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Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/15 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa utbudet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan årskurs 1 i Uppsala kommun 
läsåret 2014/15 enligt förslag 
 
att fastställa principer för utbud och antagning till gymnasieskolan i Uppsala enligt förslag 
 
att uppdra till kontoret att återkomma med förslag om lärlingsutbildning 
 
Ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar, i egenskap av styrelse för skolan, för 
vilket utbud den kommunala gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Uppsala ska erbjuda. 
Via avtal med styrelsen för vård och bildning konfirmeras utbudet och fastställs vilka uppdrag 
i övrigt som ska ingå i uppdraget.  
 
Nämnden ska vid sitt utbudsbeslut utgå från de av staten fastställda nationella programmen 
och dess inriktningar, samt eventuellt beviljade särskilda varianter och riksrekryterande 
utbildningar 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 
samverkansavtal, och de fristående gymnasieskolornas utbud ska vägas in. 
 
Förslag till utbud för gymnasie- och gymnasiesärskolan inför läsåret 2014/15 finns som 
bilaga 1. Förslaget utgår från det i april 2013 fastställda utbudet för läsåret 2013/14 och 
synpunkter på förslaget har lämnats från Vård och bildning. Kontoret har med hänsyn till 
arbetsmarknadens långsiktiga behov av arbetskraftsförsörjning och de årets sökandes 
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önskemål om utbildning tillfört vissa inriktningar som inte finns med i Vård och bildnings 
förslag. Dessa inriktningar är: 
Byggprogrammet  Mark och anläggning 
Fordonsprogrammet  Karosseri och lackering 
   Lastbil och mobila maskiner 
Hantverksprogrammet  Övriga hantverk 
Naturbruksprogrammet  Trädgård 
   Skog/Naturguide 
   Kombination med naturvetenskap 
VVS och fastighetsprogrammet Fastighet 
 
Beträffande lärlingsutbildning finns idag inget färdigt förslag till utbud, men kontoret räknar 
med att senare återkomma med förslag och föreslår därför att denna del behandlas senare. 
 
Kontoret föreslår att utbudsorganisation för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan fastställs 
enligt framlagt förslag.  
 
Nämnden fastställde vid sitt utbudsbeslut i juni 2011 olika principer som ska styra utbud, 
antagning mm till gymnasieskolan. Dessa principbeslut har av kontoret redigerats utifrån 
ändrade omvärldsförutsättningar, bl.a. föreslås att beslut om dimensionering och förändring 
av utbud delegeras till nämndens arbetsutskott. Förslaget bifogas som bilaga 2. 
 
Utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv ger förslaget likvärdiga villkor, då inga 
begränsningar föreslås beträffande dimensioneringen till olika program i gymnasieskolan och 
ett brett utbud föreslås, utifrån förväntade val. Delaktigheten och inflytandet tryggas också 
genom att antagning på elevens förstahandsval är grundläggande för kommande antagning.  
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
 
 
 
 



Bilaga 1 Dnr UAN-2013-0317

Utbud gymnasieskolan årskurs 1 läsåret 2014/15
Kommentarer AU 20130604
x markerar erbjudande om program respektive inriktning
L markerar att lärlingsutbildning erbjuds
Nationellt godkända elitidrottsutbildning i flera idrotter, riksidrottsgymnasium i golf och lokal idrottsprofil
placeras på Celsiusskolan
Estetisk variant erbjuds på Lundellska skolan inom ramen för Ekonomi-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetensk
programmet och Celsiusskolan inom ramen för samhällsvetenskapsprogrammet

Program och inriktningar Vård&
Bildning

Barn- och fritidsprogrammet x  
Fritid och hälsa x
Pedagogiskt arbete x
Socialt arbete x

Bygg- och anläggningsprogrammet x
Anläggningsfordon x
Husbyggnad x
Mark och anläggning x
Måleri x
Plåtslageri x

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

Fordons- och transportprogrammet x
Godshantering
Karosseri och lackering x L
Lastbil och mobila maskiner x
Personbil x
Transport x

Flygtekniker x
Riksrekrytering L

Handels- och administrationsprogrammet x
Administrativ service x
Handel och service

Hantverksprogrammet x
Finsnickeri x
Florist
Frisör x
Textil design x
Stylist x
Övriga hantverk L
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Program och inriktning V&B

Hotell- och turismprogrammet x
Hotell och konferens x
Turism och resor x

Industritekniska programmet
Driftsäkerhet och underhållsteknik
Processteknik
Produkt och maskinteknik
Svetsteknik

Naturbruksprogrammet x
Djur x
Lantbruk x
Skog x  
Trädgård x
Djur/Häst x
Skog/Naturguide x
Kombination med naturvetenskap x

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

VVS- och fastighetsprogrammet x
Fastighet x L
Kyl- och värmepumpteknik
Ventilationsteknik
VVS x

Vård- och omsorgsprogrammet x
(Inga nationella inriktningar)

Ekonomiprogrammet x
Juridik x
Ekonomi x

Estetiska programmet x
Bild och formgivning x
Dans x
Estetik och media x
Musik x
Teater x
Spetsestet Startas om godkännande ges av skolverket

Humanistiska programmet x
Kultur x
Språk x
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Naturvetenskapsprogrammet x
Naturvetenskap x
Naturvetenskap och samhälle x

Riksrekrytering spetsutbildning bioteknik x

Skola/Huvudman V&B

Samhällsvetenskapsprogrammet x
Beteendevetenskap x
Medier, information och kommunikation x
Samhällsvetenskap x

Teknikprogrammet x
Design och produktutveckling x
Informations- och medieteknik x
Produktionsteknik
Samhällsbyggande och miljö
Teknikvetenskap x

Introduktionsprogram x
Preparandutbildning x
Programinriktat individuellt val x
Yrkesintroduktion x  
Individuellt alternativ x
Språkintroduktion x

IB (International Baccalaureate) x

Utbud gymnasiesärskolan årskurs 1 läsåret 2014/15

Program Vård&
Bildning  

Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet för hantverk och produktion
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för samhälle, natur och språk
Programmet för skog, mark och djuk
Individuellt program
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Principer för utbud och antagning till gymnasieskolan i Uppsala 
kommun 
[Fastställda av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013-06-12] 
 
Utbud 

- Gymnasieskolans utbud i form av nationella program och inriktningar, särskilda 
varianter och introduktionsprogram och däri ingående lärlingsutbildningar, liksom 
gymnasiesärskolans utbud fastställs av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
(UAN). Detta sker i samband med fastställande av uppdragsplan i juni månad året före 
läsårsstart.  

- Förändringar i utbud beslutas av UAN. 
- Det utbud som fastställs av UAN ska genomföras av de kommunala 

gymnasieskolorna. Utnyttjande av underentreprenörer får förekomma. UAN kan i sina 
uppdrag om utförande av utbildning ange att underentreprenör ska utnyttjas. 

- När samma nationella program genomförs på flera skolor ska upplägget av årskurs 1 
samordnas för att underlätta byte mellan skolor. 

- UAN har rätt att placera utbildning hos producent. 
- Överenskommelse om utbud fastställs i internt avtal mellan UAN och Styrelsen för 

vård och bildning (SVB). 
- UAN tar efter ansökan från producent ställning till om kommunal garanti för 

genomförande av utbildning med få sökande ska ges.  
 
Samverkansavtal 
- UAN fattar beslut om samverkansavtal med andra kommuner om 

gymnasieutbildningar. 
- Av UAN gjorda överenskommelser i samverkansavtal om utbud eller annan 

överenskommelse, liksom överenskommelser om annan utbildningssamverkan t.ex. 
inom college, gäller för skolorna i tillämpliga delar. 

 
Antagning 
- Antagning ska ske genom val av program och skola med betyg som urvalsgrund 
- Elevernas förstahandsval ska så långt möjligt mötas.  
- Val får ske direkt till inriktningarna inom hantverksprogrammet, estetiska 

programmet, naturbruksprogrammet och industriprogrammet. För övriga program görs 
inriktningsvalet till årskurs 2. Inför årskurs 1 gör de sökande ett preliminärt 
inriktningsval, vilket kan ändras inför årskurs 2.  
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- Berörd rektor beslutar om val och ansökan ska ske direkt till inriktningarna på berörda 
program (hantverksprogrammet, estetiska programmet, naturbruksprogrammet och 
industriprogrammet). 

- UAN har rätt att placera elev hos SVB. 
- Sista ansökningsdag till gymnasieskolan i Uppsala är 15 februari. 
- Sista dag för omval till gymnasieskolan i Uppsala är 15 maj. 
- Sökande till programinriktat individuellt val (IMPRO) tas emot i mån av plats, 

innebärande att ingen IMPRO-elev har företräde framför sökande som är behörig till 
nationellt program.  

- I enlighet med 7 kap. 3 § gymnasieförordningen avsätts ett begränsat antal platser för 
s.k. fri kvot. 

- Handläggare vid antagningsenheten är delegat vid beslut om antagning utifrån frikvot. 
- I enlighet med 7 kap. 5 § gymnasieförordningen vid urval till estetiska programmet får 

hänsyn tas till, förutom betyg, färdighetsprov. 
- Berörd rektor beslutar om färdighetsprov ska användas, samt fastställer meritvärde för 

färdighetsprov.  
 
Riktlinjer för undantag från krav på behörighet i engelska (Skollagen 16 kap. 32 §): 
- Rektor för kommunal gymnasieskola beslutar på delegation från UAN om vilka 

utbildningar de tar emot sökande till i enlighet med skollagen 16 kap. 32 §.  
- Varje ansökan ska handläggas individuellt. 
- Eleven ansöker om dispens. Särskild blankett för ansökan finns hos 

gymnasieantagningen. 
- Rektor på avlämnande skola intygar att eleven uppfyller kriterierna i skollagen 16 kap. 

32 §, som innefattar en bedömning om att eleven har förutsättningar att klara studierna 
på det sökta programmet. 

- Mottagande rektor på gymnasieskolan godkänner dispens alternativt avslår med 
motivering och meddelar beslutet till gymnasieantagningen. 

- Urval sker enligt samma regler som för nationellt program, dvs. betyg från 
grundskolan. 

- Antagning görs av gymnasieantagningen i Uppsala. 
 
Placering på skola 

Affärsområdeschef/skolchef gymnasieskola inom Vård & bildning beslutar på 
delegation från UAN om placering på skola av överenskommet utbud i 
gymnasieskolan med beaktande av följande principer: 

- placering på skola av de av nämnden ansökta riksrekryterande utbildningarna och 
särskilda varianterna ska ske efter godkännande av UAN och utifrån av skolverket 
fattat beslut om skolplacering. 

- de av nämnden beslutade satsningarna på idrottsutbildningar på elitnivå och på lokal 
nivå ska placeras på Celsiusskolan. Placering av idrottsutbildningarna på 
Celsiusskolan ska ske före placering av annan utbildning på skolan. För elev på annan 
skola kan samordning ske med Celsiusskolan om idrottsdelen i utbildningen.  
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Dimensionering och beslut om förändring av utbudet 
Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott delegeras att besluta om 
förändringar i utbudet och dimensionering av utbudet 
 

Anmälan Introduktionsprogram 
- Anmälan till språkintroduktion inom ramen för introduktionsprogram görs till rektor 

med ansvar för Centrum för introduktion i skolan för nyanlända invandrarelever (Cis). 
- Antagningsenheten har ansvaret för att handlägga ”antagningen” från Cis. 
- För IMPRE, IMYRK och IMIND beslutar rektor ”antagning”, medan 

gymnasieantagningen beslutar om ”antagning” till IMPRO. Antagningsenheten 
ansvarar för anmälan och verkställighet av beslut. 

- Uppsala kommuns informations- och uppföljningsansvar är ansvarig för att följa upp 
de elever som inte söker gymnasieskola, inte väljer att gå kvar i grundskola ett 
ytterligare år eller som i övrigt faller under kommunens informations- och 
uppföljningsansvar enligt skollagen.  
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