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Kommunstyrelsens ordförande   Till Kommunfullmäktige 

Michaela Fletcher   

Datum  2021-06-15 

Dnr  KS 2021/0027 

 

Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S) – Hur 

förutsättningslös är utredningen om en framtida skolstruktur? 

 
Sammanfattning 
 
I en interpellation väckt i Kommunfullmäktige framför oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand 
fyra frågor rörande utredningen om den framtida skolstrukturen i Österåkers kommun.   
 

1) ”Anser Du att uppdraget Du givit om att utreda den ”framtida skolstrukturen” är 
förutsättningslös, då den faktiskt är full av satta förutsättningar?” 
 
Svar: Ja, uppdraget avser en förutsättningslös utredning av en del av skolstrukturen, 

nämligen möjligheten att etablera en gymnasieskola i Östra kanalstaden och ett eventuellt 

användande av den nuvarande gymnasieskoletomten för en ny grundskola. 

2) ”Anser Du att utredningsuppdraget Du har givit kan ses som förutsättningslöst när ni under 
tiden utredningen pågår fattar beslut om att sälja berörd mark som ingår i ”utredningen” där 
syftet med försäljningen redan är fastslaget?” 
 
Svar: Något beslut om att sälja marken för Österåkers gymnasium eller Östra kanalstaden 

har ej fattats. Innan någon försäljning av mark i Östra kanalstaden kommer att ske kommer 

den nu aktuella utredningen avseende gymnasieskolan vara avslutad. 

3) ”Är det så att ”Utredning av framtida skolstruktur”, som Du tagit initiativ till, redan har ett 
förutbestämt syfte och målsättning?” 
 
Svar: Målet är att skapa en hållbar framtida skolstruktur med optimalt nyttjande av 

skolfastigheter.  Uppdraget avser, som också framgår i svaret till fråga 1, en del av 

skolstrukturen nämligen möjligheten att etablera en gymnasieskola i Östra kanalstaden och 

ett eventuellt användande av den nuvarande gymnasieskoletomten för en ny grundskola. 

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 att 
presenteras för kommunstyrelsen den 23 augusti?” 
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Svar: Nej 
 

 
 

Michaela Fletcher   

Kommunstyrelsens ordförande    


