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Utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  enligt förslag fastställa utbudet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan årskurs 1 

läsåret 2017/18 
 
 
Ärendet 
Utbildningsnämnden ansvarar, i egenskap av huvudman för skolan, för vilket utbud den 
kommunala gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Uppsala ska erbjuda.  
 
Nämnden ska vid sitt utbudsbeslut utgå från de av staten fastställda nationella programmen 
och dess inriktningar, samt eventuellt beviljade särskilda varianter och riksrekryterande ut-
bildningar därutöver. Vid sitt beslut ska nämnden ta hänsyn till samhällets behov av högre 
utbildning, arbetsmarknadens långsiktiga behov av arbetskraftsförsörjning och de sökandes 
önskemål om utbildning. Även överenskommelser med andra kommuner, via samverkansav-
tal, och de fristående gymnasieskolornas utbud ska vägas in. 
 
Förslag till utbud för gymnasie- och gymnasiesärskolan inför läsåret 2017/18 finns som bi-
laga 1. Förslaget utgår från det i november 2016 slutligt fastställda utbudet för läsåret 
2017/18 och i samverkan med den kommunala gymnasieskolan. Utifrån elevernas första 
sökomgång som avslutades 15 februari 2017 har en analys av sökbilden genomförts som visar 
att följande förändringar är nödvändiga inför läsåret 17/18.  
 
Förändringarna rör lärlingsutbildningarna och innebär att el- och energiprogrammet inriktning 
dator- och kommunikationsteknik lärling, handels- och administrationsprogrammet inriktning 
administrativ service lärling, hantverkprogrammet lärling, hotell- och turismprogrammet in-
riktning turism- och resor lärling och VVS- och fastighetsprogrammets inriktningar fastighet 
lärling tas bort ur utbudet. 
 
Förändringarna beror på enstaka eller inga sökanden eller svårighet att hitta rätt lärarkompe-
tens. 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: utbildningsförvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



2 (6) 
 

Då vi har få eller inga sökanden till programinriktat individuellt val så tas det också bort ur 
utbudet. Denna elevgrupp har hjälper vi inom ramen för yrkesintroduktion. 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbudsorganisationen för gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan fastställs enligt framlagt förslag. 
 
Konsekvenser för elever 
Utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv ger förslaget likvärdiga villkor då inga begränsning-
ar föreslås beträffande dimensioneringen till olika program i gymnasieskolan och då ett brett 
utbud föreslås utifrån förväntade val. En viss begränsning finns genom att vissa inriktningar 
som haft få eller inga önskemål de senaste åren inte finns med i utbudet. Genom tydlighet i 
vad som inte erbjuds kan elever som har önskemål om dessa inriktningar söka sig till en skola 
eller huvudman som erbjuder dessa och konkurrera om platser till utbildningen som första-
handssökande. Finns efterfrågan från elever inför inriktningsvalet till årskurs 2 kan de kom-
munala skolorna efter samråd med gymnasiechefen erbjuda dessa inriktningar. Delaktigheten 
och inflytandet tryggas genom att antagning på elevens förstahandsval är grundläggande för 
antagningen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser.   
 
Utbildningsförvaltningen  
 
 
Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 
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Bilaga 1 
 
Utbud för kommunala gymnasieskolor årskurs 1 läsåret 2016/17 
Kommentarer 

    X markerar erbjudande om program respektive inriktning 
   L markerar att lärlingsutbildning erbjuds 

    
Nationellt godkända elitidrottsutbildning i flera idrotter, riksidrottsgymnasium i golf och amerikansk fotboll  

samt lokal idrottsprofil placeras på Celsiusskolan 
   

Estetisk variant musik erbjuds på Lundellska skolan inom ramen för Ekonomi-, Naturvetenskaps- och 
 

Samhällsvetenskapsprogrammet  
    

Särskild variant speldesign och serieteckning erbjuds på GUC inom ramen för det estetiska programmet 
 

     
Program  inriktningar Skolförlagd  Lärling  
Barn- och fritidsprogrammet       
  Fritid och hälsa   L 
  Pedagogiskt arbete X L 
  Socialt arbete     
        
Bygg- och anläggningsprogram-
met       
  Anläggningsfordon  X   
  Husbyggnad X L 
  Mark och anläggning 

 
L 

  Måleri X L 
  Plåtslageri X 

         

El- och energiprogrammet       
  Automation     
  Dator- och kommunikationsteknik   
  Elteknik X   
  Energiteknik   

         
Fordons- och transportpro-
grammet       
  Godshantering 

    Karosseri och lackering 
 

L 
  Lastbil och mobila maskiner 

 
L 

  Personbil X L 
  Transport     
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Flygtekniker       
Riksrekrytering 

 
  

         

Handels- och administrationsprogrammet     
  Administrativ service   
  Handel och service X L 
        

Hantverksprogrammet       
  Finsnickeri 

    Florist     
  Frisör     
  Textil design 

    Stylist     
  Övriga hantverk   
        

Hotell- och turismprogrammet       
  Hotell och konferens X L 
  Turism och resor   
        

Industritekniska programmet    
 Driftsäkerhet och underhållsteknik   
 Processteknik   
 Produkt och maskinteknik   
 Svetsteknik   
    

Naturbruksprogrammet       
  Djur X   
  Lantbruk X   
  Skog X   
  Trädgård   

   Kombination med naturvetenskap 
 

  
  

  
  

Restaurang- och livsmedelsprogrammet     
  Bageri och konditori X L 
  Kök och servering X L 
   Färskvaror, delikatess och catering   L  

VVS- och fastighetsprogrammet       
  Fastighet   
  Kyl- och värmepumpteknik    
  Ventilationsteknik    
  VVS X  
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Vård- och omsorgsprogrammet    X  L 
  (Inga nationella inriktningar) 

 
  

        

Ekonomiprogrammet       
  Juridik X   
  Ekonomi X   
        

Estetiska programmet       
  Bild och formgivning X   
  Dans     
  Estetik och media X   
  Musik X   
  Teater     
        

Humanistiska programmet       
  Kultur X   
  Språk X   
        

Naturvetenskapsprogrammet       
  Naturvetenskap X   
  Naturvetenskap och samhälle X   
        

Samhällsvetenskapsprogrammet 
  

  

  Beteendevetenskap X   

  
Medier, information och kommu-
nikation X   

  Samhällsvetenskap X   
        

Teknikprogrammet       
  Design och produktutveckling X   
  Informations- och medieteknik X   
  Produktionsteknik     
  Samhällsbyggande och miljö     
  Teknikvetenskap X   
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Introduktionsprogram       
  Preparandutbildning X   
  Programinriktat individuellt val   
  Yrkesintroduktion X   
  Individuellt alternativ X   
  Språkintroduktion X   
        

IB (International Baccalaureate) 
  

  
        
Fjärde tekniskt år 

  
  

        

     
     
     Utbud gymnasiesärskolan årskurs 1 läsåret 
2016/17 

   Program 
    Programmet för administration, handel och varuhantering x 

  Programmet för estetiska verksamhe ter 
 

x 
  Programmet för fastighet, anläggning och byggnation x 
  Programmet för fordonsvård och godshantering x 
  Programmet för hotell, restaurang och bageri x 
  Programmet för hälsa, vård och omsorg 

 
x 

  Programmet för skog, mark och djur 
 

x 
  Individuellt program 

 
x 

  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


