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INTERPELLATION

Brist på gymnasieplatser
I januari 2016 är det tre år sedan frågan om folkomröstning i gymnasiefrågan var uppe i
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige valde då att fortsätta nedläggningen av Gångsätra
gymnasium med konsekvensen att vi idag bara har Hersby gymnasium kvar.
Redan vid antagningen hösten 2015 var det ca åtta lidingöungdomar som inte kom in på
gymnasieskolan på Lidingö trots önskan om att gå i kommunen. Dessutom var det ca 30 elever som
gick på ett annat program än vad de själva önskade.
År 2015 finns 1 580 ungdomar i gymnasieålder på Lidingö och enligt befolkningsprognosen kommer
denna siffra öka successivt till år 2022 då 2 108 ungdomar i gymnasieåldern väntas finnas på ön. En
liknande ökning av elever i gymnasieåldern finns i hela Stockholmsområdet.
Inte bara Lidingö valde att lägga ner gymnasieskolor under perioden då antalet elever tillfälligt har
varit lägre. Det innebär att den gemensamma gymnasieregionen successivt kommer utsättas för ett
allt högre söktryck till färre platser. Idag går drygt 50 procent av Lidingöeleverna i gymnasieskola i
andra kommuner men med ökat söktryck kommer det bli allt svårare att komma in i populära skolor i
Stockholm samtidigt som det kommer innebära ett tryck utåt där elever från Stockholm kommer
söka sig till skolor med gott rykte i kranskommunerna nära Stockholm. Det innebär att det är fullt
möjligt att söktrycket på Hersby gymnasium ökar inte bara med fler lidingöungdomar utan också med
fler elever från Stockholm.
Förutom ovanstående sker nu ett tillflöde av ensamkommande ungdomar som inte fullt ut är
innefattat i befolkningsprognoserna ovan. 2016 är fördelningstalet från Länsstyrelsen och
Migrationsverket 189 ensamkommande barn.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsnämndens ordförande Hans Barje (M):
-

Hur planerar kommunen för att möta ett förväntat ökande söktryck av antalet
gymnasieelever under kommande år?
Hur ser kommunen på situationen vid Hersby med tanke på ett ökande antal elever på ytor
som redan idag är begränsande?
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