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Interpellation till gymnasienämndens ordförande Christina Eklund 
(M) med frågor om att Huddingeungdomar väljer bort kommunens 
gymnasieskolor 
 
En fullföljd och avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. 
Idag är en gymnasieexamen en tydlig vattendelare på svensk arbetsmarknad. Det har under 
lång tid varit känt att utan en gymnasieexamen är det svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Den vanligaste orsaken till ungdomars långtidsarbetslöshet är bristande 
utbildning. 
 
Huddinge har i dagsläget fyra kommunala gymnasieskolor och en femte på väg. Det är bra 
att det finns en samsyn mellan partierna i fullmäktige om att kommunen ska vara med och ta 
fram nya gymnasieplatser för att klara det växande behovet som finns i den gemensamma 
gymnasieregionen. Den nya kommunala gymnasieskolan i Flemingsberg som vi 
socialdemokrater har varit pådrivande för är därför mycket välkommen. Innan sommaren 
uppmärksammade Mitt i Huddinge (nr 1664) dock att bara en tredjedel av kommunens 
ungdomar väljer att gå gymnasiet i Huddinge. Mot bakgrund av att gymnasienämndens 
verksamhetsberättelser de senaste åren har vittnat om samma sak kom artikeln kanske inte 
som en chock för oss kommunpolitiker, men det är givetvis anmärkningsvärt att så många 
väljer bort Huddinges gymnasieskolor. 
 
I artikeln i Mitt i Huddinge intervjuas ett antal personer som bland annat lyfter fram att de 
upplever att Huddinges gymnasier inte har hög status eller är bra på att sälja in sig. Det slås 
också fast att i den första valomgången hade de flesta skolorna svårt att fylla platserna på 
flera av sina program och även antagningsstatistiken vittnar om att flera program har lågt 
söktryck. 
 
Alla kommunens gymnasieskolor ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva. Det är tydligt att 
det här finns ett viktigt arbete att göra för att öka attraktiviteten så att fler 
Huddingeungdomar väljer kommunens gymnasieskolor.   
 
Med anledning av ovanstående frågar jag dig: 
 
Vad är din analys av att många Huddingeungdomar väljer bort kommunens gymnasieskolor? 
 
Vad avser du göra för att öka attraktiviteten bland samtliga kommunala gymnasieskolor i 
Huddinge så att fler Huddingeungdomar väljer att gå gymnasiet i Huddinge? 
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