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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Utredare 

Lena Lindegren 

GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

2021-09-16 

Fördjupad utredning av efterfrågan och kapacitet 
avseende programutbud på Åva gymnasium 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 

Fördjupad utredning av efterfrågan och kapacitet avseende 

programutbud på Åva gymnasium, daterad den 23 augusti 2021. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att barn- och 

fritidsprogrammet upphör att erbjudas på Åva gymnasium från och med 

läsåret 2022/2023. Redan påbörjade årskurser 2 och 3 får fullfölja sin 

utbildning.  

3. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att 

naturvetenskapsprogrammet med den särskilda varianten musik upphör 

att erbjudas på Åva gymnasium från och med läsåret 2022/2023. Redan 

påbörjade årskurser 2 och 3 får fullfölja sin utbildning. 

Sammanfattning 

Vid gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde den 19 april 2021, § 23, 

redovisades på uppdrag av nämnden ett förslag till inriktningsbeslut om framtida 

programutbud Åva gymnasium. Nämnden beslutade vid sammanträdet att ge 

utbildningschef i uppdrag att fördjupat utreda konsekvenserna för elever, 

personal och arbetsmiljö om Åva gymnasiums programutbud från och med läsår 

2022/2023 förändras på det sätt som utredningen föreslår. Gymnasie- och 

näringslivsnämnden beslutade också att den fördjupade utredningen ska 

redovisas vid gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde i september 

2021. Denna fördjupade utredning redovisas här. 
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Ärendet 

Vid gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde den 10 december 2020, § 

102, gavs utbildningschefen i uppdrag att tillsätta en utredning om efterfrågan 

och kapacitet avseende programutbud på Åva gymnasium. Utredningens resultat 

och förslag till förändrat programutbud redovisades vid nämndens sammanträde 

den 19 april 2021, § 23. 

Sammanfattningsvis föreslog utredningen att följande förändringar bör 

genomföras i programutbudet på Åva gymnasium från och med läsåret 

2022/2023:  

1. En utökning av teknikprogrammet med en klass motsvarande 32 elever.  

2. Att barn- och fritidsprogrammet fasas ut och inte längre erbjuds på Åva 

gymnasium.  

3. Att naturvetenskapsprogrammet med den särskilda varianten musik 

upphör och att det istället görs möjligt för elever på 

samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet samt 

naturvetenskapsprogrammet att inom det individuella valet kunna välja 

musik. 

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 19 april 2021, § 23, att ge 

utbildningschef i uppdrag att fördjupat utreda konsekvenserna för elever, 

personal och arbetsmiljö om Åva gymnasiums programutbud från och med läsår 

2022/2023 förändras på det sätt som utredningen föreslår. Gymnasie- och 

näringslivsnämnden beslutade också att den fördjupade utredningen ska 

redovisas vid nämndens sammanträde i september 2021. 

Efter nämndens inriktningsbeslut den 19 april har skolledningen på Åva 

gymnasium, med stöd av HR, genomfört informations- och dialogmöten med 

berörd personal. Utvecklingsledare från verksamhetsområde utbildning har också 

genomfört barnkonsekvensanalyser i form av fokussamtal med elever från barn- 

och fritidsprogrammet samt teknikprogrammet. Barnkonsekvensanalyserna 

återfinns som bilagor till utredningen. Om nämnden i september beslutar i 

enlighet med förslaget, fortsätter detta arbete tillsammans med HR, skolledning 

och berörd personal i enlighet med den gängse process som tillämpas vid alla 

organisationsförändringar. 

Sedan inriktningsbeslutet fattades den 19 april har en arbetsgrupp på Åva 

gymnasium bestående av biträdande rektor och tre lärare i programlaget för 
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teknikprogrammet undersökt olika alternativ för hur en utökad dimensionering 

av programmet skulle kunna se ut. För att öka attraktionskraften ytterligare, inte 

minst bland flickor, är förslaget att det inom teknikprogrammet ska finnas 

möjlighet till en programfördjupning inom miljö, hållbart samhällsbyggande och 

arkitektur. Skolan föreslår därför att det inom inriktningen design- och 

produktutveckling ska finnas två profiler. Bilaga 3 till utredningen är ett förslag 

till programplan för teknikprogrammet där dessa fördjupningar återfinns. Enligt 

punkten 2.3 i delegationsordningen för gymnasie- och näringslivsnämnden har 

utbildningschef möjlighet att fatta beslut om att öka eller minska antalet klasser 

inom befintligt programutbud. Enligt punkten 2.4 i samma delegationsordning 

kan gymnasiechefen fatta beslut om vilka kurser och språkval som ska erbjudas 

som programfördjupning, individuellt val eller språkval.  

Enligt den senaste antagningsstatistiken till teknikprogrammets olika 

inriktningar på Åva gymnasium är det ett fortsatt högt och ökande intresse från 

eleverna. På inriktningen design- och produktutveckling är nu också 13 av de 32 

antagna eleverna flickor, vilket är 3 fler än föregående år och 5 fler än året innan. 

Till två av inriktningarna har antagningsgränsen inför höstens antagning ökat 

med 5 respektive 10 poäng och på den tredje inriktningen är det en oförändrat 

hög antagningsgräns. Samtliga inriktningar har även ett stort antal reserver.  

Intresset för den estetiska varianten musik på naturvetenskapsprogrammet på 

Åva gymnasium är vikande, men skolan är angelägen om att även fortsättningsvis 

kunna erbjuda möjlighet till den här formen av estetisk verksamhet. Förutom 

möjligheten för elever som aktivt utövar musik att kombinera detta med sina 

studier, ges även andra elever tillfällen att möta musik i form av konserter och 

musikalisk inramning av uppstarter och skolavslutningar. För att inte tappa den 

estetiska verksamheten på Åva och för att ge fler elever möjlighet att kombinera 

musik och studier vill skolan erbjuda musikprofil på naturvetenskaps-, 

samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammen och har sedan inriktningsbeslutet 

i april undersökt hur en sådan musikprofil skulle kunna utformas.  

Utredningen innehåller även nya arbetsmarknadsprognoser från 

Arbetsförmedlingen som nu, till skillnad mot tidigare, prognosticerar att utsikten 

för barnskötare att få ett arbete kommer att vara små, både på ett och fem års 

sikt. Medan utsikterna för undersköterskor och personal inom restaurang är att 

de har stora eller mycket stora möjligheter till anställning inom sitt yrke. 

I den senaste publicerade genomgången av etableringsstatus för de ungdomar 

som slutförde gymnasieutbildningen med gymnasieexamen från ett nationellt 
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program går det att se att ungdomars etableringsstatus efter gymnasiet skiljer sig 

åt markant beroende på vilket gymnasieprogram en ungdom har gått.  

Sammanfattningsvis har det vid denna fördjupade utredning inte framkommit 

något som förändrar det förslag till inriktningsbeslut som nämnden beslutade om 

i april 2021. 

Ekonomiska överväganden 

De ekonomiska konsekvenserna av förslagen utreddes inför inriktningsbeslutet i 

april och finns bilagda till utredningen.   

Maria Assarsson 
Utbildningschef 

Lillemor Larsson 

Gymnasiechef 

Bilagor 

- Fördjupad utredning av efterfrågan och kapacitet avseende programutbud på 

Åva gymnasium, med tillhörande bilagor, daterad den 23 augusti 2021 

Expedieras 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Gymnasiechef och rektor Åva gymnasium Lillemor Larsson 

Kommunikationsstrateg Emma Karlsson 

Utredare Lena Lindegren 
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