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Interpellation: Till Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande 

Planen har spruckit, och eleverna får betala 
Under perioden 2018 - 2028 behövs 3 till 4 nya skolor i kommunen, allt enligt den antagna 
planen för utbyggnad av förskolor och skolor. I den utgör Fredborgsskolan och Engelska 
skolan två av enheterna. Fredborgsskolan är under byggnation, men kommer ge ett litet 
tillskott av nya platser då redan befintlig skola flyttar in. Engelska skolan planerades öppna 
år 2020 (tidigast 2019 har nämnts i media) och bedöms då ha ca 800 platser. 

Efter kontakt med berörda förvaltningar framgår tydligt att den antagna planen spruckit. 
Trepartsavtalet mellan kommunen, bolaget som skall bygga fastigheten och Engelska skolan 
är inte undertecknat och detaljplaneprocessen är långt från klar. Vi vet alla att ingen 
detaljplan, ingen skola. På direkt fråga till Skolförvaltningen är svaret att en etablering är 
trolig först 2022, vilket skulle förutsätta en snabb detaljplaneprocess, avtal skrivs på och att 
bygglovsprocessen inleds. De lutar alltså åt att skolan står klar tidigast år 2023, om 4-6 läsår. 

Produktionsförvaltningen har under mandatperioden arbetat hårt för att hitta platser till alla 
elever. Klasserna är stora, och många lokaler är slitna och dåligt anpassade. Det påverkar 
barnens inlärning och vi nås av uppgifter att familjer valt att flytta från kommunen på grund 
av detta. 

I den antagna planen saknas dessutom det faktum att det råder brist på framtida platser på 
högstadiet, som tillexempel i Margretelund. Vi har tagit del av föräldrars frustration att det 
inte kommer att kunna välja högstadieplats i Tråsättraskolan till sina barn. De tvingas då 
välja skola någon annan stans i kommunen. Den antagna planen har spruckit och måste 
uppgraderas. Men framförallt måste aktiva åtgärder till för att se till att skolbarnen i 
Österåker får plats. Det som oroar mig mest är att det inte finns någon plan B. För oss är det 
viktigaste att det byggs nya skollokaler och det snabbt, inte vilka som skall driva dem, det 
måste vara sekundärt i detta läge. 

Vad tänker du göra med den spruckna planen och annalkande skolkrisen Michaela Fletcher? 
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