
 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde Solna den 30 januari 2017 
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Marianne Damström Gereben 

 
 

 
Interpellation angående kommunala skolor i alla stadsdelar 
 

 
Hösten 2013 lades Fridhemsskolan i Solna ned av den då sittande borgerliga majoriteten trots 

intensiva protester. Föräldrarna var mycket nöjda med skolan och fann inga skäl till att 

Fridhemsskolan skulle läggas ned. Fridhemsskolan var en bra skola som med kompetent personal 

bedrev en bra verksamhet, vilket visades i kvalitetsundersökningar som gjordes. Att skolan skulle vara 

dålig fanns det inga belägg för, utan det enda skälet till nedläggning var rent ekonomiska. Det hade 

gått att rädda skolan, men det hade krävt politisk vilja och ekonomiska resurser. Skolan skulle kunna 

ha gått en ljus framtid till mötes och hade den legat i en annan stadsdel hade den tagits tillvara. I och 

med nedläggningen blev stadsdelen Hagalund utan kommunal skola.  

 

I skrivande stund är frågan om Bergshamraskolans framtid aktuell. Skolan har under en längre period 

dragits med minskad attraktivitet och dålig ekonomi vilket har skapat en nedåtgående spiral. Det finns 

ett tydligt behov av att stärka skolan och locka fler elever och lärare genom långsiktiga målsättningar, 

strategier och ansträngningar. Ett förbättringsarbete har påbörjats och sedan dess har flera positiva 

insatser har gjorts. Mitt i detta arbete föreslås dock plötsligt att kommunen ska ge upp försöken att 

lyfta Bergshamraskolan och istället avhända sig ansvaret för Bergshamrabarnens skolgång till en 

privat aktör med förhoppning om att denne ska lyckas bättre. För att friskolan ska kunna etablera sig i 

Bergshamra krävs att den kommunala skolan avvecklas så att lokalerna kan hyras ut. Vi anser att det 

är fel väg att gå i det här läget. 

 

Vänsterpartiet anser att alla stadsdelar i Solna ska ha minst en kommunal skola. Så är det tyvärr inte i 

Solna idag. En kommunal skola i varje stadsdel är en viktig förutsättning för att de som bor där ska 

kunna göra ett aktivt val utan att hänvisas till att den enda skola som finns i området som är privat och 

sällan har närhetsprincipen vid intagning. Vänsterpartiet anser att starka offentliga skolor ökar 

jämlikheten, minskar sociala klyftor och är dessutom effektivare, då de samarbetar om resurser istället 

för att som idag dela upp resurserna till flera privata skolor som dessutom gör vinst på medborgarnas 

gemensamma skattepengar. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:  

 

1) Klarar den styrande majoriteten av att driva kommunala skolor?  

2) Ska det finnas kommunala skolor i varje stadsdel? 

3) Om ja, varför tar ni då bort den enda kommunala skolan i Bergshamra?   

4) Vad kan privata aktörer göra bättre än kommunen då de driver skolor?  

5) Hur påverkar det valfriheten att sakna kommunal skola i sitt närområde?   
6) Hur kan Solna stad garantera skolplats för stadens alla elever när ett flertal stadsdelar saknar 

kommunala skolor? 
 
 
 
 

 
 
 
 

Linda Cigéhn (V)  


