
 

 

 
Motion om Näshultas framtid 

Näshulta är ett vackert område präglat av skog och öppna landskap. Området ligger omkring 2 
mil från Eskilstunas centrum, ut mot Katrineholm. Näshultas hjärta anses av många vara 
skolan, där bygdens barn och föräldrar möts och knyter kontakter med varandra. 

På sistone har det förts diskussioner kring att lägga ner skolan och flytta samtliga elever till 
andra skolor. Kortsiktigt och ekonomiskt skulle Eskilstuna kommun tjäna på en nedläggning 
då elevunderlaget är vikande och enligt prognosen fram till 2015 inte beräknas öka. Problemet 
är dock att bygden sakta men säkert riskerar att dö ut om skolan läggs ner.  

Föreningen Näshultas framtid har lämnat in en ansökan om att få ombilda skolan till en ideell 
friskola utan vinstintresse. Oavsett om skolan blir kvar i kommunal regi eller om Näshultas 
framtid bildar en ideell friskola är dock en sak säker enligt oss Sverigedemokrater, och det är 
att en skola måste finnas i Näshulta för att bygden ska fortsätta vara en levande landsbygd.  

Därutöver krävs att kommunen tar sitt ansvar för att behålla och stärka en levande landsbygd 
genom att vidta åtgärder som motverkar den negativa trenden med allt färre barnfamiljer 
bosatta på landsbygden. Efter samråd med föräldrar och lärare på Näshulta skola är det vår 
övertygelse att det finns goda förutsättningar att lyckas vända den negativa trenden i Näshulta. 
Det som krävs, och som är den största utmaningen för kommunen, är att få fler barnfamiljer 
att flytta till bygden. 

Näshulta har idag ca 1000 invånare och har tre tätbefolkade områden vilka är Kyrkbyn, 
Svalboviken och Österby. Det är dessa tre områden kommunen bör titta närmare på för att se 
om det finns förutsättningar för nya bostäder, främst anpassade för barnfamiljer. Bredvid 
Österby ligger Näshulta fritidsområde, ett särskilt intressant område bestående av ett femtiotal 
fritidshus som eventuellt skulle kunna byggas om till permanenta boenden om intresse finns 
från ägarnas sida. Av stor vikt för detta område är också vatten - och avloppsfrågorna. En 
utredning angående dessa frågor pågår och bör bli klar under 2011. 

Med fler permanenta boenden i bygden anpassade i huvudsak till barnfamiljer så skulle 
elevunderlaget för den lokala skolan sannolikt öka och därmed ökas förutsättningarna för en 
levande landsbygd.  

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på: 

att Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en ny detaljplan över Näshulta 
fritidsområde, där permanenta boenden främst för barnfamiljer utreds utifrån vad vatten och 
avloppsrapporten kommer fram till.  

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att överblicka de tre tätbefolkade områdena och hitta 
lämpliga platser för att bygga nya bostäder. 

 

För Sverigedemokraterna Eskilstuna 

Kim Fredriksson 


