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Interpellation till Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström 

Barn skrivs på annan adress för att få 
gå i "rätt" skola! 
Den 5/2 rapporterar P4 Stockholm att det finns familjer som flyttar till en "falsk" adress nära 
en önskad skola för att utnyttja närhetsprincipen i vår kommun. Skolförvaltningen säger i 
inslaget att de känner till problemet men att de i kommunen ännu inte har diskuterat hur 
man kan komma åt det. 

Byggande av nya skolor för att möta dagens kända behov av skolor har inte skett, tvärtom 
lades en skola ner - Hackstaskolan. Det har gjort att det idag är trångt i skolorna och 
kommunen står inför stora utmaningar för att klara trycket. Vi har länge påpekat att 
skolvalet i kommunen i praktiken därför inte fungerar då det råder brist på skolplatser och 
vad vi ser nu är ytterligare symptom på detta. Att föräldrar väljer, enligt inslaget i P4 
Stockholms att gå så långt att de skriver sig på "falsk" adress visar hur desperat situationen 
blivit för en del föräldrar. 

Vi har och säkert fler politiska företrädare fått mejl från föräldrar som fått en orimlig 
situation, men barn placerade i olika skolor eller geografiskt långt till skolan. 

På förekommen anledning ställs följande frågor till ansvarig politisk företrädare; 

Vad tänker du som ordförande i Skolnämnden, Kenneth Netterström (M) när du hör talas om 
föräldrars desperation att inte få sina barn/alla sina barn i en skola i den geografiska 
närheten? Vad är ditt svar till dessa föräldrar? 

När det är fullt i en skola, fullt i nästa skola, och nästa etc - Hur hanteras det? Kommunen 
har som du vet ansvar för sina medborgare som bor här i Österåker - att tillgodose behovet 
av barns skola/utbildningsplats. Hur löser du som politiskt ansvarig den akuta situationen? 

För Socialdemokratern 

Ann-Christine Furustrand 


