar. 
Hackstaskolan med ca 4500 kvm har kapacitet för ca 450 elever (10 kvm/elev) men idag går ca 
140 elever och 40 i särskilda grupper. 
Söraskolan har byggts som en modern och flexibel skola. Genom det fria skolvalet väljer 
eleverna själva vilken skola de önskar gå i. 

Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterat 2015-04-14, reviderat 2015-04-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens besluts förslag innebärande att ge 
kommundirektören i uppdrag med hänsyn till effektivare lokalutnyttjande att genomföra 
samlokalisering av Hackstaskolan. 

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett ändringsyrkande innebärande att: 
1. Ge kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag för samlokalisering av Hackstaskolans 
verksamhet i Söraskolans lokaler inför höstterminen 2015. 
2. Underlaget tas fram i samråd med berörda förvaltningar och nämnder i enlighet med 
gällande reglementen och rådande delegationsordning 
3. Beslut i ärendet sker på kommunstyrelens arbetsutskott 2015-05-06 och sedan i 
kommunstyrelsen 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (Tvl) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att-arbetsutskottet beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 
Omröstningen utfaller bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2015-04-22, § 4:3 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

M Johan Boström - Arne E. X 

S Anas Abdullah X X 

Ersättare 

C Michaela Haga -

KD Arne Ekstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -



Österåker TJÄNSTEUTLÅTANDE KD 

Ekonomienheten 
Mohammed Khoban 

2015-04-14 Dnr KS 2015/0163-287 (iW 
Re. 2015-04-20 

Till Kommunstyrelsen 

Hackstaskolan (Berga 6:35) 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Ge kommundirektören i uppdrag med hänsyn till effektivare lokalutnyttjande 
att genomföra samlokalisering av Hacksta skolan. 

Bakgrund 
Enligt KSAU:s beslut (2013-06-05 §8:3) ska Söra skolan byggas om som en 
modern och flexibel skola för 750 elever i centralt område i Åkersberga. 
Ombyggnationen ska bli klar inför Höstterminen 2015. Idag går cirka 500 
elever varav 100 elever i särskilda grupper som är under omorganisation. 
Kapacitet för 250-300 elever finns kvar. 

Hackstaskolan med ca 4 500 kvm har kapacitet for ca 450 elever (10 kvm/elev) 
men idag går ca 140 elever och 40 i särskilda grupper där. 

Söra skolan har byggts som en modern och flexibel skola. Genom det fria 
skolvalet väljer eleverna själva vilken skola de önskar gå i. 

Österåker ska fortsatt behålla god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt 
enligt Kommunfullmäktiges finansiella mål. Kontroll över kostnadsutveckling 
bl.a. inom lokalkostnader är en utmaning på längre sikt. Därför ska hänsyn tas 
till bl.a. skälig nivå för hyreskostnader per kvadratmeter och elev per år. 

Uppdraget ges med hänvisning till gällande reglemente för KS, § 7, vilken bl.a. 
reglerar Kommunstyrelsens ansvar för kommunägda fastigheter samt 
Kommunstyrelsens delegationsordning punkten 6.2, som ger förvaltningschef 
(i detta ärende kommundirektör) befogenhet att hantera ärende gällande lokaler 
för kommunens behov. Uppdraget kommer att genomföras i samråd med 
berörda enheter. 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

Mohammed Khoban 
Chefsekonom 


