
Interpellation

Kommunfullmäktige   2021-05-10
Interpellation om ny skola i Jordbro
Till grund- och förskolenämndens ordförande Tobias Hammarberg

I kommunens budget 2018-06-11 anges att en ny skola ska byggas i Jordbro 2022 och
investeringsmedel avsätts till ändamålet.

I kommunens budget 2019-06-10 anges att en skola Jordbro i vilket fall som helst skulle bli
klar 2023.

I kommunens budget 2020-11-09 hyser man en förhoppning att en ny skola i Jordbro skall bli
klar 2024.

I kommunens lokalresursplan inför årets budget säger man att det inte finns något behov av
en ny skola i Jordbro de närmsta 10 åren, utan man anser att undervisning för årskurs 7-9
(som primärt saknas i Jordbro) kan tillgodoses av skolor i andra kommundelar.

Elevunderlaget i årskurs 7-9 är redan nu runt 500 elever i Jordbro och kommer sannolikt öka
en hel del med de nya bostäderna som ska uppföras i Jordbro.

De frågor jag skulle vilja ställa är:

1. Finns det alls någon avsikt att bygga en ny skola i Jordbro till 2024?
2. Om ja: vilka mått och steg har tagits för att realisera detta, utöver att det finns reserverad
mark för det i en detaljplan?
3. Jordbro är en stor kommundel i Haninge och även mindre kommundelar än Jordbro har
högstadieskolor. Blir det inte en styvmoderlig behandling av Jordbro som kommundel om det
inte finns en valmöjlighet att gå i en högstadieskola i sin kommundel, så som alla andra
elever i kommunen kan välja?

Sevim Celepli (V)



Tobias Hammarberg (L) Kommunfullmäktige
Grund- och förskolenämndens ordförande 2021-06-14
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Tobias Hammarberg (L) Kommunfullmäktige
Grund- och förskolenämndens ordförande 2021-06-14

Svar på interpellation från Sevim Celepi (V) om ny skola i Jordbro 

Sevim Celepi (V)  har vid kommunfullmäktige 2021-05-10 lämnat en interpellation om en ny 
skola i Jordbro. 

Jag vill lämna följande svar.

1. Finns det alls någon avsikt att bygga en ny skola i Jordbro till 2024?

I dagsläget finns det inga planer på att bygga en skola i Jordbro till 2024.  

2. Om ja: vilka mått och steg har tagits för att realisera detta, utöver att det finns 
reserverad mark för det i en detaljplan?

Svaret ovan var inte ja men precis som nämns i interpellationen så finns det mark avsatt 
för ändamålet och i Mittensamarbetets  investeringsbudget finns utöver detta också 
medel avsatta för en högstadieskola i Jordbro.

3. Jordbro är en stor kommundel i Haninge och även mindre kommundelar än 
Jordbro har högstadieskolor. Blir det inte en styvmoderlig behandling av Jordbro 
som kommundel om det inte finns en valmöjlighet att gå i en högstadieskola i sin 
kommundel, så som alla andra elever i kommunen kan välja?

Nej, ingen kommundel behandlas styvmoderligt och påståendet i interpellationen att 
alla andra barn i kommunen kan välja att gå i högstadiet i sin egen kommundel är 
felaktigt. I kommundelen Muskö finns inte heller någon högstadieskola. 

Vi måste utgå från det totala antalet högstadieelever i kommunen och ställa det mot 
redan befintliga lokalresurser och redan beslutade tillkommande lokalresurser. I 
kommunens lokalresursplan framgår att det inte finns behov av ytterligare 
grundskolekapacitet för årskurs 7-9 i Jordbro inom flera år:

”Nuvarande prognos för årskurs 7-9 visar inte på något utökat lokalbehov då behovet kan 
tillgodoses inom västra pendeltågsklustret. Det finns detaljplanerad mark avsett för 
grundskola i etapp 1.”
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Ett överutbud av lokaler innebär att mindre resurser kan gå ut i verksamheten vilket ger 
eleverna sämre förutsättningar att uppnå sina livsmål. Ett effektivt utnyttjande av 
befintliga lokaler är mycket viktigt.

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att anse 
interpellationen besvarad. 

Tobias Hammarberg (L)

Ordförande grund- och förskolenämnden  


