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FÖRSLAG 
 
Ärende 5: Grundskolenämndens lokalbehov 2020-2022 med 
utblick till 2035 

 

Förslag till beslut 
 

• Nämnden återremitterar förvaltningens förslag och ger förvaltningen i 
uppdrag att återkomma med ett förslag som på ett mer realistiskt sätt 
beskriver:  
1. Hur många elevplatser som nämnden kan förvänta sig att fristående 
aktörer kan tillgodose under den aktuella perioden. 
2. Hur många elevplatser som Huddinge kommun måste skapa för att 
garantera varje barn som bor i kommunen en skolplats. 

 

Bakgrund 

Det råder brist på skolplatser i samtliga delar av Huddinge. Inte minst i de 
mellersta delarna är läget akut.  
 
Orsaken till det är att Huddinge under alldeles för lång tid har byggt alldeles för 
få skolor. Bristen på skolplatser är skälet till att så många barn i Huddinge har 
långt till sin skola, att yngre syskon inte får plats på samma skola som ett äldre 
syskon, att barnen ibland har så lite som 25 minuter på sig i lunchmatsalen, att 
det förekommer skolor som har klasser med 30 eller fler barn, osv.  
 
Gång på gång har vi sett hur Huddinges olika områden har växt utan att skolor 
och annan grundläggande samhällsservice har tillkommit förrän långt senare. 
Högmora är ett av de senare exemplen men det finns många fler. Därför är det 
helt nödvändigt att nu planera för de många skolor som behövs i kommunen.  
 
Som framgår av tjänsteutlåtandet räknar Huddinge med de fristående aktörernas 
elevplatser i mycket hög och i vissa fall rent av full omfattning. Det framstår som 
direkt orealistiskt med tanke på att ungefär hälften av alla barn som går i 
Huddinges fristående skolor i dag kommer från andra kommuner. Vi kan därför 
redan nu se att förslaget till beslut i detta ärende inte håller. Behovet av lokaler 
och därmed bristen på skolplatser är klart större än vad som framgår av 
tjänsteutlåtandet.  
 



Vi vill också peka på att kommunfullmäktiges beslut att hälften av alla nya skolor 
ska byggas och drivas i privat regi i praktiken innebär att det politiska styret 
saknar kontroll över skolutbyggnaden. Detta trots att det är Huddinge i egenskap 
av kommun som har skyldigheten att erbjuda varje barn som bor i kommunen en 
skolplats. Det ansvaret är alltså inte avhängigt fristående aktörers vilja att bygga 
och driva skolor i Huddinge.  
 
Utbildning är en grundsten för alla människors frihet. Därför är ett överordnat 
mål för oss socialdemokrater att alla elever bosatta i Huddinge ska erbjudas plats 
i en skola som håller hög pedagogisk kvalitet. För att nå detta mål och för att 
Huddinge ska vara en kommun som är bra att leva, bo och arbeta i är det helt 
nödvändigt att Huddinge klarar skolutbyggnaden. Här behövs ett större politiskt 
ansvarstagande.  
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