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Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S) ställd till 
Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström (M) rörande att barn skrivs 
på annan adress för att få gå i "rätt" skola. 

Jag har inte uppfattningen att det är vanligt förekommande att barn skrivs på annan 
adress för att få gå i "rätt" skola, även om det har uttryckts sådana misstankar. 

I de fall det framkommer objektiva och klara bevis för oegentligheter så har 
kommunen, eller enskild, möjlighet att göra anmälan till ansvariga myndigheter, i 
detta fall Skatteverket, som kan öppna en bosättningsutredning. 

Skolorna fyller idag sina platser i större utsträckning än tidigare, vilket i grunden är 
positivt. Ett stort antal tomma platser, är inte önskvärt, varken av pedagogiska eller 
ekonomiska skäl. 2015 fanns ca 150 tomma platser i Hackstaskolan och ca 250 
tomma platser i den nyrenoverade Söraskolan. 

Hackstaskolans lokaler utnyttjas numera av de österåkersbarn som valt Solbackens 
Montessori och Korallens friskola. På platsen där Solbacken hade sina lokaler 
bygger Armada välbehövliga hyresrätter och äldreboenden. 

Dessa barn är lika mycket vårt ansvar som de barn som går i de kommunala 
skolorna. 

Den snabba befolkningsutvecklingen bland annat beroende på snabbare byggtakt 
än prognostiserat, innebär att vi på kort tid gått från stor andel tomma platser till 
välbelagda skolor. Plan finns för nybyggnation med början i Hagby (Fredsborg) och 
därefter i Näsängen. Det kommer också att etableras minst två nya fristående 
enheter inom de närmaste åren, den första redan i höst. 

Härutöver tillkommer med all sannolikhet ca 200 platser när Prolympia överlåter 
sin skola senare i vår. 

Det är viktigt att känna till att olika regler gäller för fristående och kommunala 
skolor. En fristående skola som t ex tillämpar syskonförtur som urvalsgrund, kan 
om det inte finns plats åt alla sökande, stänga ute elever som bor i närområdet och 
som därmed får en betydligt längre skolväg. 

Det får inte den kommunala huvudmannen göra. 
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En sammanställning av skolvalet 2017 till förskoleklass visar att 84 % av eleverna 
fått sitt förstahandsval och drygt 90 % har fått sitt första eller andrahandsval. 

Resterande elever samt de som inte gjort något skolval, har fått placering i en skola 
nära hemmet. 

Den skola där flest elever inte kunnat få sitt förstahandsval är Osterskärsskolan. 
17 elever har inte fått sitt förstahandsönskemål om en plats i skolan. 16 av dessa 
har inte Österskär som postadress och har fått plats utifrån sitt andrahandsval eller i 
en skola nära sin hemadress. 

Kenneth Netterström (M) 
Ordförande Skolnämnden 
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