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Tjänsteutlåtande 

Kultur- och fritidsförvaltningen  

 

Datum: 2021-04-29 

Diarienummer: KFN15 2021/0033 

Till: Kultur- och fritidsnämnden 

 

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) om att bygga en 

kommunal skola på Berga 6:35. Fastigheten Berga 6:35 innehåller flera 

byggnader som skolbyggnad, skolkök, matsal och idrottshall. Kultur- och 

fritidsnämndens ansvar för idrottshallen kvällar och helger för idrott- och 

fritidsverksamhet. Vidare utredning efterfrågas.  

Beslutsförslag 

 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta  
 
1. Motionen anses besvarad mot bakgrund att det görs regelbunden översyn 

och förs regelbunden dialog kopplat till status och nyttjande av hallen. Hur 

Hackstahallen kan komma att nyttjas i framtiden bör utredas vidare om 

skolverksamhet förändras på fastighet Berga 6:35. 
 

2. Ärendet justeras omedelbart 

Bakgrund 

Motionsförslaget – Bygg en kommunal skola på Berga 6:35, anses av 

motionären, påverka användningen av intilliggande idrottshall. Hur 

idrottshallen kan komma att användas i framtiden är en fråga som berör 

befintliga nyttjare vilket bör diskuteras och utredas i framtid om ny 

skolverksamhet etablerar sig.   
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Förvaltningens slutsatser 

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

till matchspel för olika idrotter på respektive idrottsförbunds godkända 

kravnivå. Kultur- och fritidsförvaltningen gör 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. 

Förvaltningen anser motionen besvarad mot bakgrund att det görs 

regelbunden översyn och förs regelbunden dialog kopplat till status och 

nyttjande av hallen. Hur Hackstahallen kan komma att nyttjas i framtiden bör 

utredas vidare om skolverksamhet förändras på fastighet Berga 6:35. 

 

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

multihallen står klar år 2022. 

 

 

Tidigare beredning 

KF 2021-02-01, KF §1:14 

Bilagor 

1. Motion 3/2021 av Fransisco Contreras (V) Bygg en kommunal skola på 

Berga 6:35 

2. Internremiss av motion nr 3/2021 KS 2021/0030 

 

 

   

Katarina Freme  Johan Nordström 

Förvaltningschef Kultur- och fritid  Idrotts- och fritidschef 

   

   

   
   

 


