
0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Ekonomienheten 
Emil siölund Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Datum 2016-02-09 
Dnr KS 2016/0075 

Nybyggnation av förskola och skola i Fredsborg 

Sammanfattning 
Skolnämnden redovisar ett kommande behov av ytterligare förskole- och skolplatser i 
upptagningsområdet Hagby-Runö-Näsängen-Svinninge-Täljö. Kommunstyrelsens kontor föreslår 
nybyggnation av en förskola och en skola F-6 på fastigheten Husby 2:113 i området Fredsborg. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att inleda överläggning med Armada Fastighets AB i syfte att 
återkomma med förslag och hyresberäkning angående nybyggnation av förskola och skola med 
tillhörande idrottshall i Fredsborg senast september 2016. 

Bakgrund 
Skolnämnden redovisar ett kommande behov av ytterligare förskole- och skolplatser i 
upptagningsområdet Hagby-Runö-Näsängen-Svinninge-Täljö. Möjlighet till utökning av antalet 
förskole- och skolplatser för upptagningsområdet finns i form av nybyggnation på Österåkers 
kommuns fastighet Husby 2:113, detaljplanerad för förskola och skola med tillhörande idrottshall. 
Fastigheten möjliggör en förskolebyggnad för åtminstone 100 barn och en skolbyggnad för 
åtminstone 350 elever. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor föreslår utökning av antalet föreskole- och skolplatser inom 
upptagningsområdet genom nybyggnation samt att denna sker på fastigheten Husby 1:113. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Skolnämnden 2016-02-09, § 1:8 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-01-18 

Bilagor 
1. Utdrag ui^vköln^mndens protokoll 2016-02-09 
2. Skolförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-01-18 

Jan/Olof Frimah Katarina Leinar 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Öster 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2016-02-09 

SKOLI5 § 1:8 Dnr SKOL 2016/0006-291 

Behov av ny förskola och skola i Fredsborgsområdet 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 
1. Utifrån redovisat behov ta ställning till nybyggnation av förskola och skola i 

Fredsborgsområdet. 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Enligt Skolnämndens lokalprognos finns behov av utbyggnad av förskola och skola i 
Fredsborgsområdet. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-08. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
1. Utifrån redovisat behov ta ställning till nybyggnation av förskola och skola i 

Fredsborgsområdet. 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Paragrafen justeras 2016-02-09 

Kenneth Netterström (M) Sofia Fanberg (S) 

Expedieras 
- Akten 
- Ekonomi 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2016-01-18 
Dnr SKOL15 2016/0006 

Behov av ny förskola och skola i Fredsborgsområdet 

Sammanfattning 
Enligt Skolnämndens lokalprognos finns behov av utbyggnad av förskola och skola i 
Fredsborgsområdet. 

Beslutsförslag 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar utifrån redovisat behov ställning till nybyggnation av förskola 
och skola i Fredsborgsområdet. 

Bakgrund 
Skolnämndens ansvar är att bedöma behov av förskola och skola och när behov av nybyggnation 
föreligger, uppskatta volym, föreslå lokalisering och ange tidsperspektiv. 

Aktuellt platsläge i förskolor och skolor 
I de centrala kommundelarna är det i dagsläget bara Prolympia (fristående) som har lediga platser, 
främst i åk 4 och 5. Söraskolan har enligt produktionsförvaltningen begränsat antal lediga platser 
sedan enheten gick ihop med Hackstaskolan läsåret 2015/16. Osterskärsskolan kommer successivt 
att införa två paralleller mot dagens tre och kommer därför i framtiden främst ha plats för elever 
från det egna närområdet. Korallens friskola planerar en successiv utökning med åk 7 - 9 med 
början nästa läsår, men det är oklart hur många platser det kommer finnas att söka för elever 
"utifrån". Solbackens Montessori utökar successivt t o m åk 6 men har också främst tagit emot 
elever från den egna verksamheten. 

Övriga skolor i kommunen utom Ljusterö, Roslags - Kulla och till viss del Tråsättra har inga eller ett 
fåtal tomma platser. Ett observandum är det ökade antalet nyanlända som kan påverka platsläget 
ytterligare. 

Befintliga förskolor i kommunen i både kommunal och fristående är i dagsläget i stort sett 
fullbelagda. 

Skolnämnden har i budget 2016 uppdraget att ta fram aktuella kapacitetsmått för förskolor och 
skolor i kommunen. 
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Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Behov av nybyggnation 
Enligt befolkningsprognosen (2015) ökar befolkningsökningen främst i de centrala och "västra" 
kommundelarna under den närmaste tioårsperioden. På längre sikt fortsätter exploateringen av de 
västra kommundelarna och enligt prognoserna även längs Roslagsbanans sträckning, vilket gör att 
kommer att behövas ytterligare ett antal nya förskolor och skolor i framtiden. 

Till och med 2024, som är så långt som den befolkningsprognosen 2015 sträcker sig, prognostiseras 
en ökning med ca 200 elever i åldrarna 6 - 12 år och ca 300 barn 1- 5 år i de områden som ligger i 
anslutning till Fredsborgsområdet, där den aktuella detaljplanen finns. 

I området finns idag en skola och två förskolor, samtliga i fristående regi. Huvudmannen Lära i 
Österåker AB som driver Fredsborgsskolan med 270 elever i årskurs F - 5 har lokaler med tillfälligt 
bygglov t o m 2017 vid Åkers Runö. Åk 6-9 har lokaler på Sågvägen. 

I området finns också förskolorna Vildvittran med ca 45 barn och Skåvan med ca 25 barn. Skåvans 
lokaler är uppsagda av fastighetsägaren Skåvsjöholm, från 2018. 

Förvaltningens slutsatser 
Utifrån platsläget i befintliga förskolor och skolor i kommunen och för att ge föräldrar möjlighet till 
förskola och skola i sitt närområde, gör skolförvaltningen bedömningen att det finns ett behov av en 
ny förskola och skola i Fredsborgsområdet. Verksamheten bör om möjligt starta ht 2017. 

Staffan Erlandsson 
skoldirektör 
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