
 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 1 av 2 

Utbildningsförvaltningen 

Datum 2021-04-12 

Dnr FGN 2021/0066 

Till Förskole- och grundskolenämnden 

 

 

Förslag från Michael Solander (MP) att bereda ett ärende avseende 

skolplanering i centrala Åkersberga 
 

 

Sammanfattning 
Enligt uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) ska kommunstyrelsens förvaltning 
och samhällsbyggnadsförvaltningen utreda förutsättningarna för etablering av förskola, grundskola 
och gymnasieskola i centrala Åkersberga. Utredningen ska redovisas i Kommunstyrelsen i augusti 
2021. Michael Solander(MP) föreslår att Förskole- och grundskolenämnden bereder ett ärende om 
skoletablering utifrån ovanstående uppdrag. 

 

Beslutsförslag 
Förskole- och grundskolenämndens beslut 
Förskole- och grundskolenämnden avslår förslaget från Michael Solander(MP) att bereda ett ärende 
om skolplanering i centrala Åkersberga i avvaktan pågående utredning enligt uppdrag från 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU §3:15). 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021 03 10 (AU §3:15) att uppdra åt kommunstyrelsens 
förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna för nya gymnasielokaler i 
Östra kanalstaden, att pausa det pågående utvecklingsarbetet avseende Österåkers gymnasium samt 
att omvandla Österåkers gymnasiums nuvarande lokaler till grundskola och förskola. 
Återredovisning ska ske i Kommunstyrelsen 2021 08 23.  
Michael Solander (MP) föreslår vid Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 2021 03 16 att 
ett ärende om ovanstående skoletablering bereds i Förskole- och grundskolenämnden. Nämnden 
beslutar att ärendet ska beredas vidare i presidiet (FGN § 2:10 b).  
 

Förvaltningens slutsatser 
Förskole- och grundskolenämnden tar i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen  
årligen fram en plan för utbyggnad och förskolor och skolor. Syftet är att påvisa behov av utbyggnad 
för att tillgodose det lagstadgade kravet på förskola och grundskola i kommunen på kort och lång 
sikt. I planen framgår var i kommunen behovet av nya enheter finns och var det kommer finnas en 
överkapacitet utifrån befolkningsutveckling och bostadsbyggande. Planen ligger till grund för 
Kommunstyrelsens planering, exempelvis beslut om ny- och ombyggnation och markanvisning för 
privat etablering. 
 
Någon ytterligare beredning av etableringsfrågor i Förskole- och grundskolenämnden bedöms inte 
motiverat utifrån nämndens ansvar och uppdrag. Kommunstyrelsen kan i ett senare skede komma 
att remittera frågor om kommande etablering till berörda saknämnder, där Förskole- och 
grundskolenämnden svarar för frågor rörande förskola och grundskola och Gymnasie – och 
vuxenutbildningsnämnden för frågor rörande  gymnasieskola.  
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