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Beskrivning 

Bakgrund 
Våren 2016 beslutade kommunfullmäktige i 
Tibro att dåvarande gymnasieskola (de 
nationella programmen) successivt ska 
avvecklas. Anledningen till beslutet var en 
flerårig trend av låg fyllnadsgrad av 
gymnasiets utbildningsplatser, vilket påverkat 
verksamhetens kvalitetsarbete och 
genererat höga kostnader för kommunen. De 
elever som vid beslutet redan påbörjat sin 
utbildning på Fågelviksgymnasiet, gavs 
möjlighet att avsluta den på skolan.  

Introduktionsprogram  erbjuds fortfarande i 1

kommunen. Av de fem ingångar som finns 
inom programmet erbjuder Tibro 
Kompetenscenter språkintroduktion, 
individuellt alternativ och yrkesintroduktion.  

Beslutet att avveckla verksamheten väckte 
missnöje och ledde fram till en 
folkomröstning i samband med valet hösten 
2018. En majoritet (58 procent) av de 70 
procent röstberättigade invånare som deltog i 
omröstningen svarade att kommunen bör 
återetablera en kommunal gymnasieskola. 
Detaljer för skolan, som omfattningen, var ej 
en del av omröstningen.  

På kommunstyrelsens arbetsutskott den i 
januari 2019 fick kommunchefen i uppdrag 
att ta fram ett uppdrag för en extern utredning 
gällande förutsättningarna för att starta upp 
en ny kommunal skola i Tibro.  

 

 
 

 

1 Introduktionsprogrammen riktar sig till de 
elever som inte är behöriga till 
gymnasieskolans nationella program. 

PwC:s uppdrag 
Utredningen, genomförd av PwC, syftar till att 
skapa underlag till kommunfullmäktige att 
fatta beslut om att starta eller inte starta en 
ny gymnasieskola i Tibro kommun. 

Rapporten behandlar följande frågor i 
enlighet med kommunens 
förfrågningsunderlag:  

● Vilka förutsättningar krävs för att starta 
en gymnasieskola i kommunal regi? 

● Vilka konsekvenser skulle det få för 
kommunens invånare, näringsliv och 
föreningsliv om en kommunal 
gymnasieskola etablerades? 

● Vilka konsekvenser skulle det få för 
kommunens invånare, näringsliv och 
föreningsliv om en kommunal 
gymnasieskola inte etablerades? 

● Vad skulle en nystartad kommunal 
gymnasieskola få för ekonomiska 
konsekvenser för kommunen på kort och 
lång sikt?  

Utredningen belyser frågorna utifrån tre 
möjliga kombinationer av program för en 
kommunal gymnasieskola i kommunen. 
Dessa belyses utifrån nedanstående 
områden:  

➢ Demografiska förutsättningar och möjlig 
tillströmning av elever och fyllnadsgrad. 

➢ Krav i form av lokaler, personal och 
organisation för styrning och för 
kvalitetsarbete.  

➢ Kortsiktiga och långsiktiga kostnader för 
att starta och driva en skola. 

➢ Jämförelse mellan kostnader för en 
egen skola och för interkommunala 
ersättningar. 

➢ Elevprestationer i form av behörighet till 
högskola, betyg och meritvärden.  

➢ Konkurrenssituation med kringliggande 
gymnasieskolor.  

➢ Påverkan på kommunens invånare, 
näringsliv och föreningsliv. 
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Metod 
För att besvara frågeställningarna i 
uppdraget har intervjuer med nyckelpersoner 
i kommunens organisation genomförts. 

En enkätundersökning har genomförts med 
representanter för näringsliv och föreningsliv i 
kommunen (se bilaga). Inbjudan att svara på 
enkäten spreds genom sociala media, 
kommunens hemsida samt anslag på 
lunchrestauranger. Föreningslivet bjöds in via 
e-post. För föreningslivet blev det 13 enkäter 
som skickades ut och det var åtta  som 
svarade. För näringslivet blev det 11 
utskickade enkäter och nio som svarade. De 
svarande bjöds även in till en presentation av 
enkätresultaten med tillhörande samtal. Till 
presentationen och samtalet var det ingen 
som kom. 

Vidare har offentlig statistik behandlats, 
tillsammans med kommunspecifika nyckeltal 
och kostnadsuppgifter. Kostnaderna har 
skattats genom uppräkning av Tibro 
kommuns tidigare kostnader för att driva 
Fågelvik, samt nationella/regionala 
snittkostnader. Även kommunförbundet 
Utbildning Skaraborg har tillhandahållit 
relevanta datamaterial. 

Vi har inte intervjuat elever i gymnasieskolan 
eller på grundskolan. Generellt tenderar 
ungas preferenserna för val av utbildningar 

att variera och förändras med korta intervall 
samt variera mellan olika åldersgrupper. Det 
innebär att ett sådant underlag kan vara 
aktuellt för en kort period med inte 
representativt för längre perioder. 

Avgränsningar  
Att utreda förutsättningar för en privat 
gymnasieskola ingår inte i uppdraget. Det 
handlar således inte heller om en jämförelse 
mellan ett privat eller kommunal alternativ.  

Uppdraget behandlar inte förutsättningarna 
att öppna Fågelviksgymnasiet igen. 
Verksamheten där klarade inte de 
utmaningar i kvalitet och ekonomi som ställs 
på en modern gymnasieskolan. Uppdraget 
handlar om att kartlägga förutsättningarna för 
en ny gymnasieskola i Tibro 

Det ingår inte i PwC:s uppdrag att lämna 
någon rekommendation till kommunen för 
huruvida utfallet av presenterade beräkningar 
och analyser är tillräckliga för att starta upp 
en kommun gymnasieskola i Tibro. 

Slutligen görs heller ingen bedömning av 
sannolikheter för de olika utfallen i denna 
rapport.  
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Historisk utveckling 

För att skapa en uppfattning av framtida 
förutsättningar är det värdefullt att se till 
historien och de trender som påverkar den 
marknad som en nyetablerad skola skulle ha 
att förhålla sig till.  

Gymnasieutbildningar och elever 
som marknad 
År 1992 genomfördes den så kallade 
friskolereformen i Sverige. Målet var att öka 
variationen av skolor, skapa konkurrens 
mellan skolorna och skapa incitament för 
kostnadseffektivitet genom att ge elever och 
föräldrar möjlighet att välja skola och 
samtidigt ge de fristående skolorna samma 
resurser per elev som i de kommunala 
skolorna. Förändringen innebar att elever 
mer självständigt kan välja i vilken skola de 
vill genomföra sin gymnasieutbildning.  

En elev som vill läsa ett nationellt program 
som inte erbjuds i hemkommunen har rätt att 
söka detta i annan kommun, och 
hemkommunen är då bundna att betala 
elevens utbildning via en så kallad 
interkommunal ersättning. Tibros elever kan 
idag välja fritt mellan alla utbildningar som 
erbjuds inom samverkansområdet i 
Skaraborgs kommunalförbund . (Utbildning 2

Skaraborg). Genom gemensamt 
antagningskansli görs antagning till de sju 
kommunala och åtta fristående skolor i 
Skaraborgskommunerna. 
Samverkansområdet har en gemensam 
prislista för de interkommunala ersättningar 
som gäller.  

En elev har även möjlighet att göra ett så 
kallat frisök, vilket innebär en utökad 
möjlighet för elever att söka 
gymnasieutbildning på nationellt program i 
annan kommun än hemkommunen/ 
samverkansområdet även om utbildningen 
finns där. Då gäller andrahandsmottagning, 
vilket innebär att eleven tas emot som 

2 Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 
Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, 
Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, 
Töreboda och Vara. 

sökande men erbjuds en plats först om lediga 
platser uppstår efter att förstahandssökande 
hanterats. Förstahandssökande är elever 
inom kommunen eller samverkansområdet 
där skolan ligger.  

Detta förhållande innebär att en huvudman 
som till exempel en kommun inte kan styra 
eller hänvisa elever till en skola eller ett 
samverkansområde. Skolor och huvudmän 
agerar på en marknad där det handlar om att 
skapa efterfråga från elevernas sida. Detta 
kan ske genom exempelvis marknadsföring 
och/eller högkvalitativ utbildning. Det är 
samtidigt mer komplext än så, då valet enligt 
forskning tenderar att avse mer än utbildning 
och skola; det gäller också vilken person 
eleven vill vara och ses som. Det har visat 
sig att elever i hög grad väljer skola efter läge 
och rykte.   3

Fågelviksgymnasiets fyllnadsgrad 
I ljuset av tidigare presenterad utveckling går 
det att se konsekvenserna för 
Fågelviksgymnasiet under åren 2013-2015. 
Ungefär en tredjedel av platserna på 
Fågelviksgymnasiets nationella program 
(utbudet exklusive IM-program och 
gymnasiesärskola) stod tomma. Detta 
innebar att skolan saknade intäkter för ett 
drygt 50-tal elever samt att kommunen som 
huvudman betalade interkommunal 
ersättning till de kommuner där Tibros elever 
istället valde att genomföra sin utbildning. 
 

 

Erbjudna 

platser 

Tomma 

platser 

Andel tomma 

platser 

2013 184 53 29% 

2014 184 57 31% 

2015 167 57 34% 

 

När en kommun med en egen gymnasieskola 
har tomma platser, som Tibro hade, finns en 
stor risk att de hamnar med dubbla 
kostnader. Att driva en gymnasieskola är 
förknippat med flera stora fasta (och 
trögrörliga) kostnader. Det innebär att det är 

3 Gymnasiet som marknad (VR 2007-3579) 
Lisbeth Lundahl, Umeå Universitet. 
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svårt att anpassa verksamheten effektivt efter 
förutsättningarna.  

Genom att anta att de 57 tomma platserna 
fanns på olika program på 
Fågelviksgymnasiet och multiplicerar detta 
med den genomsnittliga interkommunala 
ersättningen för dessa program får vi en 
utebliven intäkt på ungefär 6 miljoner kronor 
om året. Eftersom vi inte vet hur många av 
ovanstående som var boende i Tibro 
(Fågelviksgymnasiet attraherade även elever 
från Hjo och Karlsborg) vet vi ej vilken 
kostnad i form av interkommunala 
ersättningar dessa elever motsvarade.  

Elevernas val av 
utbildningsprogram 
Tabellen nedan visar fördelningen av de 
program som Tibros ungdomar (med 
behörighet att gå ett nationellt program) valde 

att söka som förstahandsval under åren 
2016-2018.  

Andel av de elever som sökte till 
gymnasieskolan som valde att söka till ett 
högskoleförberedande program var 40,7 
procent år 2018. Över de tre senaste åren 
var andelen i genomsnitt 39,3 procent. Bland 
kommunens elever är det 
naturvetenskapsprogrammet, 
samhällsvetenskapsprogrammet och 
ekonomiprogrammet som är de populäraste 
högskoleförberedande.  

De yrkesprogram med flest sökande har de 
senaste åren varit Vård- och 
omsorgsprogrammet (12,8 procent i snitt 
2016-2018), Industritekniska programmet 
(10,4 procent i snitt 2016-2018) samt 
Fordons- och transportprogrammet (8,1 
procent i snitt 2016-2018). 

 

Tabell över Tibros elevers förstahandsval, nationella program oavsett lägeskommun.  
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Elevernas val av kommun 

Gymnasieskolan i Tibro (som stängde 
antagningen 2016) har historiskt tagit emot 
en stor del av eleverna från Tibro, Karlsborg 
och Hjo (de två senare kommunerna saknar 
egen kommunal gymnasieskola). Det innebär 
att Tibro kommun även erhållit 
interkommunal ersättning som intäkt för 
dessa elever.  

Eleverna i Tibro, Karlsborg och Hjos val av 
kommun för förstahandsval illustreras i 
grafen nedan. Utvecklingen visar att dessa 
elever i allt lägre utsträckning valt Tibros 
kommunala gymnasieskola, utan att de 
istället sökt sig till skolorna i Skövde. 

 
Andelen elever som sökt sig till andra 
kommuner inom Skaraborgs 
samarbetsområde och skolor i kommuner i 
övriga Sverige är relativt konstant över tiden, 
medan Tibros minskning återspeglas i 
Skövdes ökning under åren 2012 till och 
2016. Det innebär att Tibro förlorat intäkter 
för de elever som inte längre söker till Tibro, 
samt får utgifter för de elever som väljer att 
inte stanna i kommunen. 

Grafen i nästkommande kolumn visar 
andelen gymnasieungdomar och andelen 
vuxna förvärvsarbetande som genomfört sin 
sysselsättning inom Tibro kommun från år 
2000 och framåt. 

År 2000 var det 70 procent av eleverna som 
gick i gymnasieskola i Tibro, och ungefär 68 
procent som arbetade inom Tibro kommuns 
geografiska område. Motsvarande andelar år 
2015 var närmare 50 procent, både för 

eleverna och arbetspendlare. Utvecklingen 
för de båda grupperna, vilka illustreras i 
grafen, följer varandra väl. I Skövde är det 
vanligare med arbetspendling in till 
kommunen än utpendling från kommunen, 
och ungefär 80 procent av de 
förvärvsarbetande, både bor och arbetar i 
Skövde. 

Mönstret syns även tydligt av diagrammet 
som visar elevernas förstahandsval, där 
trenden är att allt fler elever väljer Skövdes 
gymnasieskolor. Vårterminen 2019 hade 
Tibro kommun 323 elever på nationella 
program i Skövde, vilken motsvarar mer än 
90 procent av Tibros elever. Tio elever 
genomför sin utbildning i Skara och fyra i 
Tidaholm. Enstaka elever har valt andra 
kommuner för sin gymnasieutbildning.  

På nationell nivå gick knappt 54 procent av 
alla gymnasieelever i en kommunal skola i 
hemkommunen hösten 2016 enligt Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). Ingen 
kommun i Sverige hade samtliga 
folkbokförda elever i kommunens egna 
skolor, utan de som hade högst andel låg på 
drygt 90 procent.  4

Flera av Sveriges kommuner har de senaste 
åren tvingats stänga gymnasieskolor till följd 
av låga fyllnadsgrader. Detta gäller både 
mindre kommuner, men även Stockholms 
kommun har tvingats stänga en 
gymnasieskola till följd av elevernas val.  

4 Gymnasieskola 2018. Öppna jämförelser. 
Sveriges kommuner och landsting.  
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Tibro kommun tillhör enligt SKL:s 
kommungruppsindelning “Pendlingskommun 
nära mindre stad/tätort”, vilket definieras som 
en kommun där  minst 30 procent av 
nattbefolkningen pendlar till arbete i annan 
mindre ort och/eller där minst 30 procent av 
den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan 
kommun.  

Studier vid Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping har visat att pendlingsviljan i 
Sverige är som störst vid korta tidsavstånd. 
Benägenheten att pendla till jobbet är som 
högst vid en restid på 1-25 minuter. När 
restiden ökar från 25 till 45 minuter minskar 
benägenheten att pendla gradvis, tills en 
tröskeleffekt träder i kraft vid en restid på 
över 45 minuter, då viljan att pendla markant 
minskar. Mellan Tibro resecentrum och 
Skövde tar bussresan runt 25 minuter. 
 

Bildkälla: Utbildning Skaraborg 2018 - 

Skaraborgs kommunalförbund 

Bilden ovan visar fördelning och utbud av 

nationella gymnasieprogram inom Skaraborg. 
Den visar således den marknad som en 
gymnasieskola in Tibro skulle konkurrera på. 
Dessa skolor erbjöd innevarande läsår totalt 
3 097 platser, till vilka 2 744 elever antogs. 
Det innebär att det i år finns 353 lediga 
platser inom samverkansområdet 
(motsvarande 11,4 procent). 213 av dessa 
platser fanns vid kommunala skolor. Detta 
indikerar att det finns ett överskott på 
utbildningsplatser i regionen.  

Elevernas resultat 
Diagrammet nedan visar resultatet för elever 
från Tibro kommun. I figuren visas dels 
andelen elever med gymnasieexamen, dels 
andelen nybörjarelever som fullföljt sin 
gymnasieutbildning med en examen inom tre 
år (exklusiva IM). Detta motsvarar således 
den elevgrupp som påverkats av 
Fågelviksgymnasiets stängning, då 
IM-programmen fortfarande erbjuds i 
kommunen. Statistiken visar att elevernas 
resultat har förbättrats sedan år 2015. 
Andelen elever som fullföljt sin utbildning 
med examen inom 3 år har ökat från 71 
procent år 2015 till 84 procent 2018, en 
ökning med 14 procentenheter.  
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Potentiella 

kombinationer av 

program 

Samtidigt som elevunderlaget utvecklas och 
förändras, förändras även preferenser och 
efterfrågan på utbildningsmöjligheter. Även 
samhällets kompetensbehov förändras, vilket 
påverkar efterfrågan på utbildningsprogram 
inom gymnasieskolan.  

Inom de kommuner som ingår i samarbete 
Utbildning Skaraborg finns idag samtliga 
nationella program representerade i minst en 
kommun. Flera program erbjuds av flera 
skolor i flera kommuner, av privata 
huvudmän likväl som av kommunala. Vi 
anser att detta innebär att det inte finns något 
reellt  marknadsutrymme för generella 
nationella program för Tibro kommun att 
etablera sig inom. Möjligheten finns att 
nischa sig genom specifika inriktningar.  

Av tidigare redovisade rörelsemönster och 
elevintresse bland eleverna i kommunen 
tydliggörs att de populäraste programmen är 

de högskoleförberedande. Bland 
yrkesprogrammen tillhör Fordons- och 
transportprogrammet, Industritekniska 
programmet samt Vård- och 
omsorgsprogrammet de populäraste, tätt följt 
av Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och 
anläggningsprogrammet samt El- och 
energiprogrammet. De tre sistnämnda 
program lockade mellan 14 och 5 Tibroelever 
per program och årskurs.  

Av enkätresultaten framgår att flera 
respondenter trycker på Tibros historia som 
möbel- och snickerikommun vid förslag på 
nya gymnasieprogram. Argument för detta är 
dels att samverka med Tibros profil, men 
även att kunna genomföra utbildning i 
samverkan med näringsliv för att kunna 
matcha deras behov och öka chanserna till 
anställningsbarhet för elever.  

De tre alternativa kombinationer som 
kommer att jämföras i denna rapport är en 
högskoleförberedande, ett alternativ med 
yrkesutbildande program samt en mix av 
yrkesprogram och högskoleförberedande 
program.  
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Krav och 

förutsättningar  

I skollagen (SFS 2010:800) preciseras en 
skolenhet som: “en av huvudman för annan 
skolform än förskola organiserad enhet som 
omfattar verksamhet i en eller flera 
skolbyggnader som ligger nära varandra och 
till enheten knuten verksamhet som inte 
bedrivs i någon skolbyggnad”. Enligt 
skollagen ska utbildningen i gymnasieskolan 
utgöra en bas för den nationella och 
regionala kompetensförsörjningen till 
arbetslivet, och en bas för rekrytering till 
högskolesektorn. Av nämnda anledningar 
måste ett framtida programutbud skapas 
efter arbetsmarknadens behov, elevernas 
efterfrågan, ekonomiska förutsättningar och 
politikens intresse.  

Som huvudman för den kommunala 
gymnasieskolan ska kommunen säkerställa 
att utbildningen genomförs i enlighet med de 
bestämmelser som finns i skollag, 
gymnasieförordning, läroplaner och andra 
föreskrifter. Det innebär bland annat att 
huvudmannen ansvarar för att fördela 
resurser till skolenheterna utifrån elevernas 
olika förutsättningar och behov. 
Huvudmannen ansvarar också för att alla 
elever ges stöd och stimulans att utvecklas 
så långt som möjligt mot utbildningens mål.  

Eftersom rektorn leder det pedagogiska 
arbetet vid skolenheten, handlar 
huvudmannens ansvarstagande till stor del 
om att skapa ekonomiska och personella 
förutsättningar så att rektorerna kan 
organisera verksamheterna på ett bra sätt. 
Huvudmannen ska också stödja rektorerna i 
utvecklingsarbetet vid skolenheterna genom 
att systematiskt och kontinuerligt följa upp, 
utvärdera och utveckla verksamheten i 
gymnasieskolan. 

Lokaler 
De lokaler som Fågelviksgymnasiet tidigare 
bedrev sin verksamhet finns tillgängliga för 
kommunal verksamhet. De behöver dock 
både rotrenoveras och anpassas. 

 

Dessa lokaler är inte per automatik bäst 
lämpade för en nyetablering av en 
gymnasieskola. Verksamhetens behov av 
lokaler beror på valet av inriktning och storlek 
en ny skola skulle drivas.  

Fågelviksgymnasiet gamla lokaler har även 
alternativa användningsområden, exempelvis 
skulle kommunens grundskoleverksamhet 
kunna vara aktuell för lokalerna. Oberoende 
av hur lokalerna i tidigare gymnasieskolan 
används är flera delar i behov av utförlig 
renovering inom de kommande åren, enligt 
Tibros fastighetsansvarige tjänsteman. Här 
behöver kommunen göra avvägningar mellan 
andra verksamheters behov, till exempel 
grundskolan och vuxenutbildningen, i relation 
till att bedriva en gymnasieverksamhet i 
lokalerna. Kommunens preliminära 
bedömning är att renoveringskostnaderna 
skulle uppgå till ca 10 tkr per kvadratmeter. 
Total yta för Fågelviksgymnasiet är ca 12 500 
kvadratmeter vilket skulle innebära en 
kostnad på 125 Mnkr. 

Förutom de lokalerna på Fågelvik menar 
kommunens representanter att det kan finnas 
andra lokaler som kan användas för 
gymnasieverksamhet. Det handlar då främst 
om lokaler som är anpassade för de 
högskoleförberedande programmen som får 
hyras av externa fastighetsägare. För de 
yrkesförberedande programmen är det en 
större investering som behövs för att 
iordningställa ändamålsenliga lokaler. 

Elever har enligt skollagen rätt till ett 
skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler 
eller på rimligt avstånd från skolan. 
Skolverket definierar skolbibliotek som ”en 
gemensam och ordnad resurs av medier och 
information som ställts till elevernas och 
lärarnas förfogande med hjälp av kompetent 
personal. Varken i skollagen eller 
bibliotekslagen finns det några bestämmelser 
som ställer krav på att det ska finnas en 
skolbibliotekarie. Vidare ska ett skolbibliotek 
ligga så att det går att använda i 
undervisningen. Detta innebär att det ska 
finnas antingen i skolans egna lokaler eller 
på rimligt avstånd från skolan, men då ska 
avståndet vara så litet att biblioteket faktiskt 
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bildar en integrerad del av utbildningen för 
skolans elever. Ett kommunalt bibliotek ligger 
idag i anslutning till Fågelvik. 

Lokaler ska även kunna anpassas för 
eventuella funktionsskillnader hos elever som 
antas.  

I fråga om lokaler och lokalkostnader är det 
framför allt alternativet med fokus på 
högskoleförberedande program som ligger 
lägst. Det går antingen att omvandla och 
renovera delar av Fågelvik eller hyra externa 
undervisningslokaler som behöver utrustas. 

När gymnasieutbildningarna har ett större 
inslag av yrkesutbildningar ställer det större 
krav på lokaler och utrymmen. Fordons-, 
industri- och byggutbildningar kräver större 
lokaler med ändamålsenliga utrymmen och 
utrustning. Inledningsvis kräver detta 
investeringar som är större än för 
högskoleförberedande utbildningar. 

Personal 
För att kunna driva en gymnasieskola av 
tillräcklig kvalitet krävs det att kommunen 
lyckas attrahera tillräcklig andel lärare med 
lärarexamen för att bedriva utbildningarna.  

Enligt SCB beräknas lärarbehovet öka med 
omkring 35 000 heltidstjänster fram till 2031. 
Det innebär att skolan totalt i Sverige 
behöver rekrytera lärare för motsvarande 187 
000 heltidstjänster fram till 2031.  Det råder 5

och kommer fortsatt även att råda en utbredd 
brist på speciallärare, specialpedagoger, 
skolledare och på lärarvikarier.  Brister 6

kommer att påverka Tibro likväl som övriga 
kommuner i Sverige och kommer att vara 
närvarande under lång tid.  

Värt att notera är att behöriga ämneslärare 
inom gymnasieskolan även har behörighet att 
undervisa i grundskolans årskurs 7-9, vilket 
potentiellt kan göra det enklare att fylla 
heltidstjänster om man vill och kan 
schemalägga lärare både i gymnasie och i 
grundskolans senare år. Detta är ett relativt 

5 Lärarprognosen, Skolverket och Statistiska 
centralbyråns Prognosinstitut 
6 Lärarförbundet, rapport “Sverige behöver 
fler lärare!” 

nytt förhållande som inte har fått fullt 
genomslag ännu då dessa studenter inte har 
lämnat utbildningarna ännu.  

Utöver lärare behöver en gymnasieskola 
även andra personalgrupper. Det handlar om 
ledning, administration, vaktmästeri och 
lokalvård, elevhälsa (specialpedagoger, 
skolsköterska, kuratorer, skolpsykolog och 
skolläkare) samt personal för skolmaten.  

Vad gäller skolmat kan en alternativ lösning 
vara att eleverna erhåller matkort som ger 
dem möjlighet att köpa lunch på restaurang.  

Beroende på skolans storlek kan dessa 
tjänster se olika ut och ha olika omfattning. 
Det kan även vara aktuellt att samordna 
vissa tjänster med grundskolan. I ett 
samordningsperspektiv ska poängteras att 
grundskolan idag inte har någon 
överkapacitet i tjänsterna vilket innebär att en 
gymnasieskola måste resultera i rekryteringar 
av samtliga dessa kompetenser men med 
olika stora tjänster beroende på skolans 
elevunderlag.  

Vi antar att det på arbetsmarknaden generellt 
är heltidstjänster eller nära heltid som är 
mest attraktiva. En större skola i fråga om 
antal elever skapar bättre förutsättningar än 
en mindre vad gäller att utgöra underlag för 
rekrytering. För en mindre skola kan det vara 
svårt att erbjuda heltidstjänster och därmed 
utgör en sådan skola en mindre attraktiv 
arbetsplats. 

Elevunderlag  
En förutsättning för att kunna driva en 
kvalitativ och fungerande gymnasieskola i 
Tibro kommun är att en sådan skola lyckas 
fylla sina utbildningsplatser till en tillräckligt 
hög grad. Befolkningsprognosen  visar att det 7

förväntas finnas ett tilltagande elevunderlag i 
Tibro och närliggande kommuner.  

Skövde är den kommun där antalet 
ungdomar mellan 15 och 19 år förväntas 
växa mest, med drygt 16 procent till år 2030. 
I Hjo, Karlsborg och Tibro ligger tillväxten på 

7 Befolkningsprognos Västra Götaland 
2018-2035, Västra Götalandsregionen - Data 
och analys.  
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runt tio procent. Det innebär att det kommer 
att finnas en tilltagande efterfrågan på antalet 
utbildningsplatser i Skaraborg. Samtidigt 
finns det redan idag ett överskott av 
utbildningsplatser om drygt tio procent (se 
tidigare kapitel).  

Tillväxt per kommun till 2030,  

ungdomar 15-19 år 

Skövde 16,5% 

Hjo 11,8% 

Karlsborg 11,0% 

Tibro 9,2% 

Töreboda 8,0%  

 

Tillväxten i antal elever behöver ställas mot 
trenden att allt färre elever de sista åren för 
Fågelviksgymnasiet sökt sig dit. Om Tibro 
kommun ska finna goda förutsättningar att 
driva en gymnasieskola med en tillräcklig 
kvalitet och fungerande ekonomi krävs att en 
betydligt högre andel elever i Tibro och dess 
kringliggande kommuner väljer skolan, 
oavsett tillväxt i åldersgruppen.  

En ökning i elevantalet innebär även 
incitament för fristående aktörer att etablera 
sig i kommunen eller i närliggande 
kommuner, och därmed konkurrera om 
eleverna med kommunala gymnasieskolor. 

Förutsättningar och kvalitet 
Som huvudman för den kommunala 
gymnasieskolan ska kommunen säkerställa 
att utbildningen genomförs i enlighet med de 
bestämmelser som finns i skollag, 
gymnasieförordningen, läroplanen och andra 
föreskrifter 

Kommunens ansvarstagande för 
gymnasieskolan innebär att vara huvudman 
och att i egenskap av hemkommun se till att 
ungdomar som är folkbokförda i kommunen 
erbjuds gymnasieutbildning. Det är därmed 
avgörande att kommunen arbetar för att 
utveckla utbildningen inom gymnasieskolan 
och skapa goda förutsättningar för elevernas 
lärande. Här ingår att styra och följa upp 
verksamheten samt hantera det 
kompensatoriska uppdraget att sträva mot att 
uppväga skillnader mellan elevers 
förutsättningar. 

Hos kommunen behöver förvaltningen som 
ansvarar för kvalitetsarbetet förhålla sig både 
till skolans uppdrag som är direkt formulerat 
av staten och det uppdrag som givits av den 
politiska ledningen i kommunen; i praktiken 
nationella och lokala mål. Genom att 
sammanväga dessa perspektiv kan 
kommunen utveckla gymnasieskolan i ett 
verksamhetsnära och lokalt förankrat arbete, 
där skolenhetens reella utvecklingsbehov 
fokuseras och utvärderas mot den politiska 
visionen för kommunens gymnasieskola.  
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Huvudmannens analys är därför viktig av 
flera skäl. Genom att identifiera 
utvecklingsbehov i utbildningen har 
huvudmannen kortsiktigt möjlighet att vidta 
åtgärder som kan få en direkt inverkan på 
elevernas utbildning och leda till ökad 
måluppfyllelse. Utan beslut från 
huvudmannen kan det bli helt upp till 
rektorerna att besluta om utvecklingsåtgärder 
och lösa eventuella problem vid skolenheten. 
Analysen har dessutom betydelse för 
huvudmannens långsiktiga arbete för 
gymnasieskolans utveckling i kommunen, 
genom att skapa en grund för att tolka 
gymnasieskolans uppdrag både lokalt och 
nationellt, och därmed ge huvudmannen 
underlag till riktlinjer och mål.  

Med detta som bakgrund kommer vi i detta 
avsnitt lyfta fram några detaljer som de 
statliga styrdokumenten ålägger en kommun 
att hantera inom ramen för en 
gymnasieskola. Vi vill med detta visa på de 
kvalitativa förutsättningarna som behöver 
utvecklas för att bedriva en gymnasieskolan. 
Faktorer som måste vara ändamålsenliga 
oavsett storlek eller inriktning på 
verksamheten. 

Undervisnings innehåll 
Endast den som har legitimation som lärare 
och är behörig för viss undervisning får 
bedriva undervisningen. Det finns möjlighet 
att göra undantag från detta vad gäller lärare 
i yrkesämnen i gymnasieskolan. 

I gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) 
förtydligas vad utbildningen ska innehålla och 
i vilken omfattning den ska bedrivas. Detta 
utvecklas vidare i läroplanen samt 
ämnesplanerna med tillhörande mål. 

Utbildningen i gymnasieskolan ska leda till en 
examen. Examensmålen ska, som namnet 
anger, ligga till grund för planeringen av 
utbildningen och undervisningen från elevens 
första dag på programmet. Målen ska 
underlätta för kommande arbetsgivare och 
andra avnämare att förstå vad utbildningen 
kvalificerar för. Examensmålen ska styra 
utbildningen och gymnasiearbetets 
utformning och innehåll. Därför måste även 
inriktningar, yrkesutgångar och särskilda 
varianter på programmen kunna kopplas till 

examensmålen. Examensmålen är en viktig 
faktor som ska genomsyra ämnena inom ett 
program. Då examensmålen varierar mellan 
de nationella programmen är det inte 
ändamålsenligt med för hög grad av 
samläsning av ämnen mellan olika program. 

Enligt Skollagen ska alla elever på 
yrkesprogram inom ramen för sin 
gymnasieutbildning ges möjlighet att uppnå 
grundläggande behörighet till 
högskoleutbildning som påbörjas på 
grundnivå. För att uppnå detta lagkrav samt 
vara en attraktiv utbildningsaktör på 
marknaden måste Tibro kommun vid val av 
skola med endast yrkesprogram säkerställa 
möjligheter att köpa viss utbildning av 
närliggande aktörer i kommunen, exempelvis 
för att kunna underlätta för sina elever att 
uppnå högskolebehörighet eller bredda sin 
utbildning genom individuella val. 

Systematiskt kvalitetsarbete  
För alla skolformer, inklusive 
gymnasieskolan, ska det bedrivas ett 
systematiskt kvalitetsarbete på både 
enhetsnivå och på huvudmannanivå.  

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen. 
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska 
genomföras under medverkan av lärare, 
övrig personal och elever. Rektorn ansvarar 
för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs 
enligt lagstiftningen.  

Arbetet på huvudmannanivå ska utgå från 
övergripande analyser och ska vara 
nämndens/styrelsens och förvaltningens 
process för att följa upp och utveckla 
verksamheten. 

Omfattningen på det systematiska 
kvalitetsarbetet varierar utifrån 
verksamhetens storlek och inriktning. 
Samtidigt kräver det systematiska 
kvalitetsarbetet delaktighet och ledarskap, 
vilket tar tid för både personalen på skolan 
och för förvaltningens personal. 

I dagsläget finns ingen struktur eller process 
för systematiskt kvalitetsarbete för någon 
gymnasieverksamhet varken på förvaltningen 
eller på någon gymnasieskola i Tibro 
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kommun. En ny gymnasieskola behöver 
skapa samtliga delar från grunden. 

Kollegialt lärande 
Förutom systematiskt kvalitetsarbete lyfter 
bland annat Skolverket fram kollegialt 
lärande som en nyckelfaktor för framgångsrik 
skolutveckling och det vetenskapliga stödet 
för effekterna framhålls som starkt. 

En viktig ledningsuppgift för en rektor är att 
organisera verksamheten så att lärares 
kollegiala lärande stärks eller på andra sätt 
främjas. Det handlar om att skapa en god 
lärmiljö i vardagen för pedagogernas 
kollegiala lärande, men även om specifika 
metoder. 

Skolverket lyfter fram vikten av att lärare i 
samarbetet med andra bygger upp sin egen 
kompetens att handskas med nya krav och 
nya arbetsuppgifter är naturligtvis väsentligt i 
sig. För att åstadkomma 
verksamhetsutveckling krävs även något 
mer. Det krävs att pedagogerna också 
bygger upp en gemensam kunskap då de är 
beroende av varandras kunnande och 
kompetens för att verksamheten ska nå upp 
till de mål och intentioner som läroplanen 
anger. 

Hur det kollegiala lärandet kommer till stånd 
och genomförs beror på skolans omfattning 
och ledarskapet prioriteringar. Framför allt 
kräver kollegialt lärande att det finns en 
ändamålsenlig mängd lärare som kan 
bedriva kollegialt lärande tillsammans. Det är 
en fördel om det finns någon gemensam bas 
att utgå från som till exempel ett ämne eller 
ett examensmål.  

Rektors förutsättningar och pedagogiskt 
ledarskap  
I att bedriva en gymnasieskola ligger ett 
ansvar på huvudmannen att skapa och över 
tid tillhandahålla förutsättningar för skolans 
ledning att leda och styra skolan. 
Huvudmannen har framför allt att arbeta med 
stöd genom tjänstemän, resurser genom 
ekonomi samt fysiska miljöer genom lokaler 
och stöd inom arbetsmiljöområdet. Samtliga 
förutsättningar behöver utvecklas från 
grunden då det idag inte finns något stöd i 
relation till gymnasieverksamheten. Det finns 

idag en förvaltningen som arbetar med 
förutsättningarna till förskola och grundskolan 
som kan utgöra en grund att utveckla till att 
även omfatta en gymnasieskola. Det handlar 
om att utveckla antalet tjänster eller 
kompetensen på förvaltningen oberoende av 
storleken på gymnasieskolan. 

När stödet finns och är ändamålsenligt kan 
skolledningen leda och styra skolan samt 
bedriva ett pedagogiskt ledarskap. För en 
gymnasieskola krävs som minst en rektor. 
Beroende på antal program och elever kan 
detta komma omfatta upp till två rektorer 
samt en övergripande gymnasiechef. Antalet 
ledare behöver stå i relation till antalet 
anställda samt programstrukturen. En mixad 
gymnasieskola behöver sannolikt två 
rektorer; en för de högskoleförberedande 
utbildningarna och en för de 
yrkesförberedande utbildningarna. För de 
andra två alternativen bör det räcka med en 
rektor. 

Pedagogiskt ledarskap har en vid betydelse 
och vi har valt att använda Skolverkets och 
Skolinspektionens definition: 

“Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar 
om att tolka målen samt beskriva aktiviteter 
för en god måluppfyllelse i relation till de 
nationella målen i skolan och för att förbättra 
skolans resultat så att varje elev når så långt 
som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. 
Det betyder att rektor måste ha kunskap om 
och kompetens för att tolka uppdraget, 
omsätta det i undervisning, leda och styra 
lärprocesser, samt skapa förståelse hos 
medarbetarna för samband mellan insats och 
resultat”. 

För att hantera detta behöver rektorerna 
förutsättningar och stöd. 

Trygghet och studiero 
I skollagen anges att utbildningen ska 
utformas på ett sådant sätt att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 
trygghet och studiero. Trygghet och studiero 
är betydelsefullt för hur eleverna kommer att 
lyckas nå målen för utbildningen oberoende 
vilken utbildning de läser. Strukturerad och 
varierad undervisning, tillitsfulla relationer 
mellan lärare och elever samt ett aktivt 
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värdegrundsarbete är förutsättningar för 
detta. Här har rektor ett stort ansvar att 
tillsammans med lärare, elevhälsan och övrig 
personal arbeta förebyggande. 
Skolinspektionens granskning  visar att 8

elevers upplevelse av trygghet och studiero i 
skolan påverkas av flera faktorer. Det handlar 
om undervisningens innehåll och lärares 
ledarskap som har stor betydelse. Processer 
som exempelvis elevers inflytande liksom 
arbetet med skolans värdegrund spelar 
också roll. 

Ett aktivt och fungerande arbete med 
trygghet och studiero kräver förutsättningar i 
form av tid och resurser. PwC har i flera 
sammanhang konstaterat att elevhälsans 
kompetenser tillsammans med studie- och 
yrkesvägledare har en viktig roll i detta 
arbete. Dels som stöd för rektorn och dels 
som aktiva aktörer inom skola i förhållande till 
eleverna.  

I skollagen anges att det ska finnas elevhälsa 
för eleverna. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 
främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska det finnas tillgång 
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 
kurator. Vidare ska det finnas tillgång till 
personal med sådan kompetens att 
elevernas behov av specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses. 

Detta innebär att Tibro kommun behöver 
tillse eleverna på gymnasieskolan har tillgång 
till elevhälsa. Omfattningen av elevhälsan 
samt hur tillgången ska hanteras varierar 
beroende på antal elever. Det kan vara 
möjligt att anställa vissa av kompetenser 
inom elevhälsan på heltids- eller 
deltidstjänster samt anlita vissa kompetenser 
genom upphandling. Det är viktigt att Tibro 
kommunen säkerställer att det finns en 
samlad elevhälsa som är tillgänglig för att 

8 Skolans arbete för att säkerställa studiero - 
det räcker inte att det är lugnt, eleverna 
måste lära sig något också (2016) 

kunna förverkliga uppdraget. Tibro kommun 
behöver därför säkerställa att kraven i 
skollagen uppfylls.  

I arbetet med trygghet och studiero är det 
viktigt att rektor, elevhälsa och lärare arbetar 
tillsammans genom att skapa förutsättningar. 
Huvudmannens ansvar i detta sammanhang 
är att tilldela resurser i tillräckligt utsträckning 
för att skapa tid för dessa tre 
personalgrupper att arbeta med frågan. Det 
är en framgångsfaktor att det finns ett 
kollegialt sammanhang för utbyte av 
erfarenheter. Vidare är det framgångsrikt att i 
detta sammanhang  skapa gemensamma 
rutiner, regler och riktlinjer för eleverna. Det 
arbetet kräver tid och engagemang. 
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Beräkningar 

En gymnasieskolas optimala storlek eller 
programutbud påverkas av flera faktorer. 
Generellt sett är det ekonomiskt mer 
fördelaktigt att driva en större skola, vilket 
härrör från den stora fasta kostnad som finns 
förknippade med verksamheten och att det 
vanligtvis finns flera stordriftsfördelar. En 
mindre skola har generellt svårare att 
organisera sin verksamhet effektivt med 
tanke på gruppstorlekar, schemaläggning för 
samläsning och liknande påverkande 
aspekter.  

Ett område som behöver belysas är den 
kostnad som följer av att elevernas 
förstahandsval ska beaktas i etableringen. En 
riskabel konsekvens av att erbjuda ett brett 
utbud av gymnasieprogram är att vissa 
program då kommer att ha färre elever än 
vad som är optimalt ur ett ekonomiskt 
perspektiv. I de fall det endast finns en klass 
eller grupp per årskurs finns det en ökad 
sårbarhet. Intagsstorleken för årskurs 1 
kommer att påverka kostnadsbilden under de 
tre år som eleverna är kvar på programmet. 
Det kan förekomma omval och programbyten 
för en minoritet av eleverna men mängden 
elever första året påverkar de kommande tre 
åren. Rektors möjlighet att påverka 
kostnaderna genom att ändra gruppindelning, 
samläsning eller via andra parametrar 
minskar när program eller skola har få elever. 

Lokala förutsättningar som tillgång till 
ändamålsenliga lokaler samt ambitionen av 
de individuella val som erbjuds påverkar 
kostnaderna. Program med flera inriktningar 
och erbjudande om ett stort antal individuella 
val leder till mindre undervisningsgrupper, 
vilket genererar högre kostnader. 
Kombinationen av få elever inom ett program 
och ett relativt stort utbud av individuella val 
gör att kostnaderna blir höga per elev. 

Antaganden 
I presenterade beräkningar har vi utgått från 
antagandet att den minsta organisationen 
som kan bedrivas är en klass (eller grupp) 
per årskurs och program. Möjliga klass- eller 

gruppindelningar har skett med utgångspunkt 
i riktmärken för hur många elever per klass 
som är lämpligt ur undervisningssynpunkt 
samt lärartäthet avseende 
gymnasieverksamhet. Vi har därmed räknat 
med 16 elever för yrkesprogram som 
riktmärke medan för de 
högskoleförberedande programmen har 28 
elever använts. Med 16 elever på ett 
yrkesprogram är det möjligt att halvera 
klassen till 8 elever i de 
undervisningsmoment där säkerheten och 
undervisningen kräver det. För de 
högskoleförberedande utbildningarna är en 
undervisningsgrupp på 28 elever hanterbar i 
sin helhet men även i att dela i två i vissa 
moment. I modellen tas därför hänsyn till att 
det kan uppstå delar av utbildningar som 
kräver att undervisningen sker i mindre 
grupper. Det är alltid rektors och lärares 
överväganden för varje klass gällande elever 
med särskilda behov, klassrumsstorlek och 
eventuella andra faktorer som avgör hur 
klasserna delas in.  

Vi har använt en genomsnittskostnad 
avseende lönekostnader för de olika 
personalkategorierna, vilka baseras på 
statistik från Tibro kommun. Vi har utgått från 
ett bedömt minimibehov av administrativa 
resurser som rektor, administration, studie- 
och yrkesvägledare samt skolbibliotekarie. 
Sammanlagt består administrationsdelen av 
4,5 tjänster. I vår beräkning ingår även 
kostnader för marknadsföring av skolan och 
programutbudet. 

Lärartätheten i beräkningarna bygger på 
uppgifter från Utbildning Skaraborg.  

Elevhälsa enligt skollagen med skolläkare, 
skolsköterska, skolpsykolog, kurator samt 
specialpedagoger ingår även i beräkningen. 

Lokalkostnaderna baseras på ett genomsnitt 
av dagens kostnad per kvadratmeter 
avseende lokalerna belägna på Fågelvik. En 
svårighet i att bedöma lokalkostnader är 
utrustningsnivån samt om det finns 
eventuella trånga sektorer avseende tillgång 
till specialsalar och liknande. Vi använder 
Fågelviks lokaler i beräkningen för att komma 
så nära en realistisk lokal som möjligt. 
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Enligt kommunens bedömning är köket som 
finns på Fågelvik idag av god standard och 
skulle inte kräva stora investeringar för att 
kunna starta produktionen igen. Det framhålls 
att en attraktionskraft vid val av 
gymnasieskola är hur kvalitet på maten är 
och att det av den anledningen bör det inte 
vara aktuellt med ett mottagningskök. Vid 
annan lokalisering av en gymnasieskola kan 
det behövas göras nybyggnation i anslutning 
till de lokalerna för att tillgodose behoven. 

Presenterade beräkningar utgår från ett 
genomsnittligt portionspris. 

Beräkningar för de olika alternativen kommer 
att presenteras och jämföras med kostnaden 
för att låta eleverna genomgå motsvarande 
utbildning i annan kommun eller hos annan 
huvudman (privat aktör). I beräkningen ingår 
intäkter från de elever från andra kommuner 
som väljer Tibro. Intäkterna baseras på 
utbildning Skaraborgs prislista. Det är alltså 
beräknade nettokostnader för att etablera 
och driva en ny kommunal gymnasieskola, 
mot de ersättningar kommunen betalar ut.  

Alternativ 1  
En gymnasieskola med 
högskoleförberedande  
program. 

Baserat på den sökhistorik som presenterats 
tidigare i rapporten är de fyra program med 
flest sökande aktuella för beräkning. Det rör 
sig om: 

- Ekonomiprogrammet 
- Samhällsvetenskapsprogrammet 
- Naturvetenskapsprogrammet 
- Teknikprogrammet 

Hänsyn har tagits till vissa möjligheter till 
samläsning mellan klasserna, för att 
underlätta gruppindelning och gemensam 
schemaläggning. Potentiell volym för dessa 
program. baserat på Tibro elevernas tidigare 
sökta program presenteras nedan.  

 

 

 
 

Elever från Tibro 2016 2017 2018 

Naturprogrammet 12 12 19 

Teknikprogrammet 12 8 6 

Samhällsvetenskaps- 

programmet 

12 15 14 

Ekonomiprogrammet 16 11 7 

Summa  52 46 46 

 

Statistiken visar att inte finns tillräckligt 
elevunderlag för att skapa fulla klasser med 
enbart elever från Tibro. För att nå en 
tillräcklig gruppstorlek för att klara 
finansieringen krävs att skolan lyckas 
attrahera elever från andra kommuner, främst 
från Hjo och Karlsborg.  

Ett alternativ är ökad samläsning mellan 
programmen. Detta kan ha effekter på 
utbildningskvalitet, se tidigare kapitel. En 
kombination av samläsning och att elever 
från andra kommuner söker sig till 
gymnasieskolan i Tibro är troligtvis en 
förutsättning för skolans ekonomi. 

För att jämföra kostnaden för att erbjuda 
gymnasieutbildning i egen regi med 
alternativet att köpa platserna har vi beräknat 
hur många elever som krävs per program 
och årskurs för att erbjuda fyra 
högskoleförberedande program.  

Dessa har ställts mot alternativet som 
hämtats från den prislista som gäller för 
utbildning Skaraborg plus kostnaden för 
busskort.  

Kostnaden per elev är känslig för hur många 
elever som programmet kan attrahera, 
särskilt som det rör sig om få elever totalt 
sett. För att åskådliggöra detta har vi 
beräknat hur kostnaden förändras vid olika 
elevantal eller fyllnadsgrad.  

Kostnaden per elev för att köpa platser 
externt är oberoende av  hur många platser 
som köps.  
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Brytpunkten ligger vid ca 93% fyllnadsgrad 
för samtliga program vid full drift det vill säga 
med elever i alla årskurser. I detta exempel 
ungefär vid 25 elever per klass. Det ger ett 
totalt elevunderlag på skolan om ungefär 300 
elever.  

Under uppstartsperioden (om minst tre år) 
hamnar kostnaden per elev betydligt högre. 

Alternativ 2 
En gymnasieskola med  
yrkesprogram. 

 

Baserat på den sökhistorik som 
presenterades tidigare i avsnitt har vi valt ut 
fyra program. Hänsyn har även i detta 
alternativ tagits till möjligheter till samläsning 
mellan klasserna, i syfte att underlätta 
gruppindelning och gemensam 
schemaläggning. 

De program som valts ut är: 

- Fordon- och transportprogrammet 
- Vård- och omsorgsprogrammet 
- Bygg- och anläggningsprogrammet 
- El- och energiprogrammet 

Antal möjliga elever för dessa program (från 
sökta program elever från Tibro) 

Elever från Tibro 2016 2017 2018 

Fordon- och transport 11 12 11 

Vård- och omsorg 23 18 13 

Bygg- och anläggning 6 14 7 

El- och energi 6 8 7 

Summa 46 52 38 

 

För yrkesprogrammen behöver klasserna 
erfarenhetsmässigt vara mellan 16 till 18 

elever, för att nå en effektiv organisation. 
Som vi kan se finns det idag inte tillräckligt 
med elever från Tibro för att nå en sådan 
gruppstorlek (undantaget vård- och 
omsorgsprogrammet). Även för en yrkes- 
gymnasieskola kommer det därför krävas att 
skolan kan attrahera elever från andra 
kommuner. 

Två av de erbjudna programmen finns inom 
utbildning Skaraborg med olika inriktningar, 
det gäller fordons- och transportprogrammet 
med inriktningen transport samt bygg- och 
anläggningsprogrammet med inriktningen 
anläggningsfordon. I beräkningen har vi 
utgått från ett genomsnitt av dessa två 
alternativ. 

Jämförelsen är densamma som för de 
högskoleförberedande programmen, alltså 
vid full verksamhet efter tre antagningsår.  

 

I beräkningen överstiger kostnaden för att 
erbjuda gymnasieutbildning i egen regi 
kostnaden för att köpa platserna även vid 
100% fyllnadsgrad. 

Brytpunkten hamnar vid ungefär vid 19 elever 
per klass, vilket ger ett totalt elevunderlag för 
samtliga tre år på ca 228 elever. Anledningen 
till att brytpunkten hamnar över 100%  är att 
det totala elevantalet i detta exempel är för 
lågt i förhållande till de fasta kostnader som 
finns. För att kostnaderna ska vara ungefär 
likvärdiga med alternativet kommer det 
krävas en hög grad av samläsning både 
mellan program och årskurser. 

Alternativ 3  
En kombination av 
högskoleförberedande- och 
yrkesprogram. 
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En kombinerad gymnasieskola som erbjuder 
både högskoleförberedande- som 
yrkesprogram skulle vara den största av de 
olika alternativen och erbjuda följande 
program. 

- Ekonomiprogrammet 
- Samhällsvetenskapsprogrammet 
- Naturvetenskapsprogrammet 
- Teknikprogrammet 
- Fordons- och transportprogrammet 
- Vård- och omsorgsprogrammet 
- Bygg- och anläggningsprogrammet 
- El- och energiprogrammet 

I alternativet med en kombinerad yrkes- och 
högskoleförberedande gymnasieskola 
behövs enligt våra beräkningar en 
sammanlagd fyllnadsgrad på strax under 
90% för att kostnaderna ska understiga 
alternativet att köpa platser i andra 
kommuner. Detta innebär krav på ett totalt 
elevunderlag på ungefär 475 elever. 

 

Förutsättningar för framtida 
gymnasieskola 
Som vi sett i föregående avsnitt visar 
beräkningarna vid vilken fyllnadsgrad de olika 
alternativen behöver för att vara likvärdiga 
med den alternativa kostnaden att köpa 
samtliga platser. Nedan presenteras den 
senaste elevprognosen för Tibro kommun.  

 16 år 17 år 18 år Totalt 

2022 139 122 127 388 

2023 129 135 119 383 

2024 144 126 131 401 

2025 133 140 122 395 

 

För att nå ett elevantal som innebär en 
fyllnadsgrad på 90% krävs ca 300 elever 

avseende alternativet med 
högskoleförberedande program. Baserat på 
de senaste tre årens sökhistorik har vi 
prognostiserat hur söktrycket  till 
programmen skulle se ut om elevernas val 
även i fortsättningen skulle ske på samma 
sätt. 

 2023 2024 2025 

Ekonomiprogrammet 10 12 11 

Samhällsvetenskapsprogrammet 13 14 13 

Naturvetenskapsprogrammet 13 15 14 

Teknikprogrammet 8 9 8 

Summa elever 44 49 45 

Maximal Fyllnadsgrad 39% 44% 41% 

Tillkommande elever för 90% 46 41 45 

 

Det här innebär att även om samtliga elever i 
respektive ålderskategori valde Tibro som 
studieort (ingen kommun i Sverige har idag 
100 procent av sina elever i sin egen 
gymnasieskola) är det för få elever för att 
uppnå 90% fyllnadsgrad. Det krävs mellan 
41-46 elever till, främst då från Hjo och 
Karlsborg. Nedanstående tabell visar 
prognos avseende eleverna i Tibro, Hjo och 
Karlsborg. Om samtliga elever i de tre 
kommunerna som väljer något av de fyra 
programmen även väljer Tibro som studieort 
hamnar fyllnadsgraden på 91%. 

Baserat på historisk sökhistorik avseende 
eleverna i Hjo och Karlsborg har vi på 
liknande sätt som för Tibro  prognostiserat 
hur många elever från de tre kommunerna 
som sökt de aktuella programmen. 

 2023 2024 2025 Totalt 

Ekonomi 17 19 18 54 

Samhälle 23 26 24 73 

Naturvetenskap 33 38 36 108 

Teknik 22 25 24 71 

Summa 95 108 103 306 

Fyllnadsgrad 85% 97% 92% 91% 

 

Hur stora de totala kostnaderna för 
gymnasieverksamheten blir för kommunen 
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avgörs av hur stor andel av eleverna som 
väljer Tibro. 

I beräkningen ingår intäkter från de elever 
från andra kommuner som väljer Tibro. 
Intäkterna baseras på utbildning Skaraborgs 
prislista. Priserna baseras på den 
genomsnittliga kostnaden i 
samverkansområdet, vilket innebär att om 
den egna kommunen har en lägre kostnad än 
genomsnittet genererar varje elev ett 
överskott. Samma sak sker vid motsatt 
förhållande, om den egna kommunen har en 
högre kostnad än genomsnittet hamnar den 
förlusten hos kommunen som bedriver 
gymnasieskolan.  

I alternativet med yrkesprogram krävs det att 
gymnasieskolan lyckas locka 19 elever per 
klass och årskurs för att kostnaderna ska 
vara likvärdiga med alternativet att köpa 
platserna i andra kommuner.  

 2023 2024 2025 

Fordons- och transport 10 12 11 

Vård- och omsorg 17 18 17 

Bygg- och anläggning 8 9 9 

El- och energi 6 7 7 

Summa elever 42 47 43 

Möjlig fyllnadsgrad 55% 61% 57% 

Tillkommande elever för att nå 

kostnadstäckning 

34 29 33 

 

Inte heller för detta alternativ räcker det om 
samtliga elever i kommunen (som 
prognostiseras vilja läsa programmet)  i 
respektive ålderskategori väljer Tibro som 
studieort för att nå tillräcklig fyllnadsgrad. Det 
krävs att mellan 29-34 elever tillkommer.  

En möjlig lösning är samläsning mellan 
program i större omfattning, detta har 
nackdelar ur ett kvalitetsperspektiv som 
beskrivits i tidigare avsnitt.  

Alternativet med en kombinerad 
gymnasieskola som erbjuder både 
högskoleförberedande och yrkesprogram har 
en något lägre krav på fyllnadsgrad. Detta 
beror på att det blir fler elever som delar på 
av de gemensamma övergripande 
resurserna, och de vilket gör att de fasta 

kostnaderna per elev minskar. Kravet på 
elevunderlaget är dock detsamma som 
tidigare presenterade alternativ, och det 
kommer att krävas elever från andra 
kommuner.  

Den sammanlagda befolkningsprognosen för 
Tibro, Hjo och Karlsborg presenteras nedan 

 16 år 17 år 18 år Totalt 

2022 306 282 293 881 

2023 284 297 272 853 

2024 324 278 288 890 

2025 308 312 271 891 

 

En bedömning av kostnaderna för att driva 
en gymnasieskola enligt de tre alternativen 
har gjorts genom att använda de senaste 
årens sökhistorik för de aktuella programmen 
och antagandet är att eleverna från Tibro, Hjo 
och Karlsborg fortsätter att välja samma 
program och inriktningar som de gjort 
historiskt. Kostnaderna är den totala 
kostnaden för dels gymnasieverksamhet i 
egen regi, inklusive intäkter från 
interkommunal ersättning från eleverna från 
Hjo och Karlsborg, och dels kostnaden för att 
köpa resterande platser i andra kommuner 
inklusive kostnader för busskort till varje elev. 
I detta exempel har vi antagit att det tar tre år 
att nå full kapacitet, om det skulle ta längre 
tid att få antal sökanden på den nivå blir 
kostnaderna högre och kan ses som en del i 
kostnaderna för att starta upp en ny 
verksamhet. I exemplen utgår vi från att 
skolstart sker från år 2023. Kostnaderna 
presenteras i Mnkr.  

Alternativ 1 högskoleförberedande 
program där samtliga elever väljer Tibro 

 År 1 År 2 År 3 

Kostnad gymnasieskola 55,2 51,7 47,6 

Alternativt köpa samtliga 
platser 

48,6 50,9 50,1 

Skillnad -6,6 -0,8 2,5 

I detta exempel är kostnaderna likvärdiga 
årskurs 3, dvs när när samtliga årskullar har 
börjat utbildningen. 
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Alternativ 1 högskoleförberedande 
program där 75% av eleverna väljer Tibro 

 År 1 År 2 År 3 

Kostnad gymnasieskola 58,8 58,7 56,2 

Alternativt köpa samtliga 
platser 

48,6 50,9 50,1 

Skillnad -10,2 -7,8 -6,1 

Med elevunderlaget i detta alternativ är 
skillnaden ca 6 mnkr efter tre årskullar. 

Alternativ 1 högskoleförberedande 
program där 50% av eleverna väljer Tibro 

 År 1 År 2 År 3 

Kostnad gymnasieskola 61,2 63,5 63,5 

Alternativt köpa samtliga 
platser 

48,6 50,9 50,1 

Skillnad -12,6 -12,6 -13,4 

Med elevunderlaget i detta alternativ är 
skillnaden ca 13 mnkr efter tre årskullar. 

I ovanstående räkneexempel är det 
alternativet med att samtliga elever i Tibro, 
Hjo och Karlsborg som har valt någon av 
programmen som erbjuds i Tibro där 
kostnaderna för egen drift är likvärdiga med 
alternativet att köpa platserna i andra 
kommuner.  

Alternativ 2 med fyra yrkesprogram har 
simulerats med samma förutsättningar som 
alternativ 1. 

Alternativ 2 yrkesprogram där samtliga 
elever väljer Tibro 

 År 1 År 2 År 3 

Kostnad gymnasieskola 56,8 54,9 52,3 

Alternativt köpa samtliga 
platser 

48,6 50,9 50,1 

Skillnad -8,2 -4,0 -2,2 

I alternativet där samtliga elever väljer Tibro 
utgår exemplet från 4 klasser per årskurs i 
likhet med övriga alternativ. I detta exempel 
blir varje klass mellan 21-23 elever i 
genomsnitt. Skillnaden vid full drift hamnar på 
ca 2 mnkr. 

Alternativ 2 yrkesprogram där 75% av 
eleverna väljer Tibro 

 År 1 År 2 År 3 

Kostnad gymnasieskola 57,1 56,9 54,3 

Alternativt köpa samtliga 
platser 

48,6 50,9 50,1 

Skillnad -8,5 -6,0 -4,2 

Detta exempel utgår från 4 klasser per 
årskurs. Skillnaden vid full drift uppgår till ca 
4 mnkr. 

Alternativ 2 yrkesprogram där 50% väljer 
Tibro 

 År 1 År 2 År 3 

Kostnad gymnasieskola 59,8 62,4 62,5 

Alternativt köpa samtliga 
platser 

48,6 50,9 50,1 

Skillnad -11,2 -11,5 -12,4 

Beräknat på elevunderlaget i detta alternativ 
är skillnaden ca 12 mnkr vid full drift. 

Det tredje alternativet med en kombinerad 
gymnasieskola där både yrkes- och 
högskoleförberedande program erbjuds 
presenteras nedan. 

Alternativ 3 kombinerad gymnasieskola 
där samtliga elever väljer Tibro 

 År 1 År 2 År 3 

Kostnad gymnasieskola 55,1 47,5 38,5 

Alternativt köpa samtliga 
platser 

48,6 50,9 50,1 

Skillnad -6,5 3,4 11,6 

Detta alternativ har det största 
elevunderlaget av samtliga exempel. 
Avseende yrkesprogrammen ingår en viss 
överinskrivning av antal elever, mellan 21-23 
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elever beräknas per klass och årsgrupp,I 
detta exempel understiger kostnaden för 
egen regi år 2. 

Alternativ 3 kombinerad gymnasieskola 
där 75% väljer Tibro 

 År 1 År 2 År 3 

Kostnad gymnasieskola 64,4 57,7 53,2 

Alternativt köpa samtliga 
platser 

48,6 50,9 50,1 

Skillnad -11,0 -6,8 -3,1 

I detta exempel är skillnaden vid full drift ca 3 
mnkr. 

Alternativ 3 kombinerad gymnasieskola 
där 50% väljer Tibro 

 År 1 År 2 År 3 

Kostnad gymnasieskola 64,4 67,8 68,6 

Alternativt köpa samtliga 
platser 

48,6 50,9 50,1 

Skillnad -15,8 -16,9 -18,5 

Vid full drift är skillnaden ca 18 mnkr i detta 
exempel. 

En av de största kostnadsdrivande faktorerna 
är hur många klasser eller grupper som 
behöver skapas. I samtliga ovanstående 
exempel har vi utgått från att varje årskurs 
ska innehålla minst en klass eller grupp. I 
samtliga exempel är inte elevunderlaget 
(med undantag för alternativen där samtliga 
elever väljer Tibro) tillräckligt för att skapa en 
klass per program och årskurs. 
Sammanfattningsvis kan vi se att i våra 
exempel kommer det krävas att en 
övervägande del av de elever som idag väljer 
att gå en  gymnasieutbildning i Skövde eller 
andra orter istället väljer att gå en 
gymnasieutbildningen i Tibro för att 
kostnaderna ska vara likvärdiga. För att 
sänka kostnaderna behöver det totala antalet 
klasser minskas och undervisningen 
effektiviseras genom bland annat samläsning 
mellan program och även mellan årskurser. 

Kostnader för uppstart 
De kostnader som uppkommer vid 
nyetablering av gymnasieverksamheten kan 
delas in i två delar. En del avser inköp av 
material, anpassningar av lokaler och 
liknande. En del som består av kostnader för 
personal, planering samt täcka för den tid det 
kan ta att fylla platserna. Det finns en risk att 
skolan kommer att behöva drivas med ett 
lägre elevantal än önskvärt i flera år.  

Enligt kommunens representanter finns en 
stor del av material i form av skolbänkar och 
klassrumsinredning kvar i Fågelviks tidigare 
lokaler. En del anpassningar av skollokaler i 
form av kemi- och fysiksalar kan komma att 
behövas. Kommunen arbetar för närvarande 
med en lokalförsörjningsplan för samtliga 
skollokaler. Den har inte färdigställts innan 
denna rapports har lämnats och det är 
därmed svårt att uppskatta kostnaden för 
detta. Inköp av datorer samt andra typer av 
läromedel kommer med säkerhet att behöva 
genomföras, kostnaden är beroende av hur 
många elever som skolan kommer att 
attrahera och det är därmed svårt att göra en 
uppskattning av den totala kostnaden. Vi 
räknar med att varje elev har till r tillgång till 
en dator, chromebook eller liknande, 
kostnaden ligger någonstans mellan 3 - 4 
000 kr per elev, vilket skulle innebära en 
kostnad mellan 600 - 800 tkr för 200 elever. 

För att klara av att planera den kommande 
verksamheten genom bland annat rekrytering 
av personal, har vi räknat med att skolledning 
behöver rekryteras och kunna starta upp sitt 
arbete minst sex månader innan skolstart. En 
bedömd kostnad för detta är ca 1 mnkr och 
hamnar utanför vårt tidigare nämnda 
exempel. Utöver detta kommer arbetet med 
en nystartad gymnasieverksamhet även 
kräva arbetsinsatser av de som idag arbetar 
inom barn och ungdomsförvaltningen samt 
eventuella utökningar av förvaltningen. 
Dessa delar är svårt att sätta ett pris på. 

 

Det som i praktiken sätter ramen för vilka 
program som kommunen kan erbjuda i egen 
regi är hur tillgången på behöriga lärare i 
olika ämnen ser ut samt kostnaden för att 
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erbjuda utbildningen. Det finns även en 
kostnad för eventuella tomma platser som 
kommunen får stå risken för.  

De programpriser som utbildning Skaraborg 
tar fram består av de genomsnittliga 
kostnaderna för kommunerna Skara, Skövde, 
Lidköping, Falköping, Tidaholm, Vara och 
Mariestad. Vid beräkningen exkluderas det 
högsta kommunpriset. Prislistan kan sägas 
spegla det rådande kostnadsläget i området. 
För att en gymnasieskola i Tibro ska vara 
ekonomiskt fördelaktigt jämfört med att köpa 
utbildningsplatser i andra kommuner behöver 
kostnaden för den egna driften understiga 
pris per elev enligt Utbildning Skaraborgs 
prislista, plus kostnaden för transport till de 
valda gymnasieskola. 

Våra simuleringar av de tre olika alternativen 
visar att kostnaden för att bedriva 
gymnasieverksamhet i egen regi med det 
programutbud som beskrivits är starkt 
beroende av att de platser som erbjuds kan 
fyllas. För alternativ 1 och 2 krävs en 
fyllnadsgrad på ca 90% och över för att 
kostnaderna ska vara lika eller lägre än 
alternativet. Alternativ 2 med en 
gymnasieskola med enbart yrkesprogram 
kräver ca 19 elever per klass för ha samma 
kostnadsnivå som alternativet. Våra exempel 
utgår från antagandet om att varje program 
och årskurs ska ses för sig.  
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Påverkan på 

näringsliv och 

föreningsliv 

Påverkan på kommunens närings- och 
föreningsliv är svåra att skatta, då effekterna 
till betydande del är beroende av vilken typ 
av skola som blir. Vilken typ av skola det blir 
är som beskrivits tidigare beroende av de 
prioriteringar som kommunen som huvudman 
gör. I ett längre perspektiv är det framför allt 
skolans anseende och elevernas val av 
program som har störst betydelse för vilka 
utbildningar som överlever och erbjuds.  

Enkätresultat 

I enkät valde 69 procent föreningarna som 
anmälde att svara. 82 procent av de 
näringslivsrepresentanter som anmält att de 
ville få enkäten valde att besvara den. Hela 
enkäten återfinns i bilaga.  

Av de responderade 
näringslivsrepresentanterna uppgav 56 
procent att de trodde deras verksamhet 
skulle påverkas positivt av en ny 
gymnasieskola i kommunen. 63 procent av 
föreningsrepresentanterna uppgav att deras 
förening skulle påverkas positivt.  

Enkätsvaren tydliggör att respondenterna i 
båda grupperna tycker att det är viktigt för 
kommunen i stort att det finns en 
gymnasieskola. På frågan Anser du att det är 
viktigt för Tibros attraktionskraft som 
näringslivskommun att det finns en 
kommunal gymnasieskola svarade 78 
procent av respondenterna att det var viktigt 
eller mycket viktigt. För föreningslivet var det 
87,5 procent som uppgav att det är viktigt 
eller mycket viktigt för föreningslivet att det 
finns en gymnasieskola.  

Respondenter i bägge grupperna tror att det 
är en skola med enbart yrkesprogram eller en 
skola med mix av yrkes- och 
högskoleförberedande program som bäst 
skulle gynna Tibro ur deras perspektiv.  

Kommer din verksamhet att påverkas av en 
nyetablering av en kommunal gymnasieskola i 

Tibro kommun? 

 

De svarande anser generellt att en 
gymnasieskola skulle innebär att kommunen 
blir attraktivare, att unga och familjer stannar 
kvar samt att rekryteringsbasen för föreningar 
och näringsliv ökar.  

Utanen gymnasieskola blir det generellt 
motsatta effekter. 

Föreningsliv  

Flera respondenter har i enkäten svarat att 
en gymnasieskola i kommunen skapar ett 
förutsättningar för att driva föreningsliv.  

Det finns ingen publicerad forskning för 
huruvida en kommunal gymnasieskola har 
kausal påverkan på kommunens föreningsliv. 
Det finns publikationer som delvis tangerar 
ämnet. De handlar om vilka faktorer som har 
påverkan på ungdomars val i föreningsliv och 
vilka faktorer som får ungdomar att sluta 
engagera sig i föreningsliv. Flera studier 
pekar på minskad föreningsaktivitet bland 
unga under de senaste årtiondena. Det gäller 
både medlemskap och att ta sig an 
förtroendeuppdrag .Statistiska centralbyrån 9

visar att andelen unga i åldern 16–25 år som 
har varit på ett föreningsmöte under det 
senaste året har minskat från drygt 50 
procent i mitten av 1990-talet till strax under 
40 procent i början av 2010-talet. 

I rapporten “Segrar föreningslivet?” tydliggörs 
ett antal tydliga trender och variabler . En 10

9 Fokus 14 Ungas fritid och organisering 
Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). 2014.  
10 “Segrar föreningslivet?” av Ulf Blomdahl, 
Stig Elofsson, Magnus Åkesson och Linda 
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tydlig trend är att ungdomar idag lämnar 
föreningslivet tidigare (gäller främst 
idrottsföreningar, som är den största gruppen 
för målgruppen). En påverkande anledning till 
detta är att barn de senaste 30-åren har 
aktiverats i organiserad verksamhet vid allt 
yngre ålder. Enligt forskarna söker vi i 
tonåren det vi saknade när vi var barn, vilket 
innebär fri tid från av vuxna organiserad fritid.  

En annan tydlig faktor för ungdomarnas val 
är de allt fler fria alternativ som erbjuds idag. 
Exempel på detta är att unga i allt högre grad 
söker sig till gym- och träningsverksamheter 
istället för idrottsförening. För unga är det 
idag möjligt att besöka gym och 
organisationer där det erbjuds olika klasser 
och träningsformer (exempelvis dans) när 
ungdomarna har tid och lust. Urvalet och 
valfriheten är stor vilket delvis kan sättas i 
relation till deltagande i föreningslivet som 
tenderar att ha ett större fokus på en specifik 
aktivitet eller verksamhet.  

En avslutande stark påverkan på 
ungdomarnas val av fritidsengagemang visar 
forskarna har med internet och de alternativ 
det erbjuder. De kallar den nätifiering av 
ungdomars tid. Ungdomar vill helt enkelt 
använda en större del av sin fritid till 
aktiviteter som sker i andra forum än 
traditionella. 

I enkäten framfördes även från föreningslivet 
att träningstiderna för ungdomarna skulle 
kunna bli bättre med en gymnasieskola i 
Tibro. Det skulle vara möjligt att träna 
närmare inpå skoldagens början och slut. 
Detta ska noteras i samband med den 
eventuella pendling till Skövde som 
majoriteten av ungdomarna i Tibro gör. 
Pendlingen motsvarar totalt upp till 60 
minuter per dag, tur och retur med buss. 

Med ovanstående enkätsvar och forskning är 
det komplicerat att uttala sig med säkerhet 
om vad en gymnasieskola i Tibro skulle 
innebära för föreningslivet. 

Näringsliv 

En god samverkan mellan näringsliv och 

Lengheden. Stockholms universitet och 
Stockholms stad. 2014.  

gymnasieskolor är enligt Svenskt Näringsliv 
viktiga för båda parter. Det kan påverka 
faktorer som att säkra kompetens för 
företaget, höja statusen och intresset för 
branschen, stärka banden till lokalsamhället, 
skapa lojalitet eller öka försäljningen. En 
samverkan kan även ha positiv påverkan på 
kvaliteten på utbildningen.  

Flera respondenter har i enkäten svarat att 
en gymnasieskola i kommunen skapar en 
bättre rekryteringsbas till det lokala 
näringslivet.  

Huruvida det skulle ha positiv påverkan på 
näringslivet att gymnasieskolan fysiskt 
befinner sig inom samma kommungräns 
saknas det statistiskt säkrade bevis på. Det 
är inte heller något som Svenskt Näringsliv 
lyfter fram. Snarare bör denna analys göras 
utifrån de av Statistiska Centralbyrån och 
Tillväxtverket definierade lokala 
arbetsmarknadsregionerna (LA-region) eller 
funktionella analysregionerna (FA-regioner). 
Tibro tillhör LA-region Skövde, och FA-region 
Skövde-Skara.  

De här typerna av regioner består av en eller 
flera kommuner och baseras i grunden på 
arbetspendling över kommungränser. Även 
ett antal antaganden som härleds från 
historisk utveckling och framtidsprognoser 
ligger till grund för indelningarna. 

Syftet med dessa regioner är att kunna 
beskriva arbetsmarknadens funktionssätt för 
geografiska områden som är relativt 
oberoende av omvärlden med avseende på 
utbud och efterfrågan av arbetskraft, Vidare 
är syftet att kunna beskriva aktuella och 
framtida samband för hur befolkning, 
arbetsmarknad och ekonomi fungerar och 
kan komma att utvecklas. Således tyder de 
analyser som görs på området att det krävs 
en samverkan mellan Tibro och 
grannkommunerna i dessa frågor för att nå 
effekt. 

 

Sammanfattat har enkätens respondenter 
uppgett att de främsta effekterna för Tibro av 
en nyetablerad kommunal gymnasieskola 
skulle bli att: 
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- Företag, familjer och ungdomar 
stannar kvar, 

- Arbetslösheten blir lägre 

- Fler kommer att engagera sig i 
föreningslivet  

Huruvida dessa effekter är sanna eller falska 
går inte att säkert besvara. Det finns inga 
tydliga indikatorer på att en minskad 
pendlingstid om 20-30 minuter skulle ge 
någon direkt påverkan på Tibros föreningsliv. 
Av den forskning som finns på området tycks 
det snarare vara andra faktorer som påverkar 
ungdomars aktivitet i föreningsliv. Inte heller 
finns erkända kausala samband mellan en 
specifik kommuns gymnasieskola och 
näringslivets utveckling, utan en sådan 
påverkan sker i ett större geografiskt område.  

Värt att notera är även att flera av 
respondenterna har lyft en privat aktör som 
ett attraktivt alternativ. Att bedöma eller ta 
ställning till en påverkan av en sådan jämfört 
med en kommunal skola ligger utanför detta 
uppdrag.  

Kommunens 

ekonomi  

En satsning på att starta upp den kommunala 
gymnasieskolan kommer att innebära en 
kostnad för kommunen. Den nuvarande 
budgeten för interkommunal ersättning för 
gymnasieungdomar skulle sannolikt inte vara 
tillräckligt. Då kommunens resurser är 
begränsade kommer en uppstartskostnad 
och eventuella ökade driftkostnader att 
påverka andra kommunala verksamheter, Då 
kommunen behöver prioritera om resurserna. 
Vilka de påverkade verksamheterna bli är 
upp till politiken att prioritera och besluta.  

Att starta upp en ny gymnasieverksamhet i 
kommunal regi kräver enligt vår bedömning 
ett långvarigt engagemang. Grunden för 
detta arbete är att vinna intresse hos de 
kommande eleverna att utbilda sig i Tibro och 
grannkommunerna med de programutbud 
som erbjuds. Som vi har sett i de 
elevprognoser finns det ett begränsat 
underlag för att bedriva en gymnasieskola 

endast elever från Tibro och närliggande 
kommuner, varför marknadsföring och tillit är 
mycket viktiga faktorer för kommunen.  

Påverkan på andra verksamheter 
För att bedöma hur etableringen av en ny 
gymnasieskola skulle påverka kommunens 
totala ekonomi behöver kommunens samtliga 
lokalbehov bedömas. De lokaler som 
Fågelviksgymnasiet tidigare använde finns 
tillgängliga idag. Bedömningen som 
kommunen gör är att de lokalerna skulle 
behöva renoveras inom en tioårsperiod. Ett 
alternativt användningsområde för Fågelviks 
lokaler efter en rot renovering ska då ställas i 
relation till om det finns andra verksamheter 
inom kommunen som kan nyttja dem och på 
så vis minska kommunens totala lokalyta. En 
beräkning av en alternativ kostnad för detta 
är svår att bedöma. Kommunen arbetar 
under våren 2019 med en 
lokalförsörjningsplan för samtliga fastigheter.  

Beroende på vilka verksamheter som får 
minskade resurser vid en nyetablering av en 
gymnasieskola, kommer detta att medföra 
konsekvenser. Exempelvis är kvaliteten i 
kommunens grundskola en viktig faktor när 
barnfamiljer väljer bostadsort. Andelen elever 
som uppnår kunskapskraven i alla ämnen 
och andelen elever som är behöriga till ett 
nationellt program på gymnasiet har legat 
under det snittet i Skaraborg de senaste 
åren. Det är en verksamhet som i Tibro 
tidigare varit under hårda besparingar.  
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Avslut 

Avslutningen inleds med några korta punkter 
utifrån de fyra övergripande 
frågeställningarna. Detta kan uppfattas 
kortfattat. Samtidigt är frågorna komplexa 
och svaren utvecklas i rapporten ovan samt i 
de mer detaljerade frågorna och analyserna 
som redovisas där för respektive 
gymnasiealternativ.  

Vilka förutsättningar krävs för att starta en 
gymnasieskola i kommunal regi? 

Avgörande förutsättningar för att starta en 
gymnasieskola i kommunal regi är: 

- Att eleverna från Tibro väljer 
gymnasieskolan i Tibro. 

- Att eleverna från grannkommunerna 
väljer gymnasieskola i Tibro. 

- Att det går att rekrytera personal med 
rätt behörigheter. 

- Ledarskap från kommunledningen, 
förvaltningen och rektorer med stort 
engagemang både ekonomiskt och 
känslomässigt. 

Dessa fyra faktorer menar vi är avgörande 
förutsättningar som påverkar hela 
verksamhetens ekonomi, organisation och 
kvalitet. 

Vilka konsekvenser skulle det få för 
kommunens invånare, näringsliv och 
föreningsliv om en kommunal 
gymnasieskola etablerades? 

- Eleverna i Tibro skulle ha geografiskt 
närmare till föreningsliv och näringsliv i 
Tibro. 

- Pendlingen till gymnasieskolan skulle 
minska med upp till 60 minuter per dag 
för ungdomarna. 

- Enligt föreningsliv och näringsliv skulle 
en gymnasieskola göra kommunen 
attraktiv.  

- Möjligen sämre service inom andra 
kommunala verksamheter. 

Vilka konsekvenser skulle det få för 
kommunens invånare, näringsliv och 
föreningsliv om en kommunal 
gymnasieskola inte etablerades? 

- Eleverna får fortsätta pendla till andra 
kommuner. 

- Oförändrad attraktivitet utifrån 
perspektivet att det inte idag finns någon 
gymnasieskola. 

Detta alternativ innebär i korthet att läget vad 
gäller gymnasieskolan är oförändrat. 

Vad skulle en nystartad kommunal 
gymnasieskola få för ekonomiska 
konsekvenser för kommunen på kort och 
lång sikt? 

- På kort sikt innebär en nystartad 
gymnasieskola en ekonomiskt 
ansträngning och ett risktagande. Även 
om det redan idag finns en kostnad för 
gymnasieverksamheten skulle den inte 
täcka uppstartskostnader för att 
införskaffa lokaler, personal och 
utrustning. Vidare står kommunen med 
risken att starta en gymnasieskola för 
elever som väljer en annan kommun. 
Det vill säga att betala för två 
utbildningsplatser per elev. 

- På längre sikt är de ekonomiska 
konsekvenserna beroende av hur 
många elever som väljer skolan. Kan 
skolan attrahera elever från andra 
kommuner samtidigt som eleverna i 
Tibro stannar har en större 
gymnasieskola bättre förutsättningar att 
nå en budget i balans. Samtidigt är 
riskerna med att satsa på en större 
gymnasieskola initialt större. 

- För att på lång sikt eventuell skapa en 
fungerande gymnasieskola krävs en 
större och mer intensiv satsning på kort 
sikt. Uppbyggnadsfasen blir samtidigt 
längre för en större gymnasieskola då 
det kräver flera personal inom samtliga 
personalgrupper. 

Utöver de fyra övergripande 
frågeställningarna vill vi avslutningvis belysa 
området ytterligare. 

Det finns omständigheter som var för sig ger 
förutsättningar att starta gymnasieskola. Det 
handlar om tillgängliga lokaler (Fågelvik), 
intresset från näringsliv och föreningsliv samt 
en viss demografisk tillväxt. Detta skulle 
kunna vara en grund för att starta en 
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gymnasieskola. Vi ser att en gymnasieskola 
kan vara en verksamhet som spelar stor roll i 
kommunen. Det handlar om utbildning, 
utveckling och attraktivitet. Vidare är 
lokalerna inte fullt ut ändamålsenliga. Det 
krävs renovering och kommunen kan ha 
annan användning i åtanke. 

Det finns vidare även omständigheter som 
inte ger förutsättningar. Vi kan se att en 
satsning på en gymnasieskola kommer att 
anstränga ekonomin. Det kommer sannolikt 
även vara svårt att rekrytera personal för 
samtliga delar och med rätt behörighet. 

Ur ett ekonomisk perspektiv är det osäkert 
avseende framtida kostnader. Spridningen 
mellan olika ekonomiska utfall ökar när det är 
fler faktorer att ta hänsyn till. Den främsta 
osäkerheten har sin grund i om en skola kan 
attrahera tillräckligt många elever för att 
skapa en gymnasieskola som är ekonomiskt 
hållbar. 

Kommunala och fristående 
gymnasieskolorna agerar på en marknad där 
eleverna och deras föräldrar väljer 
utbildningar och skolor på varierande 
grunder. En tungt vägande grund är enligt 
forskning var skolan och utbildningen 
bedrivs. Det har även visat sig att olika yrkes- 
eller nischade utbildningar har fått ett 
uppsving genom aktuella TV-program. Med 
dessa två ytterligheter kan vi konstatera att 
elevernas rörelsemönster är svåra att förutse 
och svåra att påverka. 

På den marknad som Tibro befinner sig i 
finns det idag möjlighet att läsa på samtliga 
nationella program och flera nischade 
program. Det finns även ett visst överskott av 
utbildningsplatser. Vi har under utredningen 
konstaterat att  

- Etablera fler platser ökar utbudet. 
- Antal elever ökar i det geografiska 

området 
- Det finns ansökningar från fristående 

huvudmän att starta gymnasieskolor 
inom Skaraborg. 

Formen på efterfrågan är svår att förutse och 
planera för samtidigt som antalet intressenter 
ökar. Relationen mellan antalet elever och 
antal platser skulle kunna bli oförändrad de 
närmaste åren. Det innebär att 
marknadsutrymmet för en ny skola inte blir 
bättre eller sämre jämfört med när Tibro 
stängde Fågelviksgymnasiet. 

I ett större perspektiv vill vi även lyfta fram 
kommunens ansvar. Som huvudman har 
kommunen ansvar för att ungdomar i 
gymnasieåldern får den utbildning de har rätt 
till. Idag hanteras ansvaret i grova drag 
genom att ersätta andra huvudmän för 
utförandet. Elevernas utbildning och 
utbildningens kvalitet är i detta sammanhang 
en viktigt faktor. Vi kan idag se att eleverna 
från Tibro har haft en positiv utveckling i 
kunskapsresultaten de senaste åren. Om 
kommunen väljer att öppna en 
gymnasieskola behöver detta hanteras så att 
utbildningsresultaten förblir på samma eller 
når högre nivå. Det kräver engagemang på 
flera nivåer; ekonomiskt, känslomässigt och 
strategiskt. Ett sådan helhetsengagemang 
ska sättas i relation till de andra delarna i 
kommunens ansvar. Det finns en risk att en 
stor satsning på en gymnasieskola samtidigt 
innebär att andra ansvar blir lidande. 
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Bilagor 

Nyckeltal som använts vid beräkningar 

Klasstorlekar yrkesprogram 16 elever, högskoleförberedande 28 elever. 

Kost portion pris 45 kr per elev och dag. Priset avser produktion på plats. 

Läromedel yrkesprogram 5 700 kr per elev och år, högskoleförberedande program 5 500 kr per 
elev och år. 

Elevhälsa - Elevhälsa ska enligt skollagen omfatta skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator 
samt specialpedagoger vilket ingår i beräkningen. Totalt 5,5 tjänster. Lönekostnader baseras på 
statistik från Tibro samt offentlig statistik. 

Lokaler- Vi har använt ett pris om 650 kr/ kvm i beräkningen. Vi har även antagit 18 kvm 
lokalyta per elev. Kostnader för eventuella anpassningar eller renovering ingår inte. 

Elever resp läsår (samtliga årskurser) Fågelviksgymnasiet, 

oavsett hemkommun 2014/15 2015/16 2016/17 

Barn- och fritidsprogrammet 37 31 23 

Bygg- och anläggningsprogrammet 44 40 31 

El- och energiprogrammet 35 38 26 

Fordons- och transportprogrammet 41 48 22 

Hantverksprogrammet 6 1 0 

Industritekniska programmet 3 1 0 

Ekonomiprogrammet 11  0 

Estetiska programmet 11 1 0 

Humanistiska programmet 1 0 0 

Naturvetenskapsprogrammet 25 24 15 

Samhällsvetenskapsprogrammet 68 54 35 

Teknikprogrammet 49 49 22 

Totalt antal elever 331 287 176 

 

Platser Fågelvik, 

antagna till åk 1 

2013 2014 2015 

Platser Varav tomma Platser Varav tomma Platser Varav tomma 

Barn- och fritid 24 12 24 11 24 18 

Bygg- och anläggning 16 1 14 0 14 0 

El- och energi 16 6 15 0 14 2 

Fordon- och transport 24 9 24 16 24 13 

Naturvetenskap 16 7 16 1 0 0 

Samhällsvetenskap 32 6 24 7 24 14 

Teknik 20 0 16 5 20 0 
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Enkät till förenings- och näringsliv 
 
Hej, på uppdrag av Tibro kommun genomför vi på PwC Sverige en utredning i syfte att skapa underlag till 
kommunfullmäktige om att fatta beslut om att starta eller inte starta en gymnasieskola i Tibro kommun. 
Utredningen ska ge svar på följande frågor 
- Vilka förutsättningar krävs för att starta en gymnasieskola i kommunal regi? 
- Vilka konsekvenser skulle det få för kommunens invånare, näringsliv och föreningsliv om en kommunal 
gymnasieskola etablerades? 
- Vilka konsekvenser skulle det få för kommunens invånare, näringsliv och föreningsliv om en kommunal 
gymnasieskola inte etablerades? 
- Vad skulle en nystartad kommunal gymnasieskola få för ekonomiska konsekvenser för kommunen på kort och lång 
sikt? 
För att kunna besvara frågeställning två och tre, önskar vi att du i din roll besvarar denna enkät. Beräknad tidsåtgång är 
5-10 minuter, och du kan enkelt besvara den i mobilen eller i datorn. Alla svar kommer att hanteras anonymt - och 
svaren kommer inte att lämnas vidare till annan part än PwC och Tibro kommun. Ni som besvarar enkäten är välkomna 
till ett informationstillfälle gällande enkätens resultat kvällen den 17e april. Separat inbjudan kommer till intresserade. 
Eventuella frågor skickas till charlotta.franklin@pwc.com. Sista svarsdatum är 11e april 2019. Tack på förhand! 
 
Hur länge har du bott i Tibro kommun? 
0-3 år 
4-10 år 
11-25 år 
> 25 år 
Jag bor inte i Tibro kommun 
 
Hur ofta kommer du i kontakt med ungdomar eller unga vuxna (under 20 år) genom din föreningsverksamhet? 
Dagligen 
Någon gång i veckan 
Någon gång i månaden 
Väldigt sällan eller aldrig 
Kommer föreningens verksamhet att påverkas av en nyetablering av en kommunal gymnasieskola i Tibro kommun? 
Nej, vi kommer inte att påverkas 
Ja, vi kommer att påverkas positivt 
Ja, vi kommer att påverkas negativt 
Ja, vi kommer att påverkas positivt men endast om det startas yrkesprogram 
Ja, vi kommer att påverkas positivt men endast om det startas högskoleförberedande program 
Vet ej 
 
Kommer din verksamhet att påverkas av en oförändrad situation, alltså där det inte startas någon kommunal 
gymnasieskola? 
Nej, vi kommer inte att påverkas 
Ja, vi kommer att påverkas positivt 
Ja, vi kommer att påverkas negativt 
Vet ej 
 
Tycker du att det är viktigt för Tibros föreningsliv att det finns en kommunal gymnasieskola i Tibro? 
Nej, inte alls viktigt 
Ja, det är jätteviktigt! 
Om det startas en ny gymnasieskola i Tibro, vilken inriktning tror du bäst skulle gynna kommunens föreningsliv? 
Fokus på högskoleförberedande program (ex natur, teknik och ekonomi) 
Fokus på yrkesprogram (ex frisör, snickeri, vård och bilmekaniker). 
En blandning av högskoleförberedande och yrkesprogram 
En nischad utbildning efter Tibro kommuns och dess näringslivs specifika behov 
Vet ej 
 
Om det startas en ny gymnasieskola i Tibro, vilken inriktning tror du skulle locka flest elever? 
Fokus på högskoleförberedande program (ex natur, teknik och ekonomi) 
Fokus på yrkesprogram (ex frisör, snickeri, vård och bilmekaniker). 
En blandning av högskoleförberedande och yrkesprogram 
En nischad utbildning efter Tibro kommuns och dess näringslivs specifika behov 
Vet ej 
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Om du svarat att du tror att en nischad utbildning efter Tibros specifika behov skulle locka flest elever. Vad för slags 
nischad yrkesutbildning föreslår du? 
 
Jag tror att den främsta effekten för Tibros föreningsliv av att starta en kommunal gymnasieskola med 
högskoleförberedande program blir: 
Vilka är de två främsta konsekvenserna av din angivna effekt? 
 
Jag tror att den främsta effekten för Tibro kommuns näringsliv av att starta en kommunal gymnasieskola med 
yrkesprogram (generella eller Tibro-specifika) blir: 
Vilka är de två främsta konsekvenserna av din angivna effekt?  
 
Jag tror att den främsta effekten för Tibro kommuns näringsliv av att starta en kommunal gymnasieskola både 
yrkesprogram (generella eller Tibro-specifika) och högskoleförberedande program blir: 
Vilka är de två främsta konsekvenserna av din angivna effekt?  
 
Jag tror att den främsta effekten för Tibro kommuns näringsliv av att inte starta en kommunal gymnasieskola blir: 
Vilka är de två främsta konsekvenserna av din angivna effekt?  
 
Att starta upp (och driva) en kommunal gymnasieskola kommer att kosta kommunen pengar. Om kommunen inte kan 
omfördela (prioritera) nuvarande resurser, behöver kommunalskatten höjas.  
Hur mycket skatt kan du tänka dig att betala för att kommunen ska ha en egen kommunal gymnasieskola?  
Svara i hela procent med en decimal. Dagens kommunalskatt i Tibro är 21,2 procent.  
 
Tror du att det är rimligt att starta upp en gymnasieskola i Tibro?  
Nej, jag tror eleverna hellre pendlar till större kommuner 
2 
3 
Ja, jag tror det finns en efterfrågan här och i grannkommunerna!  
 
Vilka är de starkaste argumenten/förutsättningarna för att starta en gymnasieskola i Tibro? 
 
Vilka är de största hindren mot att starta en gymnasieskola i Tibro? 
 
Vilka är de största hindren mot att starta en gymnasieskola i Tibro? 
 
Jag vill delta vid presentation av enkätresultaten med tillhörande samtal, kvällen den 17e april.  
Ja 
Nej 
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