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Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Datum: 2021-05-28 

Diarienummer: KS 2021/0030 

Till Kommunstyrelsen 

 

Svar på motion nr 3/2021 av Fransisco 

Contreras (V) - Bygg en kommunal skola på 

Berga 6:35 

Sammanfattning 

Motion nr 3/2021 har inkommit från Fransisco Contreras (V) som yrkar på att  

bygga en kommunal skola på Berga 6:35 samt att utredning genomförs 

avseende Hackstahallens framtid.  

Fastigheten Berga 6:35 innehåller flera byggnader som skolbyggnad, skolkök, 

matsal och idrottshall.  

Beslutsförslag 

 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
 
Motion nr 3/2021 anses besvarad dels med hänvisning till pågående 

försäljningsprocess gällande fastigheten Berga 6:35, dels mot bakgrund att det 

görs regelbunden översyn av fastigheten samt att det förs regelbunden dialog 

kopplat till status och nyttjande av hallen samt att det framtida nyttjande av 

Hackstahallen kan komma att förändras i framtiden.  

 

Bakgrund 

Motionsförslaget – Bygg en kommunal skola på Berga 6:35, remitterades till 

Kultur- och fritidsnämnden samt till Förskole- och grundskolenämnden som i 

sin tur har besvarat motionen för respektive område.  

Förvaltningens slutsatser 

I syfte att tillgodose platsbehovet inom kommunen tar Förskole- och 

grundskolenämnden årligen fram en lokalförsörjningsprognos för kommande 

tioårsperiod. I prognosen framgår var och när nya skolor behöver tillkomma. 

Behovet av grundskola kan också tillgodoses genom utbyggnad av befintliga 
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skolor eller etablering av fristående skolor. Tillstånd för etablering av fristående 

skolor ges av statens Skolinspektion.  

Vilka ytterligare kommunala instanser som bör diskutera frågan beslutas när de 

i ärendet definierade frågorna är färdigutredda.  

Volymer och prognoser som anges i motionen överensstämmer inte helt med 

de uppgifter som ingår i elevregistret och kommunens befolkningsprognos. 

Enligt elevregistret Extens, var 6 357 elever i årskurs F-9 folkbokförda i 

kommunen i februari 2021, varav 880 gick i skolor utanför kommunens 

gränser. Enligt kommunens befolkningsprognos 2021, prognosticeras en 

ökning med 348 barn i åldern 6-16 år till år 2025.  

Inflyttningen med tusen personer per år som anges i motionen avser den totala 

populationen, inte åldersgruppen för grundskola. I åldersgruppen 6-15 år 

prognosticeras en ökning med 80 elever per år till och med år 2026 och 

därefter i snitt 240 elever per år till och med år 2031.  

Hackstahallen uppfördes år 1964 och är en fullstor sporthall som kan nyttjas 

till matchspel för olika idrotter på respektive idrottsförbunds godkända 

kravnivå. Bedömningen att Hackstahallen är i gott skick efter 2020 års översyn. 

Nyttjandegrad på kvällar och helger är ca 80 % där verksamheter som 

handboll, innebandy, basket och fotboll bedrivs av kommunens lokala 

idrottsföreningar. En majoritet av de bokningsbara tiderna hyrs ut till 

Åkersberga HK som bedriver handboll och föreningen nyttjar hallen och 

driver caféet. 

Kommunen har idag totalt sex fullstora sporthallar med ett tillskott av två när 

multihallen står klar år 2022. 

Tidigare beredning 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-27, § 3:7. 

Förskole- och grundskolenämnden 2021-05- 17, § 3:10. 

 

Bilagor 

1. Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-27, § 3:7. 
2. Sammanträdesprotokoll Förskole- och grundskolenämnden 2021-05-17,  

§ 3:10. 
3. Motion nr 3/2021 av Fransisco Contreras (V) - Bygg en kommunal skola 

på Berga 6:35. 
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Staffan Erlandsson  Fredrik Zethraeus  
Kommundirektör  Tf Kanslichef 
   

 
 
 
Sara Salminen  
Nämndsekreterare 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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