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AL Österåker

2019-10-26

Svar på interpellation från Francisco Centreras (V) ställd till Kenneth Netterström (M)
rörande ”Att fler elever väljer Österåkersgymnasium. Men över hälften får nej vid
antagning.”

Österåker ingår i Region Storstockholm som omfattar totalt 80 000 elever som har möjlighet att

Välja bland 212 gymnasieskolor omfattande 1 100 studievägar.

Detta innebär en stor möjlighet för alla ungdomar att kunna Välja just den utbildning som passar

vars och ens intresse och förutsättningar.

Den gemensamma gymnasieregionen bildades genom en politisk överenskommelse 2001 och har
därefter utvecklats med en gemensam ungdoms- och elevdatabas och från 2019 ett nytt

antagningssystem.

Samverkansavtalet ska:

0 Skapa bästa möjliga förutsättningar för en samverkan för elevernas bästa

0 Underlätta och stimulera en verksamhet av hög kvalitet där fokus ska ligga på fritt val, ökad
måluppfyllelse och likvärdighet

0 Konkretiseta den politiska överenskommelsen från 2001 om Stockholms län som en
gemensam gymnasieregion

Eftersom de flesta eleverna söker sig till närliggande kommuner har Regionen delats upp i fem
kluster varav Österåker tillsammans med Norrtälje, Vallentuna, Täby, Vaxholm och Danderyd
tillhör Nordost. I Nordost håller sig 88 0/0 av eleverna mom detta kluster.

En viktig utgångsplanering är att elevernas beteende omkullkastar traditionell planering. Vi måste
ta hänsyn till elevernas rörlighet i länet, inte bara den egna elevvolymen.

Vid ett möte i Gynmasieregionen 25/9 tog jag initiativ till att vi ska träffas regelbundet inom
nordost för att diskutera dessa frågor. Täby ansvarige kommunalråd fick uppdraget att kalla till ett

första möte under hösten.



Så till frågeställningarna:

Iá/MW/Wç/M i.

Vill alliansen att Österåkers elever ska kunna gå i skolan i sin hemkommun?
Ja, visst vill vi det men det är inte Vi som politiker som ska bestämma detta utan det är

elevernas val som är styrande för behovet av att utöka antal platser i kommunen. Detta avser

vi att bevaka dels inom Vår egen kommun men också inom nordostklustret.

Vad gör alliansen för att ÖG ska få de resurser som krävs för att anta fler elever?

Österåkers gymnasium är en av två utförare i kommunen. 69 0/0 av de som valt kommunala
utförare, inom kommunen, går 2018 på Österåkers gymnasium. För Skärgårdsgymnasiet är

motsvarande siffra 31 °/o. Detta överensstämmer med hur det ser ut i andra kommuner där

rörelsen är större avseende de som Väljer yrkesprogram. Antalet sökande till Österåkers

gymnasium 2019 var totalt 484, oavsett folkbokföringskommun och rangordning. 241

folkbokförda elever har antagits på Österåkers gymnasium, av dessa hade 133 elever detta som
förstahandsval.

Vi kommer att utveckla Österåkersgymnasium i takt med det ökade behovet av platser som
kommer att behövas men på ett ekonomiskt ansvarsfyllt sätt.

Vad kommer alliansen att göra för att fler Österåkerelevet ska få gå i skolan i

kommunen och inte söka sig till grannkommunerna?
Svaret anser jag att jag i huvudsak redan har svarat på.
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