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Inledning/bakgrund 

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, Utredning av efterfrågan och kapacitet avseende programutbud på Åva 

gymnasium.  

Sammanfattningsvis föreslog utredningen att följande förändringar bör genomföras i 

programutbudet på Åva gymnasium från och med läsåret 2022/23:  

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. 

 

Vid gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde den 19 april 2021 beslutade 

nämnden om följande:  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar 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.  

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att den fördjupade utredningen 

ska redovisas vid gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde i 

september 2021. 

Denna rapport redogör för hur arbetet fortskridit med att identifiera olika 

konsekvenser om förslaget går igenom och hur verksamheten arbetar med information 

och dialog med både personal och elever som berörs. Rapporten innehåller även ett 

avsnitt med aktuell statistik från den senaste antagningen till Åva gymnasium samt 

etableringsstatus efter olika program. I rapporten redogörs det också mer detaljerat för 

hur Åva gymnasium, om förslaget till förändrat programutbud beslutas i nämnden i 

september 2021, dels planerar för en utökning av teknikprogrammet men även för 
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möjligheten att det inom det individuella valet på vissa program ska gå att välja musik. 

Det har också framförts önskemål om ett fördjupande avsnitt om hur 

nordostkommunerna inom samverkansavtalet med Storsthlm gemensamt diskuterar 

utbudet av gymnasieprogram. Rapporten innehåller därför också ett avsnitt där detta 

redogörs för. 

De ekonomiska konsekvenserna av förslagen har utretts och finns som bilaga 4 till den 

första rapporten med förslag till inriktningsbeslut i april 2021. I rapporten från april 

återfinns också sådan statistik som hade betydelse för inriktningsbeslutet. 

Gemensam planering av utbud inom Storsthlm 

Sedan 2011 söker och mottas eleverna på lika villkor till samtliga gymnasieskolor i 

regionen, oavsett var eleven är folkbokförd. Nuvarande samverkansavtal gäller sedan 

2015 där länets kommuner tillsammans med Håbo kommun har tecknat avtal om 

gymnasieutbildning.  

Ett syfte med en gemensam gymnasieregion är att erbjuda Stockholmsregionens elever 

utbildning av hög kvalitet med fokus på fritt val, ökad måluppfyllelse och likvärdighet. I 

avtalet ingår också gemensamma programpriser på nationella program för att skapa 

likvärdiga förutsättningar mellan huvudmännen.  

Samarbetet syftar också till att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan, och att 

identifiera strategiskt viktiga utbildningar för regionen. Elevernas möjlighet att söka 

utbildning på lika villkor i hela regionen har inneburit att kommunerna och 

huvudmännen i allt högre utsträckning är kopplade till varandra. Alla ansvarar idag för 

att ge varandras ungdomar en gymnasieutbildning med hög kvalitet. När 

tillgängligheten till program och inriktningar ska vara hög i hela regionen, är 

planeringen av utbudet därmed inte längre en egen angelägenhet.   

Under våren 2019 tog den politiska styrgruppen för gymnasieregionen beslut om att 

Storsthlm ska fortsätta arbetet med att stödja en gemensam planering för 

gymnasieskolans utveckling i form av kluster sammansatta av kommuner utifrån 

elevernas pendlingsmönster. Planering i kommunklusterform syftar till att skapa en 

metod som gör planering och analys mer konkret och hanterbar så att 

gymnasieregionen kan möta kapacitetsbehoven på ett väl genomtänkt långsiktigt och 

resurseffektivt sätt. 
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I kommunkluster nordost ingår följande kommuner: Danderyd, Norrtälje, Täby, 

Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Enligt de senaste siffrorna1 rör sig 88 procent av 

eleverna till en skolkommun inom klustret. Attraktiviteten är hög i både Täby och 

Danderyd vilket medför en ökad efterfrågan på gymnasieplatser koncentrerad till just 

dessa två kommuner. Kommunerna inom klustret har en löpande dialog och 

samplanering avseende programutbud och platstillgång samt även programutbud i 

relation till arbetsmarknadens efterfrågan på relevant kompetens. Gemensamma 

ekonomiska utmaningar avseende infrastruktur och lokaler diskuteras också. Det är i 

detta sammanhang viktigt att även ha en dialog med fristående aktörer. Kommande 

prioriterade områden för dialog inom nordostklustret är: finansiering av lokaler, 

programfördelning samt kollektivtrafik. 

Ändringarna som föreslås, status och arbete framåt 

Den begränsning i kapacitet som finns på skolan innebär att om utbud av program eller 

antal klasser utökas så får det konsekvenser för redan befintligt utbud. Det finns en 

begränsning i den tekniska kapaciteten i befintliga lokaler. Utmaningen för 

huvudmannen och skolan ligger i att erbjuda de utbildningar som eleverna mest 

efterfrågar och att därutöver ha i åtanke vilket behov arbetsmarknaden har av 

yrkesutbildad personal. 

Barn- och fritidsprogrammet fasas ut och erbjuds inte längre på 
Åva gymnasium från läsår 2022/23 

Enligt inriktningsbeslutet som fattades av gymnasie- och näringslivsnämnden den 19 

april 2021 kommer barn- och fritidsprogrammet inte längre erbjudas på Åva 

gymnasium från och med läsår 2022/23.2 Ett sådant beslut får konsekvenser för både 

elever och personal, och nedan redovisas de åtgärder som har och kommer att vidtas 

för att informera och föra en dialog med berörd personal samt elever. I detta arbete har 

den process som tillämpas vid alla organisationsförändringar använts. 

                                                        
1 Denna statistik är från vårterminen 2021 
2 Redan påbörjade årskurs 2 och 3 får gå klart sin utbildning på Åva gymnasium. 
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En beskrivning av dialog och informationsinsatser för berörd personal 

Rektorn för Åva gymnasium har vid två tillfällen presenterat utredningens förslag i 

enlighet med 19 § i lagen om medbestämmande i arbetslivet3. I ett första steg som en 

information till personalen på skolan inför inriktningsbeslutet i april och i ett andra 

steg där mer information om förslaget till programfördjupning och profiler 

presenterades i juni tillsammans med resultatet av genomförda 

barnkonsekvensanalyser.  

Efter inriktningsbeslutet i april har också en riskdialog med ett verksamhetsperspektiv 

genomförts tillsammans med skyddsombudet på Åva. Risker som lyftes var bland annat 

en oro för att personal slutar samt osäkerhet om det går att hitta rätt kompetens till 

teknikprogrammet. Ledningen på Åva gymnasium arbetar med olika åtgärder för att 

motverka de risker som identifierats i denna dialog. Rekryteringar kommer att påbörjas 

i god tid inför nästkommande läsår för att säkerställa att rätt kompetenser finns på 

plats när läsåret 2022/23 börjar. Skolan har analyserat konsekvenser för tjänster om 

nämnden i september beslutar i enlighet med inriktningsförslaget. Denna analys visar 

att fyra tjänster berörs av utfasningen av barn- och fritidsprogrammet och en tjänst av 

att estetisk variant musik ersätts av lokal profil musik på 

samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och naturprogrammet. 

Om gymnasie- och näringslivsnämnden vid sammanträdet i september beslutar i 

enlighet med inriktningsbeslutet och barn- och fritidsprogrammet kommer att fasas ut 

från och med läsåret 2022/23, inleds ett fördjupat arbete tillsammans med berörd 

personal i enlighet med arbetsrättsligt regelverk och vedertagen praxis. Detta arbete 

initieras och leds av rektorn på Åva gymnasium, tillika gymnasiechef, tillsammans med 

representanter från HR.  

Barnkonsekvensanalyser 

Två separata fokussamtal har genomförts med ett urval av elever från dels barn- och 

fritidsprogrammet och dels teknikprogrammet i syfte att göra en barnkonsekvensanalys 

om förslagen i inriktningsbeslutet fastställs. Anteckningarna från samtalen finns som 

bilagor 1 och 2 till denna rapport. Sammanfattningsvis är eleverna på 

teknikprogrammet positiva till en utökning av programmet och till den 

programfördjupning som föreslås. Eleverna på barn- och fritidsprogrammet har 

invändningar och menar bland annat att förslaget innebär en nedläggning av ett 

program som möjliggjort för framförallt flickor med lite lägre betyg att läsa ett 

                                                        
3 Enligt 19 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) är arbetsgivaren skyldig att fortlöpande hålla 

arbetstagarorganisationerna informerade om hur verksamheten utvecklas och riktlinjerna för 

personalpolitiken. 
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nationellt program i Täby och framförallt på Åva gymnasium. Även här arbetar skolan 

med att bemöta och hantera elevernas olika frågor. 

En utökning av teknikprogrammet med en klass motsvarande 
32 elever  

Enligt inriktningsbeslutet är det en utökning på teknikprogrammet som föreslås om 

barn- och fritidsprogrammet fasas ut. Punkten 2.3 i delegationsordningen för 

gymnasie- och näringslivsnämnden anger att utbildningschef har 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.  

En arbetsgrupp på Åva gymnasium bestående av biträdande rektor och tre lärare i 

programlaget för teknikprogrammet har undersökt olika alternativ för hur en utökad 

dimensionering av programmet i sådana fall 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. Eleverna väljer profil till årskurs 

2. Se här även bifogad Bilaga 3 som är ett förslag till programplan för 

teknikprogrammet där dessa fördjupningar återfinns. 

 

Profil: Design och digital formgivning  

 Bild och form 1a2  

 Cad 2 (Computer aided design, CAD) 

 Digitalt skapande 

 Alternativkurser: Matematik 4 eller Designmodeller 

 

Alternativkurser: Fysik 2 eller Form, ljus och interiör (Teknik 

specialisering.) 

Profil: Arkitektur och miljö  

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DTEK%26courseCode%3DTEKTEK01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_TEKTEK01
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 Hållbart samhällsbyggande 

 Arkitekturhus 

 Alternativkurser: Matematik 4 eller Designmodeller 

 

Alternativkurser: Fysik 2 eller Form, ljus och interiör (Teknik- 

specialisering.) 

 

     Några kommentarer om profilerna: 

● Det är tydlig skillnad mellan profilerna. I profilen “Arkitektur och miljö” ingår 

kurserna Hållbart samhällsbyggande och Arkitekturhus. Miljö- och 

hållbarhetsperspektivet betonas starkt i båda kurserna. 

 

● På profilen “Design och digital formgivning”, ligger fokus på design med 

digitala verktyg. Kurserna Cad 2 (computer aided design) och Digitalt 

skapande är helt i digital miljö. Kursen Bild och form ger eleverna möjlighet till 

skapande i nya och traditionella material, metoder och medier. 

  

● Designmodeller är en alternativkurs till Matematik 4 på båda profilerna och 

läses på en termin under våren. Kursen passar mot båda profilerna då design 

ska ske med hänsyn till miljö och återanvändning. 

● Teknik - specialisering: Form, ljus och interiör läses på helår och är en 

teknikspecialiseringskurs med fokus på ljusdesign. Det handlar om gestaltning 

och teknisk planering av ljus både inomhus- och utomhusmiljö. Effektiv 

energianvändning och miljövänliga material är centralt ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Utformning av ljus och belysning har också betydelse för 

att bostadsområden ska upplevas trygga, vilket är en viktig del i att skapa ett 

socialt hållbart samhälle. 

 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DTEK%26courseCode%3DTEKTEK01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_TEKTEK01
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Naturvetenskapsprogrammet med den särskilda varianten 
musik upphör – ersätts av musikprofil på fler 
högskoleförberedande program 

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. Musik i skolan är inte minst en viktig traditions- och 

kulturbärare. 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.  

 

Hur går antagningen till? 

● Eleverna söker in till program via den vanliga antagningen. 

● Antagningsprov till profilen, instrument eller sång, genomförs på våren. 

● Antal platser per årskurs: 12-14 elever, totalt 36-42, 2 band/årskurs, 1 - 3 

elever/instrument. 

● Eleverna som väljer musikprofilen använder sina 200 poäng individuellt val 

under tre år.  

● Eleven ska ha goda spelfärdigheter på sitt instrument och/eller sång.  

 

Ny statistik  

Inledande kommentar till avsnittet 

I rapporten som utgjorde grund för inriktningsbeslutet i april 2021, presenterades en 

mängd olika data kring bland annat historiska sökmönster, kapacitet och utbud urval 

skolor inom nordostklustret samt befolkningsprognoser. Efter april 2021 har det 

tillkommit viss ny data som redogörs för nedan. Det handlar dels om den slutliga 

antagningen inför nyss påbörjat läsår 2021/22 samt en ny yrkesprognos från 
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Arbetsförmedlingen. Därutöver redovisas även en sammanställning av etableringsgrad 

efter olika program, som inte är ny statistik, men som saknades i den förra rapporten. 

Antagning till Åva gymnasium hösten 2021  

En analys av den slutliga antagningen4 till läsår 2021/22 visar att för inriktningen 

design- och produktutveckling har antagningsgränsen inför läsåret 2021/22 ökat med 

15 poäng från 262,5 till 277,5. För inriktningen informations- och medieteknik är 

ökningen 10 poäng från 255 till 265 poäng, medan antagningsgränsen för 

teknikvetenskap är oförändrat hög på 285 poäng. Till samtliga inriktningar inom 

teknikprogrammet är det 40 eller fler reserver5, totalt 125. Antagningssiffrorna visar 

också att på teknikprogrammets inriktning design- och produktutveckling är 13 av de 

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

inriktningen teknikvetenskap är det 5 flickor av totalt 32 elever, medan det inte är 

några antagna flickor till inriktningen informations- och medieteknik. 

Ekonomiprogrammet är fortsatt populärt även i år där antagningsgränsen har ökat 

med tio poäng till 260 poäng och där 94 elever står som reserver. Även 

samhällsvetenskapsprogrammet är populärt bland eleverna och antagningsgränsen har 

ökat med fem poäng till 252,5 poäng och hade vid den slutliga antagningen över 100 

reserver. Antagningsgränsen till naturvetenskapsprogrammet är 277,5 poäng och 28 

elever står som reserver till det programmet. Till naturvetenskapsprogrammet med den 

särskilda varianten musik, är det sex elever som antagits och inga reserver. 

Antagningsgränsen har sjunkit jämfört med läsåret innan.  

När det gäller antagningspoängen till vård- och omsorgsprogrammet samt till 

restaurang- och livsmedelsprogrammet är den något lägre än föregående år, medan 

antal reserver har ökat något på båda programmen. I år är antagningsgränsen till vård- 

och omsorgsprogrammet 200 poäng med 10 reserver och till restaurang- och 

livsmedelsprogrammet 187,5 poäng med 11 reserver. När det gäller barn- och 

fritidsprogrammet är årets antagningsgräns 202,5 poäng vilket något högre än 

föregående år och även antalet reserver har ökat något till 18 reserver i dagsläget. På 

barn- och fritidsprogrammet är det en vecka in på terminen 4 pojkar och 19 flickor, 

restaurang- och livsmedelsprogrammet 16 pojkar och 9 flickor och på vård- och 

                                                        
4 Denna statistik är från augusti 2021. De första två-tre veckorna i årskurs 1 är det vanligtvis ganska så stor 

rörlighet på eleverna som flyttar mellan program och skolor då de kommer in på program och skolor som 

de står som reserver till. 
5 Samma elev kan stå som reserv på flera program vilket innebär att det inte nödvändigtvis handlar om 
unika elever. 
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omsorgsprogrammet 5 pojkar och 19 flickor. El- och energiprogrammet fortsätter att 

vara populärt med 28 reserver och attraherar nästan uteslutande pojkar. 

Vid en undersökning av antagningen till barn- och fritidsprogrammet i övriga 

kommuner inom Nordostklustret går det att se en minskad efterfrågan till de 

gymnasieskolor som erbjuder någon av inriktningarna inom programmet.6 Endast de 

två inriktningar som erbjuds i Täby på Åva gymnasium och Tibble gymnasium fyller 

sina platser inför läsåret 2021/22. 

 

Barn- och fritidsprogrammet 

gymnasieskolor i 

Nordostklustret 

Antagningsgräns Antal 

platser 

Lediga 

platser 

Åva gymnasium (kommunal) 202,5 24 0 

Tibble (fristående) 235,5 32 0 

Vallentuna Lärling (kommunal) 0 10 4 

Rodengymnasiet i Norrtälje 

(kommunal) 0 28 23 

Carl Wahren gymnasium i 

Norrtälje (fristående) 0 20 19 

 

Etableringsstatus ett år efter gymnasieexamen 

Statistiken nedan visar etableringsstatus för de ungdomar som slutförde sin 

gymnasieutbildning med gymnasieexamen från ett nationellt program efter läsåret 

2016/17.7 

Ungdomars etableringsstatus efter gymnasiet skiljer sig åt markant beroende på vilket 

gymnasieprogram en ungdom har gått. Av de yrkesprogram som i dagsläget erbjuds på 

Åva gymnasium är det högst etableringsstatus efter vård- och omsorgsprogrammet och 

lägst efter barn- och fritidsprogrammet. Detta gäller både när det gäller etablering på 

arbetsmarknaden och högskolestudier. När det gäller de högskoleförberande 
                                                        
6 Se bild 11 i rapporten från april vilka inriktningar som finns på de olika skolorna i klustret. 

7 Storsthlm:s rapport Gymnasiebehovet 2021 Trender och kunskap om Stockholms läns gymnasieregion, 

sid 48 f. 
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programmen är det betydligt fler som fortsätter i högre studier, än som har en 

etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år efter gymnasiet.  Av de elever som 

lämnar det naturvetenskapliga programmet är det 64 procent av eleverna som går 

vidare till högre studier, och för teknikprogrammet 53 procent av eleverna.  
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Efterfrågan vissa yrkesmöjligheter enligt nationell statistik 

Den 29 juni 2021 publicerade Arbetsförmedlingen ny statistik om prognoser av 

framtidsutsikter för olika yrken8. Nedan följer ett urval av prognoser till arbete efter ett 

yrkesprogram på Åva gymnasium. 

Efterfrågan barnskötare enligt nationella statistik 

Vid tidigare prognoser9 har utsikterna för barnskötare att få jobb efter utbildningen 

varit goda, men i den senaste rapporten har detta förändrats.  

Det finns cirka 98 300 anställda barnskötare i Sverige, varav cirka 90 procent är 

kvinnor och 10 procent är män. 

Arbetsförmedlingen bedömer nu att det kommer vara konkurrens om jobben som 

barnskötare under det närmaste året. Det innebär att möjligheterna till arbete i 

genomsnitt kommer att vara små men variera beroende på till exempel utbildning och 

erfarenhet. Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till 

arbete som barnskötare kommer vara små. 

Den vanligaste vägen till ett yrke som barnskötare är via barn- och fritidsprogrammet 

och för de elever som har högskolebehörighet är det sedan möjligt att studera vidare till 

förskollärare. Det samhällsvetenskapliga programmet är också en vanlig bakgrund för 

den som söker sig till förskolläraryrket.  

Efterfrågan undersköterskor enligt nationell statistik 

När det gäller undersköterskor visar Arbetsförmedlingens senaste prognos att det 

kommer vara en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Det finns cirka 139 900 

anställda undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende i Sverige, varav cirka 91 

procent är kvinnor och 9 procent är män. 

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben 

som undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende under det närmaste året. Det 

innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha 

mycket stora möjligheter till arbete. Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen 

                                                        
8 Via dessa länkar finns pressmeddelandet om nya prognoserna för 2021-2026 samt länk till söktjänsten 
över prognos olika yrken: Ny prognos: här finns jobben 2026 (arbetsformedlingen.se).  
Hitta yrkesprognoser - Yrkesområden (arbetsformedlingen.se) 
 
9 I Arbetsförmedlingens rapport: Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt var prognosen 
på ett års sikt att barnskötare har goda möjligheter till arbete. Även på fem års sikt bedömde 
Arbetsförmedlingen att barnskötare har goda möjligheter till arbete.  
 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=5F7B2437BB2A75E9
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farbetsformedlingen.se%2Ffor-arbetssokande%2Fyrken-och-framtid%2Fhitta-yrkesprognoser%2Fyrkesomraden&data=04%7C01%7Clena.lindegren%40taby.se%7C34748db4cdfb48d548f208d962dfff4e%7C705476787eab44eeb29d6f8deee7b86a%7C0%7C0%7C637649537355636914%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I%2BZWuIPPIILh%2B7VI4rV9nk5zV%2B8L6f8E%2BP5DG2QCTKc%3D&reserved=0
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att möjligheterna till arbete som undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende 

kommer vara mycket stora. 

Det finns också cirka 49 400 anställda undersköterskor på vårdavdelning och 

mottagning i Sverige, varav cirka 92 procent är kvinnor och 8 procent är män. 

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben 

som undersköterskor på vårdavdelning och mottagning under det närmaste året. Det 

innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha 

mycket stora möjligheter till arbete. Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen 

att möjligheterna till arbete som undersköterskor på vårdavdelning och mottagning 

kommer vara mycket stora. 

Restaurang- och köksbiträden m.fl. enligt nationell statistik 

Det finns cirka 74 100 anställda restaurang och köksbiträden i Sverige, varav cirka 61 

procent är kvinnor och 39 procent är män. 

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som 

restaurang- och köksbiträden under det närmaste året. Det innebär att personer som 

har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete. 

Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete som 

restaurang- och köksbiträden kommer vara stora. 

Kockar och kallskänkor enligt nationell statistik 

Det finns cirka 44 800 anställda kockar och kallskänkor i Sverige, varav cirka 50 

procent är kvinnor och 50 procent är män. 

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som 

kockar och kallskänkor under det närmaste året. Det innebär att personer som har den 

utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete. 

På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen däremot att det kommer vara mycket liten 

konkurrens om jobben som kockar och kallskänkor. Det innebär att möjligheterna till 

arbete kommer att vara mycket stora. 

 

Sammanfattande kommentarer  

Den begränsning i kapacitet som finns på Åva gymnasium innebär att om utbud av 

program eller antal klasser utökas så får det konsekvenser för redan befintligt utbud. I 
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inriktningsbeslutet i april föreslogs att det ska ske en utfasning av barn- och 

fritidsprogrammet från och med läsår 2022/23. Barn- och fritidsprogrammet och vård- 

och omsorgsprogrammet har liknande antagningsgränser inför läsår 2021/22, medan 

det är några fler reserver till barn- och fritidsprogrammet. Till restaurang- och 

livsmedelsprogrammet är antagningsgränsen något lägre, medan antalet reserver har 

fördubblats jämfört med föregående år. När det gäller etableringsgraden på 

arbetsmarknaden visar statistiken att av de yrkesprogram som erbjuds på Åva, både 

när det gäller etablering på arbetsmarknaden och högskolestudier, är andelen högst 

efter vård- och omsorgsprogrammet och lägst efter barn- och fritidsprogrammet. Den 

nya prognosrapporten från Arbetsförmedlingen visar också att efterfrågan på 

barnskötare har minskat och att prognosen är att det inom både ett och fem år kommer 

att vara konkurrens om jobben. Medan prognoserna för undersköterskor och personal 

inom restaurang är att de har stora eller mycket stora möjligheter till anställning inom 

sitt yrke. Bedömningen kvarstår därför att det är ett korrekt beslut att barn- och 

fritidsprogrammet ska fasas ut från och med läsår 2022/23.  

Ledningen på Åva gymnasium har sedan nämndens sammanträde i april informerat 

skolans personal om inriktningsbeslutet och genomfört en riskdialog med berörd 

personal. Barnkonsekvensanalyser har också genomförts med ett urval elever. Om 

gymnasie- och näringslivsnämnden vid sammanträdet i september beslutar i enlighet 

med inriktningsbeslutet och barn- och fritidsprogrammet kommer att fasas ut från och 

med läsåret 2022/23, inleds ett fördjupat arbete tillsammans med berörd personal i 

enlighet med arbetsrättsligt regelverk och vedertagen praxis. 

I denna rapport har den senaste antagningsstatistiken analyserats och redogjorts för 

och det är tydligt att teknikprogrammet fortsätter att vara populärt och i högre grad nu 

attraherar flickor. Det har inte framkommit någon annan information som indikerar att 

det inte skulle vara rätt väg att gå att föreslå en utökning av just teknikprogrammet. 

Den programfördjupning som föreslås inom en av inriktningarna ger en fördjupad 

möjlighet till ett flertal kurser bland annat inom miljö och hållbarhet. Fördjupningarna 

erbjuds även inom den inriktning som flest flickor söker sig till.  

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. För att inte tappa den 

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

och studier vill skolan istället för den estetiska varianten musik på 

naturvetenskapsprogrammet, erbjuda en musikprofil på naturvetenskaps-, 

samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammen.  
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Bilagor: 

1. Barnkonsekvensanalys elever barn- och fritidsprogrammet Åva gymnasium. 

2. Barnkonsekvensanalys elever teknikprogrammet Åva gymnasium. 

3. Förslag till programplan för teknikprogrammet från och med läsår 2022/23. 

4. Utredning av efterfrågan och kapacitet avseende programutbud på Åva 

gymnasium, med bilagor, daterad den 16 april 2021. 
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