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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2018-10-17

Elevstatistik per den 15 september 2018

Ärendet
Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds en 
gymnasieutbildning av god kvalitet. Kommunen kan erbjuda utbildning som den 
själv anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller ett 
landsting enligt samverkansavtal med kommunen eller landstinget. 

En fristående gymnasieskola som anordnar ett nationellt program får anordna 
preparandutbildning, individuellt alternativ och språkintroduktion. En fristående 
gymnasieskola som anordnar ett yrkesprogram får anordna programinriktat 
individuellt val som är inriktat mot yrkesprogrammet samt yrkesintroduktion. 

Utbildningen i gymnasiesärskolan består av nationella och individuella program. I 
Täby erbjuds det individuella programmet. 

Kommunerna ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning på grundläggande 
nivå, gymnasial nivå och för svenska för invandrare.

Det fanns per 15 september 2018 sammanlagt 2854 gymnasieelever 
folkbokförda i Täby kommun. 16,5 procent (474) av eleverna folkbokförda i 
kommunen studerar på Åva gymnasium, vilket är en lägre andel jämfört med 
vårterminen 2017. Totalt studerar 1243 elever på Åva gymnasium.

59 procent av eleverna studerar vid någon av de gymnasieskolor som är belägna 
i kommunen, 21 procent studerar på övriga skolor inom Nordostkommunerna och 
20 procent studerar vid någon av gymnasieskolorna utanför 
Nordostkommunerna. 

Det finns totalt 29 gymnasiesärskoleelever folkbokförda i Täby kommun varav 21 
av dessa studerar hos annan utbildningsanordnare utanför kommunen. Täby 
gymnasiesärskola har 30 elever och på Täby Lärvux studerar 60 elever.
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Elevantalet inom utbildningen i Svenska för invandrare har ökat kraftigt sedan 
vårterminen och uppgår per 15 september till 352 elever.

Andelen Täbyfolkbokförda elever inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå 
fortsätter att minska och uppgår nu till 81.

Antalet Täbyfolkbokförda studerande inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå 
uppgår till 593, att jämföra med 521 för höstterminen 2017. 

Förslag till beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner rapporten.

Patrik Forshage
Utbildningschef
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