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Gym nasieskola ns elevutveckl ing
PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en förstudie i syfte att
undersöka på vilket sätt utbildningsnämnden tagit del av information kring gymnasiesko-
lans elevtalsutvecHing och om nämnden utifrån detta fattat beslut som kan påverka den
kommunala gymnasieskolans utvecHing och inriktning. Förstudien bifogas.

Efter genomförd förstudie önskar revisonen tå svar på ett antal frågeställningar som fram-
går nedan.

Av kommunplanen framgår följande: "Vallentuna gSrmnasium behöver en tydtig profil.
Målet är att göra g'mnasieskolan till ett attralctivt val för kommunens och andra kommu-
ners elever, och att eleverna når goda kunskapsresultat."

Vid mandatperiodens slut ska andelen Vallentunaelever som går på Vallentuna grmnasium
ha ökat.

Vidare framgår av kommunplanen på vilket sätt detta är tänkt att genomföras.
"IJnder mandatperioden kommer vi (utbildningsnämnden):

. Brbjuda lärlingsutbildningar på fler program.
¡ Stärka profilen och förbättra marknadsfdringen.
. Verka för ett bättre samarbete med näringslivet samt med lärosäten i regionen.
. Skapa en välkomnande och attraktiv entré till Vallentuna glrnnasium."

Av utbildningsnämndens tertialrapport per sista augusti kan utläsas att endast 8 procent
eller 37 stycken avVallentunaeleverna sökte tillVallentuna glmnasium. Revisionen önskar
få en beskrivning av hur måluppfullelsen ser ut i relation tilI kommunplanen.

Utiftån skollagen och utifrån sammanhanget som beskrivs i förstudien och att det bland
annat finns en ambition att skapa en attraktiv gymnasieskola önskar revisionen få en redo-
görelse av hur arbetet med grmnasieskolans utbud fungerar i kommunen. Vidare önskar
revisionen få svar på hur utbildningsnämnden säkerställer att Skollagens krav i 15 g punkt
3 tillgodoses. Hur ser processerna ut för detta, och vilka aktörer är delaktiga i dessa proces-
ser?

Bfter erhållet svar kommer vi ta ställning om ytterligare granskningsinsats är alctuell.
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7.r. Gro:nskníngsbo,kgrtmd
Efter flera år av sjunkande elevkullar inom den svenska gymnasieskolan till följd av födel-
setal så kommer elevantalet i g5rmnasieskolorna att börja stiga. Läsåret" zorgf t6 går cirka
g2g 1oo elever i g¡rmnasieskolan i Sverige oavsett huvudman. I jämförelse med föregående
läsår är det 5oo fárre elever vilket innebär en minskning på mindre än en halv procent.
Enligt Skolverkets prognoser kommer ele'rminskningen i gymnasieskolan stanna upp efter
zorg/t6 och därefter förväntas elevantalet istället öka något. zozg/z4bedöms det totalt
finnas ungefár lika många elever i gymnasieskolan som 2011/12.

Revisorerna i Vallentuna kommun har noterat att den kommunala gyrnnasieskolan förlo-
rar elever i högre utsträckning i relation till vad befolkningsutvecklingen borde innebära.

Av Skolverkets statistik framgår att år zoro gick 2g,g % av g)¿rnnasieelever folkboktörda i
Vallentuna kommun i den egna kommunens gymnasieskola. 2o1S var motsvarande siffra
L7,4o/o. Trenden är tydligt sjunkande under åren zoto till zor5.

r.z. Sgfte ochJtr&.gø.for.forstudíen
Syftet med förstudien är att undersöka på vilket sätt Utbildningsnämnden tagit del av in-
formation kring gymnasieskolans elevtalsutvecHing och om nämnden utifrån detta fattat
beslut som kan påverka den kommunala gSrrnnasieskolans utveckling och inriktning.

7.2.7. KontrollmãI
Följande kontrollmål har använts vid förstudien:

Utbildningsnämnden har informerats regelbundet om g)¡mnasieskolans utveckling
sett till elevantal.

Utbildningsnämnden har fattat beslut om relevanta åtgärder utifrån eler,talsut-
vecklingen.

7.5. Reufsion,srnetod och ø:ugrärtsníng
Förstudien har avgränsats till att omfatta utbildningsnämnden och den kommunala g)ryn-

nasieskolan i Vallentuna kommun.

Granskningen har genomförts genom intervjuer medbarn- och ungdomsnämndens ord-
förande, förvaltningschef samt rektor för gymnasieskolan. Vidare har en genomgång av
nämndsbeslut och rapporter rörande gSrmnasieskolan gjorts.
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Förstudie, gymnasieskolans elevutveckling

r.4. Den öuergrípande bilden su gArnnasíeslcolsn

Till frljd av sjunkande elevantal har gymnasieskolorna i Sverige under en längre period
varit satta under press. Strukturanpassningar har varit nödvändiga i form av översyn av
lokalutnyttjande, minskat eller förändrat utbud av program och inriktningar samt personal-
anpassningar. Strukturanpassningarnahar till del varit mer kännbara flor de kommunala
gymnasieskolorna, då de fristående skolorna helt enkelt gått igenom en process med ned-

läggningar. Nu befinner vi oss i ett läge där elevkullarna für gvmnasieskolan har börjat
vända uppåt igen.

trtt yttre tryck har också satts genom Gy 2011, en reform som kom att fürändra gymnasie-
skolan på flera områden, exempelvis införandet av fem introduktionsprogram for de elever
som är obehoriga till gymnasieskolan, yrkesprogram som inte per automatik ger högskole-
behörighet samt införandet av en gymnasieexamen. Gymnasieskolan har också generellt
varit under lupp fcir svaga resultat, där frågan om studieavbrott, om elevema gör "rätt" val
(sett till vad som direkt eller indirekt leder till arbete) samt samverkan med det omgivande
samhället inte helt sällan är en fråga som en kommunal gymnasieskola florväntas hantera
på ett bra och engagerat sätt.

Förutsättningarna ser dock olika ut i landet. Små kommuner har ibland tvingats attliígga
ner stora <ieiar av eiier heia cien egna gymnasieskoian och överiåta tiii grannkommuner
eller gynurasieftjrbund att bedriva gymnasieskola. I storstadsområdena är utbudet stort vad
gäller skolor, program och inriktningar, och utifrån ett elevperspektiv är det en ren mark-
nadssituation som râder. Detta kan också ytterligare befüstas eller fürstärkas genom sam-

verkansavtal och gemensamma prislistor, vilket ställer höga krav på de samverkande aktö-
rerna att ha framförhållning, planerings- och beslutsstrukturer samt omställningsförmåga
für att kunna möta förändrade beteendemönster. Det stäiler också krav på en kommuns
förmåga att påverka elevers beteende och val eftersom varje elev som är behörig till gym-
nasieskolan gör ett aktivt val av gymnasieskola,

Det är i ljuset av detta man bör se det Vallentuna kommun har att hantera rörande den egna
gymnasieskolan, och de beslut man fattar och eventuellt inte fattar.

Oktolrer 2016
Vallentuna kommun
PwC
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r.5. IIsr utbíIdníngsnärnrz.derz- inforrnerqts regel-
bundet?

Av protokoll från utbildningsnämnden framstår det som att nämnden regelbundet har fått
relevant information rörande gymnasieskolan sett både till elevtalsutveckling och den
ekonomiska situationen som påverkas av elevtalsutvecklingen.

Utgångspunkten är det mål som är satt i verksamhetsplanen för zot5-t7: "Vallentuna
gymnasium ska vara en attraktiv skola för regionens elever och lärare."

Under zor5 informerades nämndens arbetsutskott (AU) och nämnden vid flera tillfállen:

zo15-o6-o3 får AU information ($ zB) om den första sökomgången till gymnasiet
och en preliminär antagningssiffra: 37 elever. En beskri'u'ning ges av den slutliga
antagningen2or4 som innebar att 84 eiever började i Vallentuna gymnasium. Av
beslutsunderlaget finns beskrirrningar av antal sökande för de olika programmen.
Ingen skriftlig anaþs finns rörande underlaget. AU noterar informationen, enligt
protokollet.

Vid utbildningsnämndens sammanträde zo15-o6-18 ges motsvarande informat-
ion (0 4S). Nämnden noterar informationen, enligt protokollet.

a

a

a

a
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Vid samma sammanträde informeras om tertial 1 2o1b ($ +B), där det framgår att:
"Resultatenheten Vallentuna gymnasium visar på ett överskott efter årets först
fi,'ra månader. Överskottet beror främst på ett erhållet statsbidrag för att främja
lärlingsutbildning under zor5 där kostnaderna för årets arbete precis har börjat
komma. Arbetet kring detta fortskrider under året. Man arbetar för att klara det
ekonomiska balanskravet och man räknar med fler elever under höstterminen än
vad som ligger i budgeten. Vallentuna gymnasium beräknas ha en budget i balans
vid årets slut." Nämnden beslutar godkänna rapporteringen.

zo15-o8-26 får AU information om den slutliga antagningen till g¡.nnnasieskolan
(5 g8, informationsärende) samt gymnasiebehovet ($ gg, informationsärende). Det
senare handlar om att KSL i samarbete med gymnasieantagningen har samman-
ställt aktuell information om bland annat sökströmmar och mest sökta program i
länet. Bägge ärendena "noteras avAU" enligt protokollet.

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2o15-o9-1o ges motsvarande informat-
ion som på AU ($ 6+: slutlig antagning, samt $ 65: gymnasiebehovet). Bägge ären-
dena noteras av nämnden, enligt protokollet.

4av7
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Vid utbildningsnämndens sammanträde 2015-10-22 finns en mer omfattande be-
skrivning av elevströmmar i tertialrapporten för januari-augusti 2015 (S 75), samt
nedanstående diagram som belyser elevernas val av skola redan från årskurs 5:

vallentunabor i fristånde

vallentunabor i annan kommun

r vallentunabor i egen regi

a

åts åt< g 9ymn

Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen, enligt protokollet.

Virl utbildningsnämndcns sammanträdc zol5-12-1o, prcscntcras månadsupp-
följningen för oktober 2o1b (S 86), där följande beskrivning ges rörande g¡rrnnasie-

skolans underskott: "Det är främst kostnaden för lokaler som skapar underskottet
på 3oo tkr. En utredning tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har
påbörjats med att se över g).mnasiets lokal¡or. Elewesorna ligger högt mot budget
och bidrar till underskottet." (sid +). Vidare sägs att "Orsaken är främst att antalet
elever inskrivna på höstterminen är betydligt fárre än budgeterat, men ocksä färre
än vårens prognos. Personalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av att
tjänstefördelningen gjordes utifrån andra förutsättningar, då gymnasieskoipengcn

för språkintroduktion sänktes strax innan budgeten lades. Dessutom är organisat-
ionen anpassad för ett något större antal elever, givet att höstens utfall inte blev
enligt vårens prognos." (sid S). Nämnden godkänner månadsuppföljningen för ok-
tober enligt protokollet.

2016-08-go får AU ett ärende (S zg) inte starta åk t på naturvetenskapspro-
grammet och teknikprogrammet vid Vallentuna gymnasium läsårel zotílzotT
(UN zo16.og6). Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: "Utbildningsnämnden be-
slutar att inte starta åk r på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet
vid Vallentuna g)¡rnnasium läsåret- zo16f zor7."

Utbildningsnämnden får vid sammanträdet zo16-o4-14 förslaget att inte starta
programmen (5 go) och beslutar i enlighet med AU:s förslag till beslut.

5av7
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2<r16-tr5-8o får AU information ($ +) om andra sökomgången inför läsåret
2or6/t7. AU "beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden noterar informationen
och hänvisar tili vil¡ten av ett uthålligt systematiskt kvalitetsarbete för att höja re-
sultaten."

Utbildningsnämnden får vid sammanträdet zo16-o6-16 ärendet ($ +o) och besiu-
tar i enlighet medAU:s förslag enligt protokollet.

r,6. IIar beslutfuttqts orn releuo:rr.ta &tgärder utí-
.fr &n eleu t slsutu e cklíng en?

Av underlaget som redovisas under r.5 har relevanta åtgärder fattats rörande att inte
starta åk r på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet vid Vallentuna gymna-
sium läsår et zot6 I zor7. I öwigt framkommer det inte i protokoll att nämnden fattat be-
slut om några åtgärder utifrån elevtalsutvecklingen. Däremot har nämnden, som påvisas

under r.5. tagit emot information rörande utvecHingen.

Av intervjuer framkommer dock atL det pågår en hel del aktiviteter som alla är delar i att
stärka g¡'mnasieskolans attraktivitet. Dessa aktiviteter drivs av ledningen för g¡,rnnasie-

skolan och ordföranden för nämnden har en löpande dialog med rektor för gymnasiesko-
lan och även förvaltningschef.

Det kommer dock inom kort ett ärende rörande gymnasieskolans utveckling till nämnden
som handlar om att kunna erbjuda fler lärlingsplatser.

r-.2. Slutsatser ochreflektíoner
Utbildningsnämnden är informerad på ett övergripande plan genom regelbundna rappor-
teringar. Det framkommer dock inte om detta genererar diskussion i nämnden. Det finns
av de ärenden som nämns ovan inga andra beslutsförslag och inga reservationer. Detta
gäller ävenAU.

Av intervjuer framstår det som att gymnasieskolans utveckling på ett mer operativt plan
drivs av gymnasieskolans ledning och nämndens ordförande på ett - vad som framstår -
engagerat sätt syftande till att öka attraktiviteten för gymnasieskolan. Dessutom verkar de
årliga dialogträffar som genomförs ha en stor betydelse för att skapa förtroende mellan
politik och förvaltning rörande g¡,rmnasieskolans utveckling. Förvaltningsledningen upp-
fattar också att nämnden har förståelse för att det krävs ett långsiktigt arbete för att ut-
veclda gymnasieskolan i den riktning som behövs. Det finns också en förståeise och beto-
ning av vikten av det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt framkommer också att det
kan fïnnas en ekonomisk aspekt som ytterst handlar om att så länge gymnasieskolan har
en ekonomi i balans så ifrågasätts den inte från politiskt håll, oavsett elevantal.

Oktober 2016
Vallentuna kommun
PwC

6av7



Förstudie, gymnasieskolans elevutveckli ng

I ljuset av ovanstående bör det konstateras att det i det underlag som går till nämnd och
vad som framkommer i protokoll saknas en djupare analys av gymnasieskolans framtid.
Intc hcllcr efterfrågas ett mer strategiskt arbete rörande g¡'mnasieskolan. Det kan vara så

att kommunen skulle vara betjänt av detta: hur ska skolan långsiktigt arbeta för att bli
mer attraktiv? Och vilket utbud ska skolan ha då?

f .8. Rekotnrr¿.eru.dø,tíon
Enligt Skollagen kap 15 $ S så ska"utbíIdningeni gymnasíeskolan [...] utgöra enbasftr
den nationella och regionala kompetensforsörjntngen till arbetslíuet och en bas ftr re-
krytering tillhögskolesektorn." I $ go framgår samtidigt alt" VíIkautbildninger som
erbjuds och entalet plotser på. dessa ska sä långt det är möjlígt anpossos med hönsyn tíII
ung domarnas önskemå\" .

Utifrån skollagen och utifrån sammanhanget som beskrivs i förstudien (bl a att det finns
en ambition att skapa en attraktiv gymnasieskola) kan det vara intressant att djupare
granska hur arbetet med g¡rmnasieskolans utbud fungerar iVallentuna kommun. Hur
säkerställer Utbildningsnämnden att man möter kraven i Skollagen? Hur ser processerna

ut för cletta, och vilka aktörer är clelaktiga i cìessa processer?

zot6-to-o7

Cr:rrínllultgren Magnus Höijer
Uppdragsledare
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