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Sökta utbildningar:
Program

Inriktning

Bygg- och anläggningsprogrammet

Anläggningsfordon
Mark och anläggning
Måleri
Husbyggnation
Transport

Antal platser per
årskurs
5
2
3
3
14

Fastighet
VVS
Dator och kommunikationsteknik

4
1
5

Florist
Övriga hantverk

2
7

Fordon- och transportprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
El- och energiprogrammet
Hantverksprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktningarna Anläggningsfordon, Mark
och anläggning, Måleri och Husbyggnation
Inriktningen anläggningsfordon finns på två skolor i Linköpings kommun och hos
ytterligare en kommun i samverkansområdet. Inriktningen mark och anläggning
finns på två skolor i Linköpings kommun och hos ytterligare två kommuner i
samverkansområdet. Inriktningen måleri finns på tre skolor i Linköpings kommun
och hos ytterligare fyra kommuner i samverkansområdet. Inriktningen husbyggnation
finns på tre skolor i Linköpings kommun och hos ytterligare sju kommuner i
samverkansområdet. Totalt erbjuds 144 utbildningsplatser på programmet i
Linköping (ingen inriktningsuppdelning i årskurs 1) inför läsåret 2019/20. Till läsåret
2019/20 har 109 ungdomar programmet som sitt preliminära förstahandsval. Det är
ett överskott av platser på programmet.
Det är värdefullt om utbildningen tillför något nytt till det utbud av utbildningar som redan finns i
kommunen. Av yttrandet framgår dock att det generellt inte saknas elevplatser på det sökta
programmet. Detta trots att Linköpings kommun har en beskriven elevökning av folkbokförda
ungdomar som är 16 år fram till 2025. En ytterligare utökning skulle därmed kunna medföra en
överetablering och i förlängningen negativa ekonomiska konsekvenser för Linköpings kommun.
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Fordon- och transprogrammet, inriktningen Transport
Inriktningen transport finns på två skolor i Linköpings kommun och hos ytterligare
en kommun i samverkansområdet. Totalt erbjuds 121 utbildningsplatser på
programmet i Linköping (ingen inriktningsuppdelning i årskurs 1) inför läsåret
2019/20. Till läsåret 2019/20 har 148 ungdomar programmet som sitt preliminära
förstahandsval. Det är ett underskott av platser på programmet.
Det är värdefullt om utbildningen tillför något nytt till det utbud av utbildningar som redan finns i
kommunen. Av yttrandet framgår att det generellt saknas elevplatser på det sökta programmet. En
ytterligare utökning bedöms inte medföra en överetablering och i förlängningen negativa
ekonomiska konsekvenser för Linköpings kommun.

VVS- och fastighetsprogrammet, inriktningarna VVS och Fastighet
Inriktningen VVS finns på tre skolor i Linköpings kommun och hos ytterligare en
huvudman i samverkansområdet. Inriktningen fastighet finns på tre skolor i
Linköpings kommun och hos ytterlighet en huvudman i samverkansområdet. Totalt
erbjuds 42 utbildningsplatser på programmet i Linköping (ingen
inriktningsuppdelning i årskurs 1) inför läsåret 2019/20. Till läsåret 2019/20 har 38
ungdomar programmet som sitt preliminära förstahandsval. Det är ett överskott av
platser på programmet.
Det är värdefullt om utbildningen tillför något nytt till det utbud av utbildningar som redan finns i
kommunen. Av yttrandet framgår dock att det generellt inte saknas elevplatser på det sökta
programmet. Detta trots att Linköpings kommun har en beskriven elevökning av folkbokförda
ungdomar som är 16 år fram till 2025. En ytterligare utökning skulle därmed kunna medföra en
överetablering och i förlängningen negativa ekonomiska konsekvenser för Linköpings kommun.

El- och energiprogrammet, inriktningen Dator och kommunikationsteknik
Inriktningen dator och kommunikationsteknik finns på tre skolor i Linköpings
kommun och hos ytterligare en huvudman i samverkansområdet. Totalt erbjuds 128
utbildningsplatser på programmet i Linköping (ingen inriktningsuppdelning i årskurs
1) inför läsåret 2019/20. Till läsåret 2019/20 har 94 ungdomar programmet som sitt
preliminära förstahandsval. Det är ett överskott av platser på programmet.
Det är värdefullt om utbildningen tillför något nytt till det utbud av utbildningar som redan finns i
kommunen. Av yttrandet framgår dock att det generellt inte saknas elevplatser på det sökta
programmet. Detta trots att Linköpings kommun har en beskriven elevökning av folkbokförda
ungdomar som är 16 år fram till 2025. En ytterligare utökning skulle därmed kunna medföra en
överetablering och i förlängningen negativa ekonomiska konsekvenser för Linköpings kommun.

Hantverksprogrammet inriktningen, Florist och Övriga hantverk
Inriktningen florist finns på en skola i Linköping och hos ytterligare en huvudman i
samverkansområdet. Totalt erbjuds 7 utbildningsplatser på programmet i Linköping.
Till läsåret 2019/20 har 6 ungdomar sökt inriktningen som sitt preliminära
förstahandsval. Det är ett överskott av platser på inriktningen.
Det är värdefullt om utbildningen tillför något nytt till det utbud av utbildningar som redan finns i
kommunen. Av yttrandet framgår dock att det generellt inte saknas elevplatser på det sökta
programmet. Detta trots att Linköpings kommun har en beskriven elevökning av folkbokförda
ungdomar som är 16 år fram till 2025. En ytterligare utökning skulle därmed kunna medföra en
överetablering och i förlängningen negativa ekonomiska konsekvenser för Linköpings kommun.
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Inriktningen övriga hantverk mot stylist/hår- och makeupstylist finns på två skolor i
Linköpings kommun. Inriktningen övriga hantverk finns hos ytterligare en
huvudman i samverkansområdet. Totalt erbjuds 31 utbildningsplatser på programmet
i Linköping. Till läsåret 2019/20 har 34 ungdomar sökt inriktningen som sitt
preliminära förstahandsval. Det är ett underskott av platser på inriktningen.
Det är värdefullt om utbildningen tillför något nytt till det utbud av utbildningar som redan finns i
kommunen. Av yttrandet framgår att det generellt saknas elevplatser på det sökta programmet. En
ytterligare utökning bedöms inte medföra en överetablering och i förlängningen negativa
ekonomiska konsekvenser för Linköpings kommun.

