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Utbildningsnämnden 

Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasie
skolorna 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att revidera gymnasieskolans utbud inför gymnasievalet i maj 2015 enligt föredragningen i 
ärendet, och 

att uppdra til l förvaltningen att informera de elever som i preliminärvalet i februari 2015 sökt 
de utbildningar som beslutas utgå ur gymnasieutbudet för läsåret 2015/2016. 

Det totala antalet elever som antagits ti l l gymnasieskolans åk 1 mellan åren 2010 till 2014 har 
minskat från 3 968 år 2010 til l 3 251 under 2014. Andelen antagna på yrkesprogrammen har 
minskat från 30,25 procent til l 20,18 procent under samma tidsperiod (för elever folkbokförda 
i Uppsala har andelen minskat från 24,4 procent t i l l 14,2 procent). 

På grand av det låga antalet sökande til l främst yrkesprogrammen täcker programersättningen 
i många fall inte kostnaden för att driva programmen och erbjuda ett stort utbud av inriktning
ar. Den låga fyllnadsgraden innebär höga lokal- och undervisningskostnader. För flertalet av 
dessa utbildningar är dessutom arbetsmarknaden osäker. 

Utbildningsnämnden föreslås revidera programutbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala 
gymnasieskolorna enligt bilaga 1. 

Ur ett elevperspektiv innebär förslagen till beslut att de som för närvarande går i årskurs 1 och 
ännu inte valt inriktning kan välja alla de inriktningar som fanns i utbudet hösten 2014. De 
elever som går i årskurs 2 och 3 kan givetvis avsluta sina utbildningar. Däremot kommer de 
elever som väljer en utbildning eller ett program med en inriktning som utgår ur utbudet för 
läsåret 2015/2016 att behöva underrättas per brev från gymnasieantagningen om förändring
en. Det står eleverna fritt att antingen stå kvar vid sitt andrahandsval eller göra ett helt nytt val 
till omvalsperioden. 

Ärendet 

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(3) 

Flygteknikutbildningen 
Skälen til l att antagningen till Flygteknikutbildningen vid Bolandgymnasiet utgår ur utbudet 
av gymnasieutbildningar för åk 1 i Uppsala kommun är dels ekonomiska, dels arbetsmark-
nadsmässiga. För närvarande har utbildningen 62 elever varav 41 från andra kommuner. Varje 
elevs utbildning kostar 242 tkr per läsår vilket ger ett underskott på 46 tkr per elev och år. 
Gymnasieverksamheten ger härigenom ett underskott på 2,9 miljoner kronor per år. Eftersom 
66 procent av eleverna inte är folkbokförda i Uppsala subventionerar Uppsala kommun dessa 
med 1,9 miljoner kronor. Detta uppvägs för närvarande av Försvarets Materielverks upp
dragsutbildning som innebär en merintäkt om ca 2 miljoner kronor. Trots denna intäkt uppvi
sar utbildningen ett underskott om ca 0,9 miljoner kronor. För närvarande har endast 2 elever 
folkbokförda i Uppsala kommun vid preliminärvalet i februari sökt utbildningen till höstter
minen 2015. Arbetsmarknaden är mycket osäker för flygmekaniker eftersom flygbranschen är 
utsatt för hård konkurrens. Främst efterfrågas mer avancerade flygtekniker och inte flygme
kaniker vilket är den utbildningen som ges. Uppgifterna för flygmekaniker görs i andra länder 
med lägre lönenivåer. 

Flygteknikutbildningen erbjuds som riksintag på andra orter. 

Hantverksprogrammet inriktningarna Frisör och Stylist 

Skälen t i l l att antagningen til l Hantverksprogrammet inriktningarna Frisör och Stylist utgår ur 
utbudet av gymnasieutbildningar för åk 1 i Uppsala kommun är dels det låga antalet sökande, 
dels den dåliga arbetsmarknaden för de båda utbildningarna. Vid preliminärvalet i februari 
sökte endast 6 elever inriktningen Stylist varav 2 behöriga sökande är folkbokförda i Uppsala 
kommun. Efterfrågan på stylister på arbetsmarknaden är mycket svag och risken är därför stor 
att dessa elever går ut ti l l arbetslöshet. Frisörinriktningen på hantverksprogrammet har också 
få sökande med 6 behöriga sökande folkbokförda i Uppsala kommun. Arbetsmarknaden för 
frisörer utmärks av överetablering. Både stylist- och frisörutbildningen finns på fristående 
gymnasieskolor i Uppsala. 

Estetiska programmet, inriktningarna dans och teater 
Skälet t i l l att antagningen til l Estetiska programmet, inriktningarna dans och teater 
utgår ur utbudet av gymnasieutbildningar för åk 1 i Uppsala kommun är främst ekonomiskt. 
Inriktningarna har få förstahandssökande; ti l l inriktning dans 5 elever varav 2 obehöriga och 
til l inriktning teater 6 elever varav 1 är obehörig efter preliminärvalet i februari. 
Av de preliminärt antagna til l inriktning dans är 1 av 3 folkbokförd i Uppsala och inriktning 
teater 3 av 8 elever folkbokförda i Uppsala. För närvarande studerar 14 elever på inriktning 
dans och 30 elever på inriktning teater fördelade på tre årskurser. Detta medför stora kostna
der som inte kan täckas av nuvarande programersättning. Om inriktningarna dessutom skulle 
behöva omlokaliseras, kommer det att innebära ytterligare investeringskostnader. 
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Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon 
Skälet t i l l att antagningen til l Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfor
don utgår ur utbudet av gymnasieutbildningar för åk 1 i Uppsala kommun är främst ekono
miskt. Inriktningen har för närvarande 16 elever i årskurs 2 och 11 elever i årskurs 3. Inrikt
ning väljs först t i l l årskurs 2 och något sådant val har ännu inte gjorts av nuvarande årskurs 1-
elever. På grund av det låga antalet elever kan inte kostnaderna täckas av nuvarande program
ersättning. Om inriktningen dessutom skulle behöva omlokaliseras, kommer det att innebära 
ytterligare investeringskostnader. Ett alternativ i framtiden skulle kunna vara att erbjuda in
riktningen som lärlingsutbildning. 

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport 
Skälet t i l l att antagningen til l Fordons- och transportprogrammet inriktning transport 
utgår ur utbudet av gymnasieutbildningar för åk 1 i Uppsala kommun är främst ekonomiskt. 
Inriktning väljs först t i l l årskurs 2 och något sådant val har ännu inte gjorts av nuvarande års
kurs 1-elever. Inriktningen har för närvarande 17 elever i årskurs 2 och 16 elever i årskurs 3. 
På grund av det låga antalet elever kan inte kostnaderna täckas av nuvarande programersätt
ning. Om inriktningen dessutom skulle behöva omlokaliseras, kommer det att innebära ytter
ligare investeringskostnader. Ett alternativ i framtiden skulle kunna vara att erbjuda inrikt
ningen som lärlingsutbildning. 

Sökande till Fordons- och transportprogrammet inriktning transport kan vända sig til l Yrkes
plugget, en fristående gymnasieskola i Uppsala eller t i l l Högbergsskolan i Tierp, en samver
kanskommun, eller andra gymnasieskolor i Sverige. 

Foto med multikompetens 
Skälen t i l l att antagningen ti l l den särskilda varianten Foto med multikompetens på det Este
tiska programmet vid Grafiskt utbildningscenter (GUC) utgår ur utbudet av gymnasieutbild
ningar för åk 1 i Uppsala kommun är dels att ingen sökte denna variant vid preliminärvalet i 
februari 2015 dels att det inte finns någon arbetsmarknad för fotografer enligt Arbetsför
medlingens yrkesprognos. 

Utbildningar inom fotografi anordnas vid flera gymnasier, folkhögskolor och yrkeshögskolor. 

Utbildningsförvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 



Utbud gymnasieskolan årskurs 1 läsåret 2015/16 
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 Lundeilska skolan inom ramen för Ekonomi-, Naturvetenskaps- och 
Samhällsvetenskapsprogrammet 
Särskild variant speldesign och serieteckning erbjuds på Guc inom ramen för det estetiska programmet 

Program och inriktningar Vård& 
Bildning 

Barn- och fritidsprogrammet X 

Fritid och hälsa X t Utgår som skolförlagd och lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Pedagogiskt arbete X L 

Socialt arbete X Utgår som skolförlagd utbildning läsår 2015/2016 

Bygg- och anläggningsprogrammet X 

Anläggningsfordon fe Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Husbyggnad X t Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Mark och anläggning L 

Måleri X L 

Plåtslageri X fe Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

E l - och energiprogrammet X 

Automation 

Dator- och kommunikationsteknik 

Elteknik X 

Energiteknik fe Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Fordons- och transportprogrammet X 

Godshantering fe Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Karosseri och lackering fe Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Lastbil och mobila maskiner X fe Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 



Personbil X L 

Transport 

Flygtekniker 

Riksrekrytering 1 
Handels- och administrationsprogrammet 

Administrativ service 

Handel och service 

X Handels- och administrationsprogrammet 
Administrativ service 

Handel och service 

fe 
Handels- och administrationsprogrammet 

Administrativ service 

Handel och service X L 

Handels- och administrationsprogrammet 
Administrativ service 

Handel och service 

Hantverksprogrammet 
Finsnickeri 

Florist 

X Hantverksprogrammet 
Finsnickeri 

Florist 

fe 
Hantverksprogrammet 

Finsnickeri 

Florist fe 

Hantverksprogrammet 

Frisör fe 

Hantverksprogrammet 

Textil design L 

Hantverksprogrammet 

Stylist fe 

Hantverksprogrammet 

Övriga hantverk L 

Hantverksprogrammet 

Övriga hantverk 

Program och inriktning V&B 

Hotell- och turismprogrammet 
Hotell och konferens 

Turism och resor 

X Hotell- och turismprogrammet 
Hotell och konferens 

Turism och resor 

X L 
Hotell- och turismprogrammet 

Hotell och konferens 

Turism och resor X L 

Hotell- och turismprogrammet 
Hotell och konferens 

Turism och resor 

Industritekniska programmet Industritekniska programmet 
Driftsäkerhet och underhållsteknik 

Industritekniska programmet 

Processteknik 

Produkt och maskinteknik 

Svetsteknik 

Industritekniska programmet 

Processteknik 

Produkt och maskinteknik 

Svetsteknik 

Industritekniska programmet 

Processteknik 

Produkt och maskinteknik 

Svetsteknik 

Industritekniska programmet 

Processteknik 

Produkt och maskinteknik 

Svetsteknik 

Naturbruksprogrammet 

Djur 

Lantbruk 

Skog 

X Naturbruksprogrammet 

Djur 

Lantbruk 

Skog 

X 

Naturbruksprogrammet 

Djur 

Lantbruk 

Skog 

X 

Naturbruksprogrammet 

Djur 

Lantbruk 

Skog X 

Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Profil mot hund, häst eller smådjur 

T 



Vård- och omsorgsprogrammet 

Ekonomiprogrammet 

Estetiska programmet 

Humanistiska programmet 

(Inga nationella inriktningar) 

Juridik 

Ekonomi 

Bild och formgivning 

Dans 

Estetik och media 

Musik 

Teater 

Kultur 

Språk 

Trädgård X t 
Kombination med naturvetenskap X 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Bageri och konditori 
Kök och servering 

X Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Bageri och konditori 
Kök och servering 

X L 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Bageri och konditori 
Kök och servering X L 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Bageri och konditori 
Kök och servering 

VVS- och fastighetsprogrammet 
Fastighet 

Kyl- och värmepumpteknik 

Ventilationsteknik 

VVS 

X VVS- och fastighetsprogrammet 
Fastighet 

Kyl- och värmepumpteknik 

Ventilationsteknik 

VVS 

X fe 
VVS- och fastighetsprogrammet 

Fastighet 

Kyl- och värmepumpteknik 

Ventilationsteknik 

VVS 

L 

VVS- och fastighetsprogrammet 
Fastighet 

Kyl- och värmepumpteknik 

Ventilationsteknik 

VVS 

fe 

VVS- och fastighetsprogrammet 
Fastighet 

Kyl- och värmepumpteknik 

Ventilationsteknik 

VVS X L 

Utgår som skolförlagd och lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 

Utgår som lärlingsutbildning läsår 2015/2016 



Skola/Huvudman V&B 

Naturvetenskapsprogrammet X 

Naturvetenskap X 

Naturvetenskap och samhälle X 

Riksrekrytering spetsutbildning bioteknik X 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
B eteende vetenskap 

Medier, information och kommunikation 

Samhällsvetenskap 

Teknikprogrammet 
Design och produktutveckling 

Informations- och medieteknik 

Produktionsteknik 

Samhällsbyggande och miljö| 

Teknikvetenskap 

Introduktionsprogram 
Preparandutbildning 
Programinriktat individuellt val 
Yrkesintroduktion 
Individuellt alternativ 
Språkintroduktion 

IB (International Baccalaureate) 

Fjärde tekniskt år 




