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ÖSTERÅKER
Åkersberga den 28 april 2021
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M)

Hur förutsättningslös är utredningen om en framtida skolstruktur?
På kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 mars fattade alliansen beslut om en utredning
om en framtida skolstruktur. Den handlade om att stoppa de sedan tidigare antagna
planerna för Österåkers gymnasium och att utreda förutsättningarna att etablera nya
gymnasielokaler i Östra kanalstaden, samt att omvandla och komplettera Österåkers
gymnasiums lokaler till en grundskola med förskola.

Beslutet är något Du och övriga alliansföreträdare kallat för en utredning som är
förutsättningslös för att utreda en möjlig omlokalisering av Österåkers gymnasium. Frågan är
hur förutsättningslös utredningen egentligen är ? Ni har redan öppet pekat ut platsen, ni har
pekat ut den enskilda skolan som skall flyttas. Hur pusslet läggs i er interna egen beredning
där igen insyn finns, det kan vi bara spekulera i.

Frågan blir ännu mer intressant när ni mindre än en månad senare presenterar ett reviderat
markanvisningsavtal med Kanalstaden Österåker AB (som ägs av Index Residence Ab) om att
sälja mark i Östra Kanalstaden med syfte att skapa utrymme för en centralt belägen skola
med fullstor idrottshall. Det framgår även att det är bolaget som skall bekosta allt

utredningsarbete. Alltså ytterligare en förutsättning att lägga till den s k förutsättningslösa
utredningen!

Mot bakgrund av detta så harjag följande frågor:

1) Anser Du att uppdraget Du givit om att utreda den "framtida skolstrukturen” är
förutsättningslös, då den faktiskt är full av satta förutsättningar?

2) Anser Du att utredningsuppdraget Du givit kan ses som förutsättningslöst när ni under
tiden då utredningen pågår fattar beslut om att sälja berörd mark som ingår i

”utredningen" där syftet med försäljningen redan är fastslaget?

3) Är det så att ”Utredning av framtida skolstruktur", som Du tagit initiativ till, redan har
ett förutbestämt syfte och målsättning?

4) Är det så att de beslut om försäljning som fattats, ligger i linje med att presentera en
”utredning", som exploatören betalar, där det förutbestämda målet är det som kommer
presenteras för kommunstyrelsen den 23 augusti?
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