Tjänsteutlåtande
Utbildningsförvaltningen
Datum 2021-04-29

Dnr

FGN 2021/0042

Till Förskole- och grundskolenämnden

Svar på motion nr 3/2021 - Bygg en kommunal skola på Berga 6:35
Sammanfattning
Förslagsställaren yrkar på att en kommunal skola uppförs på fastigheten Berga 6:35, tidigare
Hackstaskolan och att framtida nyttjande av idrottshallen på fastigheten utreds. Motionen bör anses
besvarad med hänvisning till att det på Kommunstyrelsens uppdrag pågår en process kring den
aktuella fastigheten.

Beslutsförslag
Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
Motion nr 3/2021 - ”Bygg en kommunal skola på Berga 6:35” anses besvarad med hänvisning till
pågående process i ärendet.

Bakgrund
Motion nr 3/2021 ”Bygg en kommunal skola på Berga 6:35” av Francisco Contreras (V) dnr. KS
2021/0030, har remitterats till Förskole och grundskolenämnden och Kultur och fritidsnämnden.
Motionären yrkar att
- Kommunfullmäktige uppdrar förskole- och grundskolenämnden och Armada att bygga en ny
kommunal skola på fastigheten Berga 6:35
‐ Kommunfullmäktige uppdrar förskole- och grundskolenämnden och Kultur- och Fritidsnämnden
att utreda om Hackstahallens framtid.

Förvaltningens slutsatser
Förskole- och grundskolenämnden ansvarar enligt reglementet för att medborgarna har tillgång till
den verksamhet som kommunen genom skollagen är skyldig att anordna, t ex grundskola och
förskola.
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
platser behöver tillkomma. Behovet av grundskola kan också tillgodoses genom utbyggnad av
befintliga skolor eller etablering av fristående skolor. Tillstånd för etablering av fristående skolor ges
av statens Skolinspektion.
Förskole- och grundskolenämndens prognoser ligger till grund för Kommunstyrelsens planering och
i förekommande fall beställning av nybyggnation genom Armada AB.
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Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsen har 2020-12-23 beslutat att ge Armada AB i uppdrag att föra dialog med en privat
exploatör angående skoletablering på fastigheten Berga 6:35. Långsiktiga lösningar avseende till
exempel idrottshallen kommer att tas fram inom ramen för denna process. Vilka ytterligare
kommunala instanser som bör diskutera frågan beslutas när de i ärendet definierade frågorna är
färdigutredda.
Förvaltningen anser att motionen bör anses besvarad med hänvisning till den pågående processen
avseende den aktuella fastigheten inklusive idrottshall.
Volymer och prognoser som anges i motionen överensstämmer inte helt med de uppgifter som
framgår 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
kommunen. Enligt kommunens befolkningsprognos 2021, prognostiseras 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 prognostiseras 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.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
KS §1:11 2021-01-11
KF §1:14 2021-02-01

Bilagor
Motion nr 3- 2021- ”Bygg en kommunal skola på Berga 6:35”

Louise Furness
utbildningsdirektör

___________
Expedieras
Kommunfullmäktige
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