
Protokollsanteckning i ärende 3 – Gymnasieskolans organisation 2018-2019 

Hela Sunne ställer sig bakom föreslagen organisation för gymnasieskolan läsåret 2018/2019 förutom 

utökningen av Fordons och Transportprogrammet vid SG Södra Viken från 32 till 48 platser där vi 

anser att vi inte fått tillräckliga underlag när det gäller behovet och de ekonomiska konsekvenserna. 

När det gäller utbildningarna vid SG Broby så har diskussioner förts om att stoppa intagningarna till 

programmen Naturvetenskap och Samhällsvetenskap till hösten på grund av låga ansökningstal. I 

praktiken skulle det innebära en nedläggning av dessa program. Vi inser att det inte är hållbart att 

driva en gymnasieskola om de låga ansökningssiffrorna består över tid. Samtidigt har vi i alla 

sammanhang framhållit vikten av att gå till beslut på fullgoda underlag. Därför kan vi inte stödja att 

göra en så stor förändring utan att ärendet har blivit grundligt belyst. Ett sådant beslut tar dessutom 

flera år innan det får genomslag fullt ut i kommens resultat, så det finns det starka skäl att inte hasta 

fram ett beslut. 

Däremot är vi beredda att stödja en bred utredning om gymnasieskolan i Sunne där vi adresserar 

frågor som: 

 Vad är orsaken till de dåliga ansökningstalen? Elevantalet har varierat något under åren men 

i år skedde ett dramatiskt fall i antalet sökande till samhällsprogrammet, varför? Någon form 

av analys baserat på undersökningar måste kunna göras. 

 Vad kan ytterligare göras för att stärka Sunne gymnasieskolas attraktionskraft? 

 Vilket elevunderlag behöver vi långsiktigt för att det ska vara försvarbart att driva en egen 

gymnasieskola? 

 Vad blir nettoeffekten vid nedläggning av program med hänsyn tagen till det 

interkommunala ersättningssystemet, resekostnader, avvecklingskostnader etc? 

 Vad blir effekten av en sammanslagning av SG Broby och SG Södra Viken till en enhet med en 

rektor? 

 Hur påverkas vuxenutbildningen och eventuell samverkan med gymnasieskolan? 

 

För Hela Sunne 

Pär Stjernberg 

 

 

 

 

 


