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Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

Yttrande över ansökan från Ljungby Fria Gymnasium AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Ljungby kommun
Ljungby Fria Gymnasium AB har hos Skolverket ansökt om rätt till bidrag och statlig tillsyn
för en fristående gymnasieskola i Ljungby kommun från och med läsåret 2010/2011.
Barn- och utbildningsnämnden i Ljungby bereds möjlighet till yttrande.
Växjö Fria Uppdragsutbildning AB ansöker om att få bedriva en skola med namnet Ljungby
Fria Gymnasium. Gymnasieskolan kommer att bedriva nedanstående utbildningar:
Barn- och fritidsutbildning.
Omvårdnadsutbildning med friskvårdsinriktning.
Samhällsvetenskaplig utbildning.
Hotell- och restaurangutbildning.
Gymnasieskolan kommer att ha ett årligt intag av 20 elever på barn- och fritidsutbildningen
respektive omvårdnadsutbildningen. Samhällsvetenskaplig utbildning 32 elever samt hotelloch restaurangutbildning 15 elever.
Gymnasieskolan har en allmän inriktning. Profilen är entreprenörskap.
Elevtalen för elever i årskurs 9 sjunker under de kommande läsåren. Som exempel kan
nämnas att elevtalet läsåret 2010/2011 är 316, 2012/2013 282 samt 2015/2016 229.
(Källa: förvaltningens elevprognos 2009-02-04 /verkligt inskrivna barn i grundskolan).
Dessa elever utgör underlag för gymnasieskolors antagning.
Nedan redovisas antalet antagna elever till kommunens gymnasieskola Sunnerbogymnasiet
för barn- och fritidsprogrammet, omvårdnadsprogrammet samt samhällsprogrammet.
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Till antagningen år 2009 på barn- och fritidsprogrammet har 12 elever sökt programmet i
första hand. Det finns 12 lediga platser. För omvårdnadsprogrammet gäller att 22 elever har
sökt i första hand. Programmet har sex lediga platser. På samhällsprogrammet har 69 elever
sökt i första hand. Det finns tre lediga platser.
I redovisade siffror är elever från andra kommuner inkluderade enligt följande:
Barn- och fritidsprogrammet två elever, Omvårdnadsprogrammet två elever samt samhällsprogrammet sju elever. Eleverna kommer från Markaryds kommun sex elever, Hässleholm,
Kalmar, Kungsbacka, Växjö och Osby vardera en elev.
Kommunens samhällsprogram har bland annat inriktningen ekonomi. Sunnerbogymnasiet
(kommunens gymnasieskola) har en mycket stor verksamhet inom ”Ung företagsamhet”.
Skolans lärare har utbildats i konceptet. Kommunen har en halvtidsanställd projektledare
som arbetar med samarbetsprojekt skola och näringsliv. Sunnerbogymnasiet samarbetar med
”Företagsam” i Stockholm vilket innebär att eleverna på ekonomiinriktningen kan kalla sig
gymnasieekonomer efter avslutad utbildning.
Den fristående gymnasieskolan planerar ett intag på barn- och fritidsutbildningen med
20 elever. Den interkommunala ersättningen blir 1 544 000 kronor. För omvårdnadsutbildningens 20 elever blir ersättningen 1 566 000 kronor. Samhällsutbildningen planeras för
32 elever vilket ger en interkommunal ersättning på 2 230 000 kronor. (Ersättningen beräknad
i 2009 års penningvärde). Fullt utbyggd verksamhet år 2012 blir den interkommunala ersättningen ca 16 000 000 kronor.
Slutsatser:
Ljungby kommun har en ny- och ombyggd gymnasieskola för 150 000 000 kronor.
Sunnerbogymnasiet, kommunens gymnasieskola har barn- och fritidsprogrammet,
omvårdnadsprogrammet samt samhällsprogrammet
Det första året uppgår den interkommunala ersättningen till ca 5 000 000 kronor.
Efter tre år ca 16 000 000 kronor.
Mellan läsåren 2010/2011 och 2015/2016 kommer elevtalen för Ljungby kommun att
minska med 27 %.
Det finns få sökande, 11 elever, från andra kommuner till barn- och fritidsprogrammet,
omvårdnads- och samhällsprogrammet i Ljungby kommun.
Eftersom Ljungby kommun inte erbjuder hotell- och restaurangprogrammet kommenteras
inte den delen i ansökan med mer än att RyssbyGymnasiet AB har Hotell- och restaurangprogrammet inriktning restaurang och måltidsservice. RyssbyGymnasiet AB ansöker om
inriktning Hotell. RyssbyGymnasiet AB är beläget i Ljungby kommun.
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