Sammanträdesprotokoll
2019-04-24

6(25)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 43

2019/0099

612

Yttrande över ansökan från Värends Yrkesgymnasium AB
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna förvaltningens yttrande över
ansökan som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet
Värends yrkesgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid Värends yrkesgymnasium i Alvesta kommun från och med
läsåret 2020/2021.
Skolan avser att starta följande program/inriktningar:
Bygg och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon
Beräknat antal utbildningsplatser:
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

Åk 1
12
12
12

Åk 2

Åk 3

12
12

12

Bygg och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning
Beräknat antal utbildningsplatser:
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

Åk 1
3
5
5

Åk 2
0
3
5

Åk 3
0
0
3

Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport
Beräknat antal utbildningsplatser:
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3
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Åk 1
20
20
24

Åk 2

Åk 3

20
20

20
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Fordons- och transportprogrammet, inriktning godshantering
Beräknat antal utbildningsplatser:
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

Åk 1
3
5
5

Åk 2
0
3
5

Åk 3
0
0
3

Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar 2019-2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Antal 16-åringar
331
321
347
325
322
325

Sammanställning kommunala och fristående skolor
Program och inriktning

Bygg och anläggningsprogrammet,
anläggningsfordon

Skola
Sunnerbogymnasiet

Antal platser/åk
8

Bygg och anläggningsprogrammet,
mark och anläggning
Fordons- och transportprogrammet,
transport

0
Sunnerbogymnasiet

Fordons- och transportprogrammet,
godshantering

15
0

Ljungby kommun avser att erbjuda två av de sökta programmen och
inriktningarna läsåren 2019/2020 och 2020/2021.
Samverkan
Ljungby kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Kronobergs
län. Detta innebär att länets ungdomar är förstahands sökanden till alla
nationella program i länet. Undantaget är Markaryds kommun där ett separat
samverkansavtal finns. Detta avtal innebär att ungdomarna i Ljungby och
Markaryds kommuner är förstahandssökande till de utbildningar som inte finns i
den egna kommunen.
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Konsekvensbeskrivning
Ljungby kommun har en kommunal gymnasieskola, Sunnerbogymnasiet. Skolan
har under ett stort antal år haft inriktningen transport på Fordons- och
transportprogrammet. De senaste åren har intresset för inriktningen transport
minskat något. En nyetablering i grannkommunen kommer sannolikt påverka
Ljungby kommun negativt. Främst påverkas ekonomin. När fler aktörer
konkurrerar om samma elever riskerar antalet elever per skolenhet att minska.
Blir elevantalet för lågt kan kommunen tvingas omprioritera och satsa på andra
inriktningar i stället.
Inriktningen anläggningsfordon på Bygg och anläggningsprogrammet övertogs
från Alvesta kommun hösten 2014. Utbildningen är mycket kostsam och få
elever väljer denna inriktning. Förhoppningen är att inte bara Ljungby kommuns
egna elever ska söka denna inriktning utan även elever från våra
grannkommuner. En nyetablering i en av våra grannkommuner kommer
sannolikt att påverka kommunen negativt då konkurrensen redan idag är stor.
Skolverkets statistik visar att andelen elever som väljer bygg och
anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet minskat de
senaste läsåren. Konkurrensen om eleverna på dessa program är stor och
nyetableringar i vår region kan innebära att redan befintliga utbildningar tvingas
lägga ner då de riskerar att bli för kostsamma. Att utöka antalet
utbildningsanordnare inom dessa branscher är riskfyllt. Tvärtom borde
regionerna samverka mer så att utbildningsutbudet i regionen kan vara fortsatt
brett. Branschskolor är troligen en framtida lösning som möjliggör för
kommunerna att anordna även de mer kostsamma utbildningarna.
Förvaltningens beredning
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet.
Beslutsunderlag
 Skolinspektionens remiss, 2019-02-28.
 Förvaltningens yttrande, 2019-03-01.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 34.
Skickas till
Skolinspektionen
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