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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Margareta Edvardsson

2019-03-06

Dnr BIN 2018-177

Bildningsnämnden

Preliminärt antal platser på de kommunala
gymnasieskolorna i Linköping läsåret 2019/20
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden fastställer preliminärt antal plaster per program i årskurs
1 på kommunala gymnasieskolor i Linköping läsåret 2019/20.
2. Bildningsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att vid behov i samråd
med enhetscheferna för de kommunala gymnasieskolorna göra ytterligare
justering av platsantal.

Ärende
Under perioden 14 januari till 15 februari har eleverna gjort sin
gymnasieansökan. Efter ett antal antagningssimuleringar med de preliminära
ansökningssiffrorna förslås platsantal för respektive program och skola. I
möjligaste mån ska elevernas förstahandsval tillfredsställas.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Det preliminära antalet plaster på de kommunala gymnasieskolorna är enligt
förslaget detsamma som förra årets preliminära antal. Efter omvalsperioden
2018 utökades antalet plaster med 32. Förslaget omfattar 1 461 platser till
1 566 förstahandssökande. Antalet platser har kunnat matcha antalet
förstahandssökande på så gott som alla yrkesprogram. En överkapacitet finns
på bygg- och anläggningsprogrammet där antalet sökande minskat väsentligt
sedan föregående år. Antalet platser på ekonomiprogrammet utökas med 64
och antalet plaster på samhällsvetenskapsprogrammet minskas med 64. Behov
finns för ytterligare plaster på ekonomiprogrammet och teknikprogrammet.
Ytterligare utökning är dock inte möjlig i nuläget.

__________
Beslutsunderlag:
Preliminärt antal plaster på de kommunala gymnasieskolorna LÅ1920 (mar- 19).docx
Bilaga Preliminärt antal platser och sökande inför LÅ1920 (mar- 19).pdf
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Bakgrund
I juni 2018 beslutade bildningsnämnden om det preliminära utbildningsutbudet
i årskurs 1 på nationella program i kommunala gymnasieskolor i Linköping
läsåret 2019/2020. Under perioden 14 jan – 15 februari har eleverna gjort en
preliminär ansökan. Efter ett antal antagningssimuleringar med de preliminära
söksiffrorna föreslås platsantal för respektive program och skola. I möjligaste
mån ska elevernas förstahandsval tillfredsställas.
I programmen ingår lärlingsplatser och programinriktade introduktionsprogram. Introduktionsprogram mot program erbjuds endast i mån av plats då
alla behöriga sökande som sökt i tid har antagits.
Bildningsnämnden fastställer antalet platser per program och skola enligt
nedan.

Antal platser kommunla gymnasieskolor LÅ 19/20
Skola/Program
Anders Ljungstedts Gymnasium
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Flygteknik
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet, Frisör
Hantverksprogrammet, Stylist
Hantverksprogrammet, Textil design
Industritekniska programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Summa ALG

56
86
28
26
32
18
20
10
18
32
18
344

Berzeliusskolan
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet - spets
Teknikprogrammet
Summa Berzeliusskolan

108
20
160
288

Birgittaskolan
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Summa Birgittaskolan

32
32
75
139
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Folkungaskolan
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet, Musik
Samhällsvetenskapsprogrammet
Summa Folkungaskolan

96
32
128
256

Katedralskolan
Ekonomiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Humanistiska programmet
International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Summa Katedralskolan
TOTAL KOMMUNALA SKOLOR

96
32
32
50
160
64
434
1461

Det preliminära antalet plaster på de kommunala gymnasieskolorna är enligt
förslaget detsamma som förra årets preliminära antal. Efter omvalsperioden
2018 utökades antalet plaster med 32. Förslaget omfattar 1 461 platser till
1 566 förstahandssökande. Antalet platser har kunnat matcha antalet
förstahandssökande på så gott som alla yrkesprogram. En överkapacitet finns
på bygg- och anläggningsprogrammet där antalet sökande minskat väsentligt
sedan föregående år. Antalet platser på ekonomiprogrammet utökas med 64
och antalet plaster på samhällsvetenskapsprogrammet minskas med 64, jämfört
med föregående år. Behov finns för ytterligare plaster på ekonomiprogrammet,
samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Ytterligare utökning är
dock inte möjlig i nuläget.
Efter omvalsperioden kan ytterligare justeringar av platsantalet komma att
göras utifrån tillgången på lokaler och elevernas förstahandsval. Skolorna ska
ha en hög beredskap att anpassa organisationen till aktuella elevantal efter
omvalet, det vill säga att ta emot behöriga förstahandssökande i så hög grad
som det är möjligt.
Fullständig redovisning av platsantal och förstahandssökande samt en
jämförelse med 2018 i bilaga.

Kommunala mål
I allians för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2019-2022
anges:
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Trygg och attraktiv kommun
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv.
Hög egenförsörjningsgrad

Jämställdhet
Inga konsekvenser kan förutses gällande jämställdhet.

Uppföljning och utvärdering
Utbildningskontoret redovisar preliminärt antagna elever samt resultat av
omval i maj 2019. Den slutliga antagningen redovisas när reservantagningen är
avslutad den 15 september 2019.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har getts den 12 mars 2019.

Utbildningskontoret
Anne Hallberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Enhetschefer och rektorer på de
kommunala gymnasieskolorna
Antagningshandläggare
utbildningskontoret

